
    PREFEITURA DO

RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE

A N E X O  I I I  –  D O S  C O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O S

E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 0 1 / 2 0 1 9

R E T I F I C A D O

CONHECIMENTOS COMUNS A TODOS OS CARGOS

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação de texto. 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4.
Significação de palavras e expressões. 5. Relações de sinonímia e de antonímia. 6. Ortografia. 7. Acentuação gráfica. 8. Uso
da crase. 9. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. 10. Morfologia: classes de
palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. 11. Locuções verbais (perífrases verbais). 12. Funções do “que” e
do “se”. 13. Formação de palavras. 14. Elementos de comunicação. 15. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas
entre  orações,  períodos  ou  parágrafos  (período  simples  e  período  composto  por  coordenação  e  subordinação).  16.
Concordância  verbal  e  nominal.  17.  Regência  verbal  e  nominal.  18.  Colocação pronominal.  19.  Emprego dos  sinais  de
pontuação e sua função no texto. 20. Elementos de coesão. 21. Função textual dos vocábulos. 22. Variação linguística.

Sistema Único de Saúde (SUS)/Saúde Coletiva: 1. Legislação de Saúde: Constituição Federal de 1988, do artigo 196 ao
200 e artigo 37 da Administração pública. 2. Lei 8.080/1990. 3. Decreto Presidencial nº 7.508/2011 e Lei 8.142/1990. 4. Pacto
pela Saúde: Portaria GM nº 399/2006 (Pacto pela vida, Pacto em defesa do SUS, e de gestão). 5. Sistema Único de Saúde:
objetivos; atribuições, doutrinas e competências. 6. Princípios que regem sua organização. 7. Políticas e sistemas de saúde
no Brasil: retrospectiva histórica. 8. Reforma sanitária. 9. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes. 10.
Prevenção de doenças e promoção da saúde. 11. Vigilância à Saúde. 12. Doenças de Notificação compulsória. 13. Redes de
Atenção à Saúde. 14. Integração da Atenção Básica e demais unidades de saúde. 15. Humanização do atendimento. 16.
Acolhimento em Saúde. 17. Bioética e Ética profissional. 18. Biossegurança e controle de infecção hospitalar. 19. Riscos
ocupacionais e sua prevenção. 20. Controle social e gestão participativa: conselhos e conferências municipais de saúde de
Recife. 21. Sistemas de informação em Saúde: SIM, SINAN, SINASC e SIH/SUS. 22. Situação sócio-sanitária do Município
de  Recife:  indicadores  de  saúde  e  perfil  epidemiológico.  23.  Plano  Municipal  de  Saúde  2018  a  2021.  24.  Educação
Permanente em Saúde. 25. Política Nacional de Saúde Integral da População negra (PNSIPN): Portaria GM/MS nº 992 de 13
de maio de 2009. 26.Segurança do Paciente (Portaria GM/MS nº 529, de 01 de abril de 2013 - Institui o Programa Nacional de
Segurança do Paciente no Brasil. 27. Resolução de Diretoria Colegiada nº 36, de 25 de julho de 2013: Institui ações para a
segurança  do  paciente  em  serviços  de  saúde  e  dá  outras  providências).  28.  Trabalho  em  equipe  multiprofissional  e
interdisciplinaridade. 29. Estatuto dos Funcionários Públicos do Município do Recife (Lei nº 14.728/85).

NÍVEL MÉDIO

CARGO 201: AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL E COMBATE ÀS ENDEMIAS 40H

Conhecimentos específicos:  1.Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes. 2.Princípios e Diretrizes do
Sistema Único  de Saúde e  a  Lei  Orgânica  da Saúde.  3.  A estratégia  de saúde a  família  na atenção  básica  à  saúde.
4.Competências profissionais e atividades do Agente Comunitário de Saúde na Estratégia Saúde da Família e/ou na atenção
básica de Saúde. 5. Conceitos de territorialização, microárea e área de abrangência; cadastramento familiar e territorial. 6.
Noções de epidemiologia e doenças de interesse epidemiológico no país: caracterização e medidas de promoção, prevenção
e cuidados na atenção básica; 7. Vigilância em Saúde e medidas de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde. 8.
Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do
trabalhador,  equidade,  outros.  9.  Sistema  de  informação  em saúde  na  atenção  básica.  10.  Condições  de  risco  social:
violência,  desemprego, infância protegida,  processo migratório,  analfabetismo, ausência ou insuficiência de infraestrutura
básica, outros. 11. Promoção de saúde: conceitos e estratégias. 12. Formas de aprender e ensinar em educação popular. 13.
Lideranças: conceitos, tipos e processos de constituição de lideres populares. 14. Saúde da criança, do adolescente, do
adulto e do idoso. 15. Estatuto da criança e do adolescente e do idoso. 16. Noções de ética e cidadania. 17. Saúde, doença e
suas relações com o ambiente;  18.  Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e cidadania.  19.  Saúde Pública:
vigilância, prevenção de doenças e promoção e saúde. 20. O ser humano e a saúde: as defesas do organismo e princípios de
imunização. 21. Epidemiologia básica. 22. Doenças infecciosas e parasitárias mais comuns no Brasil. 23. Medidas de controle
vetorial e de animais sinantrópicos. 24. Acondicionamento do lixo: coleta seletiva, reciclagem, separação e destino final do
lixo. 25. Saúde Pública e saneamento básico. 26. Promoção de Saúde nas comunidades: aspectos da educação ambiental e
educação em saúde. 27. Atribuições do Agente de Combate a Endemias. 28. Noções de Vigilância Epidemiológica, Ambiental
e Sanitária.
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CARGOS 202 e 203: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 30H e 40H

Conhecimentos específicos: 1. Higiene dentária: controle da placa bacteriana, cárie e doença periodontal. 2. Odontologia
social:  a  questão  do  técnico  em higiene dental:  legislação  e  papel  do  THD.  Diagnóstico  saúde bucal.  3.  Princípios  de
simplificação  e  desmonopolização  em  odontologia.  4.  Odontologia  integral.  5.  Processo  saúde/doença.  6.  Níveis  de
prevenção. 7. Níveis de aplicação. 8. Prevenção de saúde bucal. 9. Noções de anatomia bucal. 10. Noções de fisiologia. 11.
Noções de oclusão dentária. 12. Noções de radiologia. 13. Materiais, equipamento e instrumental: instrumental odontológico.
14. Conservação e manutenção de equipamento e instrumental odontológico. 15. Atividades de esterilização e desinfecção.
16. Noções de primeiros socorros. 17. Relação paciente/profissional. 18. Comunicação em saúde. 19. Trabalho em equipe.
20. Manejo de criança. 21. Cárie dentária. 22. Prevenção da cárie, epidemiologia da cárie. 23. Flúor: composição e aplicação.
24.Portaria Nº 2.436, de 21 de Setembro de 2017: aprova a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB (apenas para o cargo
203 – Auxiliar de Saúde Bucal 40h)

NÍVEL TÉCNICO

CARGOS  301  e  302:  TÉCNICO  DE  ENFERMAGEM  30H  –  DIARISTA  E  TÉCNICO  DE  ENFERMAGEM  30H  -
PLANTONISTA

Conhecimentos específicos: 1. Código de Ética em Enfermagem. 2. Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986. 3. Decreto no
94.406, de 8 de junho de 1987. 4. Enfermagem no centro cirúrgico. 4.1. Recuperação da anestesia. 4.2. Central de material e
esterilização.  4.3.  Atuação  nos  períodos  pré‐operatório,  trans‐operatório  e  pós‐operatório.  4.4.  Atuação  durante  os
procedimentos cirúrgico‐anestésicos. 4.5. Materiais e equipamentos básicos que compõem as salas de cirurgia e recuperação
anestésica.  4.6.  Rotinas  de  limpeza  da  sala  de  cirurgia.  4.7.  Uso  de  material  estéril.  4.8.  Manuseio  de  equipamentos:
autoclaves;  seladora  térmica  e  lavadora  automática  ultrassônica.  5.  Noções  de  controle  de  infecção  hospitalar.  6.
Procedimentos  de  enfermagem.  6.1.  Verificação  de  sinais  vitais,  oxigenoterapia,  aerossolterapia  e  curativos.  6.2.
Administração  de  medicamentos.  6.3.  Coleta  de  materiais  para  exames.  7.  Enfermagem nas  situações  de  urgência  e
emergência. 7.1 Conceitos de emergência e urgência. 7.2. Estrutura e organização do pronto socorro. 7.3. Atuação do técnico
de  enfermagem  em  situações  de  choque,  parada  cardio‐respiratória,  politrauma,  afogamento,  queimadura,  intoxicação,
envenenamento e picada de animais peçonhentos. 8. Enfermagem em saúde pública. 8.1. Política Nacional de Imunização.
8.2. Controle de doenças transmissíveis, não transmissíveis e sexualmente transmissíveis. 8.3. Atendimento aos pacientes
com hipertensão arterial,  diabetes, doenças cardiovasculares,  obesidade, doença renal  crônica,  hanseníase, tuberculose,
dengue e doenças de notificações compulsórias. 8.4. Programa de assistência integrada a saúde da criança, mulher, homem,
adolescente e idoso. 9. Conduta ética dos profissionais da área de saúde. 10. Princípios gerais de segurança no trabalho.
10.1. Prevenção e causas dos acidentes do trabalho. 10.2. Princípios de ergonomia no trabalho. 10.3. Códigos e símbolos
específicos de Saúde e Segurança no Trabalho.

CARGO 303: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 30H SAMU- PLANTONISTA

Conhecimentos específicos: 1. Código de Ética em Enfermagem. 2. Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986. 3. Decreto no
94.406, de 8 de junho de 1987. 4. Rede de Atenção às Urgências e Emergências e Política Nacional de Atenção às urgências
5. Enfermagem no centro cirúrgico. 5.1. Recuperação da anestesia. 5.2. Central de material e esterilização. 5.3. Atuação nos
períodos pré-operatório, trans‐operatório e pós‐operatório. 5.4. Atuação do técnico em enfermagem durante os procedimen-
tos anestésico-cirúrgicos. 5.5. Materiais e equipamentos básicos que compõem as salas de cirurgia e recuperação anestési -
ca. 5.6. Rotinas de limpeza da sala de cirurgia. 5.7. Uso de material estéril. 5.8. Manuseio de equipamentos: autoclaves; sela-
dora térmica e lavadora automática ultrassônica. 6. Noções de controle de infecção hospitalar. 7. Procedimentos de enferma-
gem. 7.1. Verificação de sinais vitais, oxigenoterapia, aerossolterapia e curativos. 7.2. Administração de medicamentos. 7.3.
Coleta de materiais para exames. 8. Enfermagem nas situações de urgência e emergência. 8.2. Atendimento pré-hospitalar.
8.3. Emergências Clínicas. 8.4. Emergências Traumáticas. 8.5. Emergências Pediátricas. 9. Princípios gerais de segurança no
trabalho.

CARGO 304: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 30H OPERADOR DE MOTOLÂNCIA SAMU- PLANTONISTA

Conhecimentos específicos: 1. Código de Ética em Enfermagem. 2. Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986. 3. Decreto no
94.406, de 8 de junho de 1987. 4. Rede de Atenção às Urgências e Emergências e Política Nacional de Atenção às urgências
5. Enfermagem no centro cirúrgico. 5.1. Recuperação da anestesia. 5.2. Central de material e esterilização. 5.3. Atuação nos
períodos pré-operatório, trans‐operatório e pós‐operatório. 5.4. Atuação do técnico em enfermagem durante os procedimen-
tos anestésico-cirúrgicos. 5.5. Materiais e equipamentos básicos que compõem as salas de cirurgia e recuperação anestési -
ca. 5.6. Rotinas de limpeza da sala de cirurgia. 5.7. Uso de material estéril. 5.8. Manuseio de equipamentos: autoclaves; sela-
dora térmica e lavadora automática ultrassônica. 6. Noções de controle de infecção hospitalar. 7. Procedimentos de enferma-
gem. 7.1. Verificação de sinais vitais, oxigenoterapia, aerossolterapia e curativos. 7.2. Administração de medicamentos. 7.3.
Coleta de materiais para exames. 8. Enfermagem nas situações de urgência e emergência. 8.2. Atendimento pré-hospitalar.
8.3. Emergências Clínicas. 8.4. Emergências Traumáticas. 8.5. Emergências Pediátricas. 9. Princípios gerais de segurança no
trabalho.

CARGO 305: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40H

Conhecimentos específicos: 1. Código de Ética em Enfermagem. 2. Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986. 3. Decreto no
94.406, de 8 de junho de 1987. 4. Enfermagem no centro cirúrgico. 4.1. Recuperação da anestesia. 4.2. Central de material e
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esterilização.  4.3.  Atuação  nos  períodos  pré‐operatório,  trans‐operatório  e  pós‐operatório.  4.4.  Atuação  durante  os
procedimentos cirúrgico‐anestésicos. 4.5. Materiais e equipamentos básicos que compõem as salas de cirurgia e recuperação
anestésica.  4.6.  Rotinas  de  limpeza  da  sala  de  cirurgia.  4.7.  Uso  de  material  estéril.  4.8.  Manuseio  de  equipamentos:
autoclaves;  seladora  térmica  e  lavadora  automática  ultrassônica.  5.  Noções  de  controle  de  infecção  hospitalar.  6.
Procedimentos  de  enfermagem.  6.1.  Verificação  de  sinais  vitais,  oxigenoterapia,  aerossolterapia  e  curativos.  6.2.
Administração  de  medicamentos.  6.3.  Coleta  de  materiais  para  exames.  7.  Enfermagem nas  situações  de  urgência  e
emergência. 7.1 Conceitos de emergência e urgência. 7.2. Estrutura e organização do pronto socorro. 7.3. Atuação do técnico
de  enfermagem  em  situações  de  choque,  parada  cardio‐respiratória,  politrauma,  afogamento,  queimadura,  intoxicação,
envenenamento e picada de animais peçonhentos. 8. Enfermagem em saúde pública. 8.1. Política Nacional de Imunização.
8.2. Controle de doenças transmissíveis, não transmissíveis e sexualmente transmissíveis. 8.3. Atendimento aos pacientes
com hipertensão arterial,  diabetes, doenças cardiovasculares,  obesidade, doença renal  crônica,  hanseníase, tuberculose,
dengue e doenças de notificações compulsórias. 8.4. Programa de assistência integrada a saúde da criança, mulher, homem,
adolescente e idoso. 9. Conduta ética dos profissionais da área de saúde. 10. Princípios gerais de segurança no trabalho.
10.1. Prevenção e causas dos acidentes do trabalho. 10.2. Princípios de ergonomia no trabalho.  10.3. Códigos e símbolos
específicos de Saúde e Segurança no Trabalho.11.Portaria Nº 2.436, de 21 de Setembro de 2017: aprova a Política Nacional
de Atenção Básica – PNAB.

CARGO 306: TÉCNICO DE LABORATÓRIO 30H ANÁLISES CLÍNICAS

Conhecimentos específicos:  1.  Noções de microscopia:  microscópios e  estereomicroscópios,  suas  partes,  manuseio e
cuidados. 2. Métodos de estudo em microscopia: mediato e imediato. 3. Vidraria de laboratório e sua utilização. 4. Matemática
de laboratório: diluições seriadas, regra de três simples, percentual e solução molar. 5. Noções de centrifugação: princípios de
funcionamento,  posicionamento  dos  tubos  de  ensaio  no  rotor,  precaução  para  retirada  do  material.  6.  Potenciometria:
calibração do potenciômetro e determinação do Ph. 7. Espectrofotometria: absorbância, transmitância e curva de calibração.
8. Pesagem: operacionalização de balanças e analíticas e semi-analíticas. 9. Princípios de Biossegurança; 10. Lavagem e
esterilização de material. 11. Punção venosa periférica: utilização do garrote, antissepsia, coleta a vácuo e com seringa. 12.
Anticoagulantes  utilizados  em  análise  laboratorial:  no  exame  bioquímico,  hematológico  e  coagulograma.  13.  Exame
parasitológico  de fezes:  classificação do material  fecal.  14.  Preparo  das  fezes  para  filtração e exame de sedimentação
espontânea. 15. Bacteriologia: coloração de Gram, preparo de meios de cultura, uso do swab para coleta de secreções (oral,
nasal e vaginal). 16. Hematologia. 17. Preparação de estiraço, coloração dos preparados citológicos. 18. Urinálise: coleta de
urina para sumário, uso de tiras reagentes, classificação do aspecto da urina e determinação do volume urinário. 19. Preparo
e Manutenção de coleções biológicas: animais e vegetais; 20. Fundamentos: identificação dos diversos equipamentos de um
laboratório, sua utilização e conservação. 21. Balanças, estufas, microscópios, centrífugas e vidrarias. 22. Identificação dos
métodos  mais  utilizados  na lavagem,  esterilização  e  desinfecção em laboratório:  autoclavação,  esterilização em estufa,
soluções desinfetantes. 23. Classificação sanguínea do sistema ABO/Rh, prova cruzada, Coombs e pesquisa de anticorpos
irregulares. 24. Preparo dos meios de cultura, soluções, reagentes e corantes. 25. Coloração de Gram e de Ziehl-Neelsen. 26.
Semeio  dos  diversos  materiais  biológicos  para  cultura.  27.  Aplicação  e  execução  de  técnicas  bacteriológicas  para  o
diagnóstico das doenças infecciosas. 28. Preparo de estiraço, coloração dos preparados citológicos. 29. Manuseio correto de
aparelhos e materiais utilizados para fins diagnósticos em laboratório de patologia clínica. 30. Técnicas sorológicas utilizadas
no diagnóstico das patologias humanas. 31.  Métodos de prevenção e assistência a acidentes de trabalho. 32. Ética em
laboratório de análises clínicas. 33. Controle Social. 34. Constituição Federal,  artigos de 194 a 200. 35. Lei Orgânica da
Saúde. 36. Lei 8.080/1990. 37. Lei 8.142/1990. 38. Decreto Presidencial no 7.508/2011. 39. Determinantes sociais da saúde.
40. Políticas de Saúde: Humaniza SUS. 41. Tecnologias em Saúde. 42. Sistemas de Informações em Saúde.

CARGO 307: TÉCNICO DE LABORATÓRIO 30H CITOTÉCNICO

Conhecimentos  específicos:  1.  Fundamentos  de  laboratório:  conceito  de  solução,  solvente  e  soluto,  molaridade  e
normalidade.  2.  Preparo  de  diferentes  soluções  utilizadas  em laboratório.  3.  Amostras  biológicas  destinadas  à  análise:
procedimentos  adequados  de  coleta,  conservação,  transporte,  processamento  e  descarte.  4.  Aparelhos:  descrição,
funcionamento e manutenção de centrífugas, balanças, estufas, autoclaves, banho-maria, micrótomos e microscópios de luz.
5. Biossegurança e boas práticas no laboratório clínico: métodos químicos e físicos de desinfecção e esterilização utilizados
em laboratórios clínicos. 6. Equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva. 7. Resíduos: manuseio, transporte e
descarte. 8. Procedimentos Operacionais Padrão (POP), controle de qualidade interno e externo. 9. Conceitos de biologia
celular e histologia. 10. Estrutura da célula: núcleo, citoplasma, organelas e inclusões citoplasmáticas.

CARGO 308: TÉCNICO EM HISTOPATOLOGIA 30H

Conhecimentos específicos:  1.Coleta de Material Biológico. 2. Fixadores e Métodos de Fixação. 3. Perfusão tecidual. 4.
Normas de biossegurança laboratorial. 5. Meios de Inclusão (características químicas, especificidade para inclusão de tecidos
para  microscopia  ótica  e  eletrônica).  6.  Micrótomo e  Microtomia.  7.  Montagem de  lâminas  (Rotina,  Imunocitoquímica e
Historesina). 8. Histoquímica para carboidratos, lipídios e inclusão. 9. Princípios básicos de Imunocitoquímica. 10. Noções de
informática (Word, Excel, Internet).

CARGO 309: TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 30H

Conhecimentos  específicos:  1.  Anatomia  Humana:  Sistema  esquelético,  muscular,  circulatório  e  nervo  Periférico.  2.
Fisiopatologia das fraturas. 3. Sinais clínicos, classificação, consolidação e tratamento de fraturas, entorses e luxações. 4.
Sinais de complicações e cuidados antes a após as imobilizações ortopédicas. 5. Organização, materiais e equipamentos
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utilizados diariamente nos serviços de traumato-ortopedia, controle de estoque, acondicionamento e cuidados. 6. Ergonomia
profissional  e  uso  de  EPIs.  7.  Noções  de  imagem  radiológica.  8.  Primeiros  socorros,  imobilizações  de  urgência.  9.
Imobilizações  provisórias  em  pronto  atendimento.  10.  Enfaixamentos,  esparadrapagens/spikas  e  talas  metálicas
digitais/Zimmer.  11.  Aparelhos  gessados  definitivos  mais  utilizados  nos  serviços  de  ortopedia  e  traumatologia,
posicionamento, tipo e função. 12. Sprinter’s e Órteses ortopédicas. 13. Preparo da sala, do paciente e auxílio ao ortopedista
nas trações simples e complexas. 14. Retirada de calhas, trações e aparelhos gessados. 15. Bivalvar, fender, abrir janela e
cunhas em aparelhos gessados. 16. Manuseio e preparo de medicamentos e materiais para punções, infiltrações, suturas e
drenagens. 17. Propriedades e características das ataduras gessadas sintéticas (fibra de vidro) e das ataduras gessadas
convencionais (sulfato de cálcio). 18. Aparelhos gessados para pé torto congênito, as de risco ou que envolvam três ou mais
articulações. 19. Responsabilidade civil e Ética profissional. 20. Higienização, assepsia e antissepsia.

CARGO 310: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 20H PLANTONISTA

Conhecimentos específicos: 1 Fundamentos de radioproteção. 2 Normas de radioproteção: Diretrizes Básicas de Proteção
Radiológica  CNEN  e  Portaria  ANVISA 453/98.  3  Fundamentos  de  dosimetria  e  radiobiologia.  4  Efeitos  biológicos  das
radiações ionizantes. 5 Exames radiológicos em contraste, gerais e especiais. 6 Operação de equipamentos em radiologia. 7
Câmara escura – manipulação de filmes, chassis, écrans, processamento manual e automático de filmes. 8 Câmara clara –
seleção de exames, identificação, exames gerais e especializados em radiologia. 9 Técnicas radiográficas em tomografia
computadorizada e em ressonância magnética. 9.1 Bases físicas e tecnológicas aplicadas à tomografia computadorizada e a
ressonância magnética. 9.2 Protocolos de exames em tomografia computadorizada e em ressonância magnética. 10 Medicina
Nuclear. 10.1 Bases físicas e tecnológicas aplicadas à medicina nuclear. 10.2 Protocolos de exames em medicina nuclear.
10.3 Normas de radioproteção aplicadas à medicina nuclear. 10.4 Contaminações radioativas, fontes não seladas, prevenção
e controle. 11 Informática. 11.1 Informática aplicada ao diagnóstico por imagem. 11.2 Processamento de imagens digitais. 11.3
Ajustes para a qualidade no processamento digital de imagens. 11.4 Equipamentos utilizados no processamento de imagens
digitais.  11.5  Técnicas  de trabalho na produção de imagens digitais.  11.6  Protocolos  de operação de equipamentos  de
aquisição  de  imagens  digitais.  12  Anatomia  Humana.  12.1  Nomenclatura  e  terminologia  anatômica.  12.2  Planos  de
delimitação do corpo e eixos. 12.3 Sistema esquelético, articulações e músculos. 12.4 Sistema neurológico. 12.5 Sistema
cardiovascular.  12.6 Sistema linfático.  12.7 Sistema respiratório.  12.8 Sistema gastrointestinal.  12.9 Sistema renal.  12.10
Sistema reprodutor  masculino e feminino.  12.11 Sistema endócrino.  12.12 Traumatologia.  13 Legislação e segurança do
trabalho na Radiologia.

CARGO 311: TÉCNICO EM SANEAMENTO 30H

Conhecimentos  específicos:  1.  Conceitos  Básicos  de  Química:  Química  Geral  -  Propriedades  da  matéria,  reações  e
equações químicas. 2. Cálculos de fórmulas e estequiométricos. Funções e ligações químicas. 4. Equipamentos de Proteção,
áreas de riscos e identificação e técnicas de manuseio de materiais e equipamentos utilizados no laboratório. 5. Preparações
de soluções, expressões de concentrações e transformações de unidades. 6. Equilíbrio de solubilidade. 7. Equilíbrio químico.
8.  Equilíbrio  ácido-base.  9.  Química  Orgânica  -  Conceito,  classificação,  nomenclatura  de  compostos  orgânicos  e  suas
propriedades físicas e químicas. 10. Química Analítica - Conhecimentos sobre os procedimentos de coleta e preservação de
amostras para análise. 11. Princípios das análises quantitativas e qualitativas no controle de qualidade de água e esgotos,
[pH, cor, turbidez, fluoreto, cloro residual livre, cloreto, ferro, dureza, metais, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de
oxigênio, demanda química de oxigênio, sólidos (totais, fixos, voláteis, em suspensão e dissolvidos), nitrogênio (amoniacal e
Kjeldahl),  fósforo  (total  e  solúvel),  detergentes  (surfactantes),  metais  pesados,  coliformes  (totais  e  termotolerantes),
cianobactérias e cianotoxinas].12. Controle de Qualidade de Águas e Esgotos: características físico-químicas e parâmetros de
qualidade de água e esgotos. 13. Técnicas e metodologias analíticas aplicadas em laboratórios: Gravimetria, titulometrias,
potenciometria,  cromatografias,  espectrometrias  e  determinações  físico-químicas.  14.  Controle  metrológico:  Validação de
métodos  analíticos,  estatística  básica,  tipos  de erros  analíticos  e  gestão da qualidade em laboratórios  de análises.  15.
Significado sanitário dos diversos parâmetros de análises. 16. Análises microbiológica: Coleta e conservação de amostras,
meios de culturas, ensaios bioquímicos dos principais agentes contaminantes. 17. Doenças de veiculação hídrica: métodos de
identificação e ciclo biológico (bactérias, vírus e parasitas) 18. Tratamento de água e esgoto. 19. Etapas do tratamento de
água  para  consumo  humano:  Captação,  Tratamento  preliminar,  Coagulação/Floculação,  decantação/flotação,  filtração,
cloração, fluoretação e correção do pH. 20. Redes de distribuição. 21. Etapas do tratamento de esgotos: tipos de tratamento e
fundamentos  teóricos,  características  dos  efluentes  finais,  tratamento  do  lodo  do  esgoto  e  disposição  de  resíduos  do
tratamento. 22. Legislação específica: controle e vigilância da qualidade da água para o consumo humano. 23. Classificação
dos corpos de água segundo resolução Conama 357/2005. 24.  Controle de carga orgânica biodegradável  em efluentes
líquidos de origem não industrial. Ensaios de proficiência.

CARGO 312 e 313: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 30H e TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 40H

Conhecimentos específicos:  1. Noções de atendimento ao paciente, agendamento; noções de humanização da clínica
odontológica. 2. Noções de anatomia e fisiologia bucal. 3. Recepção, anamnese e preenchimento da ficha odontológica. 4.
Noções de diferentes tipos de perfil psicológicos de pacientes. 5. Material, equipamento, instrumentação. 6. Fatores de risco
no trabalho, formas de prevenção. 7. Noções de ergonomia aplicada à odontologia. 8. Trabalho em equipe. 9. Noções de
instrumentação e de manutenção do equipamento odontológico. 10. Noções de higiene, limpeza e assepsia. 11. Noções de
biossegurança e controle da infecção. 12. Noções de esterilização de instrumental,  tipos: químicos, físicos. 13. Técnicas
auxiliares de odontologia. 14. Preparação do paciente. 15. Preparo e isolamento do campo preparatório. 16. Conservação e
manutenção dos equipamentos. 17. Noções de informática básica. 18. Primeiros socorros. 19. Noções de saúde coletiva I e II.
20. Noções de prótese e noções de dentística. 21. Noções de periodontia. 22. Noções de odontopediatria. 23. Noções de
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radiologia. 24. Noções de cirurgia. 25. Ações preventivas – aplicação de selantes, uso do flúor e orientações sobre higiene
bucal. 26. Higiene bucal: técnicas de escovação. 27. Noções de oclusão dentária. 28. Índices epidemiológicos. 29. Noções de
odontopediatria; materiais dentários. 30.Portaria Nº 2.436, de 21 de Setembro de 2017: aprova a Política Nacional de Atenção
Básica – PNAB (apenas para o cargo 313 – Técnico em Saúde Bucal 40h).

CARGO 314: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 30H 

Conhecimentos  específicos:  1.  Segurança  do  Trabalho:  1.1.  Histórico  da  Segurança  do  Trabalho.  2.  O  papel  e  as
responsabilidades do Técnico de Segurança do Trabalho; 3. Normas Regulamentadoras da Portaria n.º 3.214/1978 e suas
atualizações: NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI; NR 08 – Edificações; NR 09 - Programas de Prevenção de
Riscos Ambientais;  NR 10 -  Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; NR 11 -  Transporte,  Movimentação,
Armazenagem e Manuseio de Materiais; NR 12 - Máquinas e Equipamentos; NR 13 - Caldeiras e Vasos de Pressão; NR 15 -
Atividades e Operações Insalubres; NR 16 - Atividades e Operações Perigosas; NR 17 – Ergonomia; NR 18 - Condições e
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; NR 19 – Explosivos; NR 20 - Líquidos Combustíveis e Inflamáveis;
NR 21 - Trabalho a Céu Aberto; NR 23 - Proteção Contra Incêndios; NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais
de Trabalho; NR 26 - Sinalização de Segurança; NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde;
NR 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados; NR 35 - Trabalho em Altura; NHO 1 – Avaliação da
exposição ocupacional ao ruído; NHO 6 – Avaliação da exposição ocupacional ao calor; NHO 11 – Avaliação dos níveis de
iluminamento em ambientes internos de trabalho. DIRETRIZES BÁSICAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA: Norma CNEN
Resoluções da Comissão Nacional de Energia Nuclear – NN 3.01 e as Posições regulatórias:  PR-3.01/001: Critérios de
Exclusão,  Isenção  e  Dispensa  de  Requisitos  de  Proteção  Radiológica;  PR-3.01/002:  Fatores  de  Ponderação  para  as
Grandezas de Proteção Radiológica; PR-3.01/004: Restrição de Dose, Níveis de Referência Ocupacionais e Classificação de
Áreas; PR-3.01/006: Medidas de Proteção e Critérios de Intervenção em Situações de Emergência; PR-3.01/007: Níveis de
Intervenção e de Ação para Exposição Crônica; PR-3.01/0010: Níveis de Dose para Notificação à CNEN. EMERGÊNCIA:
NBR 14276 - Brigada de Incêndio – Requisitos; NBR 15219 - Plano de emergência contra incêndio; NBR 12962 - Inspeção,
manutenção e recarga em extintores de incêndio.

NÍVEL SUPERIOR

CARGO 401: ANALISTA CLÍNICO 30H

Conhecimentos específicos: 1. Legislação e Ética em Análises Clínicas. 2. Organização do Serviço Público de Saúde. 3.
Bioquímica  Clínica:  Padronização,  Valores  de  referência,  Avaliação  de  métodos,  Metodologias  e  interpretação  clínico
laboratorial das dosagens bioquímicas e das determinações enzimáticas. 4. Hematologia Clínica: Hematopoiese, Fisiologia da
linhagem vermelha e branca, imunohematologia, determinação dos antígenos eritrocitários, hemostasia. 5. Imunologia Clínica:
Reação  de:  Métodos  de  imunoensaios,  Sensibilidade,  Especificidade,  Valores  preditivos,  Likelihood  ratio,  Interferentes,
Imunologia aplicada ao diagnóstico de doenças infecciosas e imunológicas. 6. Parasitologia clínica: Patologia, morfologia,
epidemiologia, sintomatologia, profilaxia, e diagnóstico das principais doenças causadas ao homem por parasitas intra e extra
intestinais.  7.  Microbiologia  Clínica:  Métodos  de  esterilização,  meios  de  cultura,  sintomatologia,  patogenia,  profilaxia  e
diagnóstico  laboratorial  das  principais  doenças  causadas  ao  homem  por  bactérias  inclusive  vias  urinárias,  líquidos  de
punções, Resistência microbiana, Controle de qualidade em microbiologia. 8. Ética e Serviço Público.

CARGO 402: ASSISTENTE SOCIAL 20H

Conhecimentos específicos: 1. Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social. 2. O Serviço Social na
Contemporaneidade. 3. A dimensão pedagógica do trabalho do Assistente Social. 4. Materialismo Histórico Dialético e a práxis
profissional.  5.  Princípios  fundamentais  do  código  de ética  profissional.  6.  Serviço  Social  e  Economia Política.  7.  Ética
Profissional  do  Assistente  Social  na  área  da  saúde.  8.  Serviço  Social  e  a  emissão  de  relatórios,  laudos  e  pareceres;
Instrumentos  e  técnicas  do  Serviço  Social.  9.  Metodologias  participativas  para  grupos.  10.  Serviço  Social:  direitos  e
competências  profissionais.  11.  Supervisão  de  Estágio.  12.  Controle  Social  e  Participação  em  Políticas  Públicas.  13.
Planejamento: Programas, projetos, serviços e benefícios. 14. Serviço Social e o sistema de seguridade social. 15. Lei de
Regulamentação  da  Profissão  8662/1993.  16.  Serviço  Social  e  trabalho  com  famílias.  17.  Interdisciplinaridade  e
multidisciplinaridade. 18. Questão Social e saúde. 19. Reforma Sanitária e política de saúde no Brasil. 20. Serviço Social e
Saúde: estratégias de intervenção. 21. Serviço Social e Reforma Psiquiátrica. 22. Lei do Sistema Único de Saúde 8.080/1990.
23. Lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS 8.142/1990. 24. Norma Operacional Básica do
SUS. 25. Níveis de proteção em saúde. 26. Programas de saúde. 27. Reforma Sanitária e os desafios para a saúde pública
no Brasil. 28. Política antidrogas e redução de danos. 29. Estatutos: Criança e adolescente, pessoa com deficiência e idoso.

CARGO 403: ASSISTENTE SOCIAL 30H

Conhecimentos específicos: 1. Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social. 2. O Serviço Social na
Contemporaneidade. 3. A dimensão pedagógica do trabalho do Assistente Social. 4. Materialismo Histórico Dialético e a práxis
profissional.  5.  Princípios  fundamentais  do  código  de ética  profissional.  6.  Serviço  Social  e  Economia Política.  7.  Ética
Profissional do Assistente Social  na área da saúde. 8. Serviço Social  e a emissão de relatórios, laudos e pareceres. 9.
Instrumentos  e  técnicas  do  Serviço  Social.  10.  Metodologias  participativas  para  grupos.  11.  Serviço  Social:  direitos  e
competências  profissionais.  Supervisão  de  Estágio.  12.  Controle  Social  e  Participação  em  Políticas  Públicas.  13.
Planejamento: Programas, projetos, serviços e benefícios. 14. Serviço Social e o sistema de seguridade social. 15. Lei de
Regulamentação  da  Profissão  8662/1993.  16.  Serviço  Social  e  trabalho  com  famílias.  17.  Interdisciplinaridade  e
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multidisciplinaridade. 18. Questão Social e saúde. 19. Reforma Sanitária e Política de saúde no Brasil. 20. Serviço Social e
Saúde: estratégias de intervenção. 21. Serviço Social e Reforma Psiquiátrica. 22. Lei do Sistema Único de Saúde 8.080/1990.
23. Lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS 8.142/1990. 24. Norma Operacional Básica do
SUS. 25. Níveis de proteção em saúde. 26. Programas de saúde. 27. Reforma Sanitária e os desafios para a saúde pública
no Brasil. 28. Política antidrogas e redução de danos. 29. Estatutos: Criança e adolescente, pessoa com deficiência e idoso.

CARGO 404: BIÓLOGO 30H

Conhecimentos  específicos:  1.  Ecologia  e  ecossistemas  brasileiros.  2.  Educação  Ambiental.  3.  Desenvolvimento
sustentável.  4.  Conhecimento  e  procedimentos  de  fiscalização  de  meio  ambiente.  5.  Combate  à  exploração  florestal,
queimadas  e  desmatamentos.  6.  Fiscalização  e  monitoramento  de  áreas  de  reserva  legal  e  áreas  de  preservação
permanente. 7. Fiscalização de transporte e comercialização de espécimes da fauna silvestre. 8. Qualidade do ar, poluição
atmosférica.  9.  Qualidade da água,  poluição hídrica  e  tecnologia de tratamento  de águas e  efluentes  para descarte  ou
reutilização. 10. Problemas de saúde resultantes da poluição. 11. Gerenciamento e tratamento de resíduos. 12. Doenças
relacionadas a água. 12. Saneamento básico e ambiental. 13. Vigilância Epidemiológica. 14. Sistema Nacional de Vigilância
sanitária. 15. Serviços profilaxia e política sanitária. 16. Inspeção: aspectos gerais, finalidade, etapas e tipos de inspeção. 17.
Padrões de potabilidade da água para consumo humano.

CARGO 405: BIOMÉDICO 30H

Conhecimentos específicos:  1. Bioquímica.  1.1.  Dosagens hormonais e de enzimas. 1.2.  Eletroforese de hemoglobina,
lipoproteínas e proteínas. 1.3. Equilíbrio ácido‐base. 1.4. Propriedades da água. 1.5. Radicais livres. 2. Hematologia. 2.1.
Testes hematológicos. 2.2. Automação em hematologia. 3. Imunologia. 3.1. Alergias. 3.2. Avaliação da função imune. 3.3.
Carcinogênese.  3.4.  Doenças  autoimunes.  3.5.  Leucemias.  4.  Microbiologia  da água e  dos  alimentos.  4.1.  Métodos  de
análise.  4.2.  Parâmetros  legais.  5.  Microbiologia  médica.  5.1.  Bacteriologia,  virologia  e  micologia.  6.  Uri  análise.  EAS.
Bioquímica. Cultura. Teste de gravidez. 7. Escolha, coleta, e conservação de amostra para diagnóstico. 8. Preparo de vidraria,
reagentes e soluções. 9. Preparo de meios de cultura. 10. Equipamentos: princípios e fundamentos. 10.1. Potenciômetros.
10.2.  Autoclaves  e  fornos.  10.3.  Microscópios.  10.4.  Centrífugas.  10.5.  Espectrofotômetros  e  leitores  de  Elisa.  10.6.
Termocicladores.  10.7.  Citômetros  de  fluxo.  10.8.  Filtros,  destiladores  e  purificação  de  água.  10.9.  Cromatografia  e
eletroforese.

CARGO 406: CIRURGIÃO DENTISTA 20H CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL

Conhecimentos  específicos:  1.  Princípios  de  cirurgia  Maxilo  Facial.  2.  Conhecimento  e  procedimentos  de  implantes,
enxertos,  transplantes  e  reimplantes,  análise  de  resultado  de  biópsias,  cirurgias  protética,  ortodôntica  e  ortognática,
diagnóstico  e  tratamento  cirúrgico  de  cistos,  afecções  radiculares  e  perirradiculares,  doenças  das  glândulas  salivares,
doenças  da  articulação  têmporomandibular,  lesões  de  origem  traumática  na  área  buco-maxilo-facial  (epidemiologia,
diagnóstico e tratamento), malformações congênitas ou adquiridas dos maxilares e da mandíbula (diagnóstico e tratamento).
3. Osteotomias Funcionais da Face (técnicas e indicações). 4. Cirurgia Ortognática (técnicas e indicação). 5. Síndrome da
Apnéia  Obstrutiva  do Sono (diagnóstico  e tratamento).  6.  Tumores  Maxilo  faciais,  tumores benignos da cavidade bucal,
diagnóstico e viabilidade de tratamento de tumores malignos da cavidade bucal. 7. Anomalias Vasculares da Face (congênitas
e adquiridas), perícias odontolegais, emisão de laudos e pareceres, atestados e licenças, difusão de preceitos de saúde
pública  odontológica,  prescrição  e  administração  de  medicamentos;  noções  de  medidas  de  controle  de  infecção  no
consultório dentário, anatomia facial e oral, lesões hiperplásicas e neoplásicas da cavidade bucal, tratamento das urgências e
emergências em cirurgia buço-maxilo-facial, uso de fármacos (analgésicos, antimicrobianos e antiinflamatórios), anestesia,
exame radiológico facial e dentário, patologia bucal.

CARGO 407: CIRURGIÃO DENTISTA 20H

Conhecimentos específicos: 1. Ética em Odontologia. 2. Biossegurança. 3. Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. 4.
Índices epidemiológicos específicos em saúde bucal. 5. Saúde Pública: organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS:
legislação, princípios, diretrizes, estrutura e características. 6. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância
epidemiológica e sanitária.  7.  Biogênese das dentições.  8.  Diagnóstico e plano de tratamento:  anamnese, exame físico,
índices  de  higiene  bucal,  radiologia,  semiologia  bucal,  exames  complementares.  9.  Materiais  restauradores:  amálgama,
resinas compostas, sistemas adesivos, cimentos de ionômero de vidro. 10. Materiais protetores do complexo dentino-pulpar.
11.  Métodos  preventivos:  educação  em  saúde,  tratamento  restaurador  atraumático,  adequação  do  meio,  selantes,
restaurações  preventivas,  uso de fluoretos  em Odontologia.  12.  Cariologia:  características  clínicas  das  lesões  de  cárie,
prevenção, tratamento, prevalência e incidência, microrganismos cariogênicos, diagnóstico da atividade de cárie. Inter-relação
dentística – periodontia. 13. Controle químico e mecânico do biofilme dentário. 14. Periodontia: gengivite e periodontite –
diagnóstico, prevenção e tratamento não cirúrgico. 15. Cirurgia Oral menor: exodontias, ulectomia e ulotomia, frenectomia. 16.
Odontopediatria: promoção de saúde bucal em bebês e crianças, educação em saúde, cariologia, uso de fluoretos e outros
métodos  preventivos  (selantes,  ART),  materiais  dentários  em  Odontopediatria,  radiologia  em  Odontopediatria  (técnicas
Randall,  Mankopf,  bite-wing,  Clark).  17.  Urgências  em  Odontologia:  traumatismos  na  dentição  decídua  e  permanente;
urgências  endodônticas  e  periodontais.  18.  Atendimento  de pacientes  com necessidades  especiais.  19.  Farmacologia  e
terapêutica  em Odontologia:  analgésicos,  anti-inflamatórios,  antimicrobianos,  sedativos,  interações  medicamentosas.  20.
Anestesiologia: indicações e contraindicações dos anestésicos locais em Odontologia, técnicas de anestesia, doses. PNAB
2436 DE 21/09/2017. 21. Odontologia Minimamente Invasiva.
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CARGO 408: CIRURGIÃO DENTISTA 20H ENDODONTIA

Conhecimentos específicos: 1. Instrumentos endodônticos. 2. Anatomia dental. 3. Abertura coronária e acesso aos canais
radiculares.  4.  Alterações  pulpares  e  periapicais.  5.  Meios  de  diagnóstico  das  alterações  pulpares  e  periapicais.  6.
Microbiologia endodôntica. 7. Instrumentação dos canais radiculares. 8. Obturação dos canais radiculares. 9. Medicação intra
canal. 10. Soluções químicas auxiliares ao tratamento endodôntico. 11. Tratamento conservador da polpa dental. 12. Trauma
dental.  13.  Urgência  endodôntica.  14.  Retratamento  endodôntico.  15.  Deontologia  e  Ética  Odontológica.  16.  Materiais
Dentários.  17.  Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS:  Constituição da República Federativa do Brasil  (Com as
Emendas Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições
para a promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142,
de 28 de dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras
providências;  PORTARIA MS/GM Nº  2.048 DE 03/09/2009 -  Aprova o  regulamento  do Sistema Único de Saúde (SUS).
Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica.

CARGO 409: CIRURGIÃO DENTISTA 20H ESTOMATOLOGIA

Conhecimentos  específicos:  1. Diagnóstico  e  conduta  em  patologias  associadas  ao  complexo  maxilomandibular.  2.
Síndromes com manifestação bucal. 3. Medicina oral. 4. Biópsias, indicações, técnica e complicações. 5. Princípios cirúrgicos
básicos.  6.  Infecção  odontogênica.  7.  Biossegurança.  8.  Características  macroscópicas  e  microscópicas  das  patologias
bucais. 9. Cistos. 10. Tumores odontogênicos e não odontogênicos. 11. Avaliação sistêmica do paciente. 12. Anestesiologia.
13. Farmacologia e terapêutica.

CARGO 410: CIRURGIÃO DENTISTA 20H ODONTOPEDIATRIA

Conhecimentos específicos:  1.  Medicina  oral;  odontologia  hospitalar,  história médica e odontológica,  exames gerais  e
específicos.  2.  Odontologia  social:  caracterização,  hierarquização,  métodos  de  prevenção,  tratamentos  dos  principais
problemas,  índices.  3.  Farmacologia  e  terapêutica  em  Odontopediatria:  analgésicos,  anti-inflamatórios,  antimicrobianos,
sedativos,  interações  medicamentosas.  4.  Anestesiologia:  indicações  e  contraindicações  dos  anestésicos  locais  em
Odontopediatria,  técnicas  de  anestesia,  doses.  5.  Procedimentos  odontológicos:  preparos  cavitários.  6.  Cirurgia  e
traumatologia bucomaxilofacial. 7. Periodontia. 8. Radiologia. 9. Endodontia. 10. Prótese. 11. Oclusão. 12. Prevenção da cárie
dentária e das periodontopatias.  13.  Odontopediatria  e ortodontia  preventiva na clínica odontológica.  14.  Ortodontia.  15.
Microbiologia  e  patologia  oral:  principais  manifestações.  16.  Dentística.  17.  Halitose.  18.  Biossegurança.  19.  Interações
medicamentosas e uso na clínica odontológica. 20. Organização do ambiente de trabalho. 21. Equipamentos e Instrumentais:
nomenclatura,  utilização,  cuidados.  22.  Conservação  e  Manutenção  de  equipamentos  odontológicos.  23.  Materiais
odontológicos:  nomenclatura,  utilização, manipulação, armazenamento e controle de estoque. 24.  Ética em Odontologia,
saúde  coletiva  e  educação  permanente  em odontologia.  25.  Odontologia  Minimamente  Invasiva.  26.  Traumatismos  em
Odontopediatria. 27. Maus tratos.

CARGO 411: CIRURGIÃO DENTISTA 20H ORTODONTIA

Conhecimentos  específicos: 1.  Crescimento  e  desenvolvimento  ósseo  craniomaxilofacial;  2.  Reações  tissulares  e
biomecânica do movimento dentário. 3. Etiologia das maloclusões – Fatores locais e gerais; 4. Oclusão normal nas dentições
decídua, mista e permanente; 5. Classificação das maloclusões; 6. Cefalometria; 7. Diagnóstico e tratamento dos problemas
ortodônticos nas dentições decídua, mista e permanente; 8. Diagnóstico e tratamento das deformidades dentoesqueléticas; 9.
Preparo  ortodôntico  prévio  a  cirurgia  ortognática;  10.  Estabilidade,  contenção  e  recidiva  do  tratamento  ortodôntico;  11.
Diagnóstico, prevenção, interceptação e prognóstico das maloclusões e disfunções neuro-musculares; 12. Planejamento do
tratamento e sua execução mediante indicação, aplicação e controle dos aparelhos mecanoterápicos e funcionais, para obter
e  manter  relações  oclusais  normais  em  harmonia  funcional,  estética  e  fisiológica  com  as  estruturas  faciais;  13.
interrelacionamento com outras especialidades afins necessárias ao tratamento integral da face; 14. diagnóstico, prevenção,
prognóstico e tratamento das más oclusões, através de métodos ortopédicos; 15. Tratamento e planejamento mediante o
manejo das forças naturais, em relação a: 15.1. Crescimento e desenvolvimento; 15.2. erupção dentária; 15.3. Postura e
movimento mandibular; 15.4. posição e movimento da língua; 15.5. inter-relacionamento com outras especialidades afins,
necessárias ao tratamento integral dos defeitos da face.

CARGO 412: CIRURGIÃO DENTISTA 20H PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Conhecimentos específicos: 1. Classificação dos pacientes com necessidades especiais. 2. Anamnese dirigida ao paciente
especial.  3.  Interpretação  de  exames  laboratoriais  e  sua  importância  clínica.  4.  Farmacologia:  prescrição,  interação
medicamentosa e alterações bucais relacionadas ao uso de medicamentos por pacientes com necessidades especiais. 5.
Gravidez e Odontologia. 6. Discrasias sanguíneas. 7. Manifestações orais de doenças sistêmicas. 8. Odontologia hospitalar.
9. Manejo clínico de pacientes com distúrbios psicomotores. 10. Contenção física e medicamentosa do PPNE. 11. Cuidados
odontológicos  especiais  para  os  diversos  tipos  de PPNE:  paciente  geriátrico;  gestantes;  portadores  de coagulopatias  e
cardiopatias; hipertensos; imunodeprimidos; nefropatas e hepatopatas; paralisia cerebral; autistas; doenças degenerativas;
síndrome de Down; pacientes com fissuras labiopalatais; paciente oncológico. 12. Noções de genética. 13. Distúrbios de
desenvolvimento  dos  dentes.  14.  Biossegurança;  Infecção  cruzada;  Controle  de  Infecção  na  clínica  odontológica.  15.
Anestesia locorregional oral:  técnicas, anestésicos, indicações e contra indicações, acidentes, medicação de urgência.16.
Trabalho em equipe. 17. Código de Ética Odontológica.
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CARGO 413: CIRURGIÃO DENTISTA 20H PERIODONTIA

Conhecimentos  específicos:  1.  Anatomia  do  periodonto.  2.  Epidemiologia  das  doenças  periodontais.  3.  Etiologia  das
doenças  periodontais.  4.  As  gengivites:  classificação  e  patogenia.  5.  As  periodontites:  classificação  e  patogenia.  6.
Instrumentos  e  Instrumentação  em periodontia.  7.  Raspagem e  alisamento  radicular.  8.  Controle  mecânico  do  biofilme
dentário.  9.  Controle químico do biofilme dentário.  10.  Medicina periodontal.  11.  Técnica da Gengivectomia.  12.  Retalho
periodontal. 13. Deontologia e Ética Odontológica. 14. Materiais Dentários. 15. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS:
Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de
setembro  de  1990  e  alterações  -  Dispõe  sobre  as  condições  para  a  promoção  e  recuperação  da  saúde  e  dá  outras
providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e alterações – Dispõe
sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências; PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009
- Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011, que aprova a
Política Nacional de Atenção Básica.

CARGO 414: CIRURGIÃO DENTISTA 20H PRÓTESE

Conhecimentos específicos: 1. Importância de anamnese para diagnóstico, prognóstico e tratamento das enfermidades da
cavidade bucal. 2. Biossegurança em odontologia. 3. Odontologia legal e deondontologia. 4. Regulamentação das normas de
Biossegurança em odontologia. 5. Ética odontológica. 6. Prótese parcial fixa: núcleos metálicos. 6.1. Coroas provisórias. 6.2.
Interrelação pério-prótese. 6.3. Técnicas de moldagem e afastamento gengival. 6.4. Provas, ajustes e cimentação em prótese
fixa. 6.5. Modelos de trabalho e troqueis. 6.6. Restaurações tipo "inlay" e "onlay" cerâmicas e facetas. 6.7. Montagem de
modelos em articulador semi-ajustável. 6.8. Próteses parciais fixas adesivas. 6.9. Princípios de oclusão e desordens crânio-
mandibulares.  6.10.  Reabilitação oral.  6.11.  Próteses fixas em cerâmica pura.  7. Prótese parcial  removível:  moldagem e
modelos de estudo. 7.1 Montagem em articulador semi-ajustável. 7.2. Elementos constituintes. 7.3. Moldagens e confecção
de modelos de trabalho. 7.4. Montagem dos dentes, oclusão e estética. 7.5. Acrilização; Instalação e ajustes. 8. Prótese total
e princípios de oclusão: exame clínico e radiográfico. 8.1 Técnicas de moldagem anatômica e funcional. 8.2. Registros nos
planos de orientação. 8.3. Seleção e montagem dos dentes, oclusão e estética. 8.4. Acrilização. 8.5 Instalação, ajustes e
proservação.  9.  Próteses  sobre  implantes:  tipos,  indicações  e  planejamento  prévio  a  instalação  dos  implantes.  9.1
Componentes protéticos sobre implantes. 9.2. Materiais e técnicas de moldagem. 9.3. Próteses fixas sobre implantes. 9.4
Provas e ajustes.

CARGO 415: CIRURGIÃO DENTISTA 40H

Conhecimentos específicos: 1. Ética em Odontologia. 2. Biossegurança. 3. Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. 4.
Índices epidemiológicos específicos em saúde bucal. 5. Saúde Pública: organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS:
legislação, princípios, diretrizes, estrutura e características. 6. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância
epidemiológica e sanitária.  7.  Biogênese das dentições.  8.  Diagnóstico e plano de tratamento:  anamnese, exame físico,
índices  de  higiene  bucal,  radiologia,  semiologia  bucal,  exames  complementares.  9.  Materiais  restauradores:  amálgama,
resinas compostas, sistemas adesivos, cimentos de ionômero de vidro. 10. Materiais protetores do complexo dentino-pulpar.
11.  Métodos  preventivos:  educação  em  saúde,  tratamento  restaurador  atraumático,  adequação  do  meio,  selantes,
restaurações  preventivas,  uso de fluoretos  em Odontologia.  12.  Cariologia:  características  clínicas  das  lesões  de  cárie,
prevenção, tratamento, prevalência e incidência, microrganismos cariogênicos, diagnóstico da atividade de cárie. 13. Inter-
relação  dentística  –  periodontia.  14.  Controle  químico  e  mecânico  do  biofilme  dentário.  15.  Periodontia:  gengivite  e
periodontite – diagnóstico, prevenção e tratamento não cirúrgico. 16. Cirurgia Oral menor: exodontias, ulectomia e ulotomia,
frenectomia.  Odontopediatria:  promoção de  saúde  bucal  em bebês  e  crianças,  educação em saúde,  cariologia,  uso de
fluoretos  e  outros  métodos  preventivos  (selantes,  ART),  materiais  dentários  em  Odontopediatria,  radiologia  em
Odontopediatria  (técnicas  Randall,  Mankopf,  bite-wing,  Clark).  17.  Urgências  em Odontologia:  traumatismos na dentição
decídua e permanente; urgências endodônticas e periodontais. 18. Atendimento de pacientes com necessidades especiais.
19.  Farmacologia  e  terapêutica  em  Odontologia:  analgésicos,  anti-inflamatórios,  antimicrobianos,  sedativos,  interações
medicamentosas.  20.  Anestesiologia:  indicações e contra-indicações dos anestésicos locais  em Odontologia,  técnicas de
anestesia, doses. 21. Portaria Nº 2.436, de 21 de Setembro de 2017: aprova a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB

CARGOS 416 E 417: ENFERMEIRO 30H DIARISTA E ENFERMEIRO 30H PLANTONISTA

Conhecimentos específicos: 1. Propedêutica em enfermagem. 2. Sistematização da assistência em Enfermagem: método,
gestão  de  pessoas  e  instrumentos.  3.  Prontuário  do  paciente  responsabilidades  nos  registros;  aspectos  legais.  4.
Biossegurança nas ações de Enfermagem. 5. Gestão do processo de trabalho em enfermagem: instrumentos gerenciais e
assistenciais.  6.  Organização do processo de trabalho:  classificação da complexidade assistencial.  6.1  Normas técnico-
administrativas e assistenciais. 7. Gestão de pessoas: dimensionamento de pessoal para assistência, educação continuada
dos colaboradores. 7.1 Acompanhamento e avaliação do processo assistencial, processo de cuidar em Enfermagem Clínica
em todo o ciclo vital.  8.  Processo de cuidar  em Enfermagem Cirúrgica em todo o ciclo vital.  9.  Processo do cuidar  em
Enfermagem em nas doenças crônico degenerativas. 10. Processo do cuidar em Enfermagem em Emergências e Urgências.
11. Processo de cuidar em Enfermagem nos exames de diagnósticos e tratamento. 12. Auditoria do processo assistencial de
enfermagem. 13. Acreditação hospitalar.

CARGO 418: ENFERMEIRO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SAMU 30H - PLANTONISTA

Conhecimentos específicos: 1.  Código de Ética de Enfermagem. 2. Lei nº 7.498, de 25 de Junho de 1986. 3. Decreto nº
94.406, de 08 de Junho de 1987. 4. Rede de Atenção às urgências e emergências e políticas nacionais de atenção as urgên -
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cias. 5. Lei 8.080/90 e suas alterações. 6. Administração em Enfermagem. 7. Sistematização da Assistência de Enfermagem.
8. Portaria nº 2.048/GM/MS 05)11/2002, Na qual regulamenta tecnicamente as urgências e emergências. 9. Portaria nº 1.600
de 07/ julho de 2011. 10. Risco Ocupacional/ Agentes biológicos. 11. Conhecimento de Enfermagem com materiais e equipa-
mentos para urgência e emergências. 12. Classificação de Risco e Triagem com múltiplas vítimas. 13. Manuseio e administra-
ção de drogas nas situações de urgências e emergências. 14. Assistência de Enfermagem nas urgências obstétricas. 15. As-
sistências de Enfermagem nas urgências traumáticas no paciente adulto e na criança. Assistência de Enfermagem no suporte
básico de vida. 16. Assistência de Enfermagem no suporte avançado de vida. 17. Assistência de Enfermagem às vítimas de
violência sexual. 18. Assistência de Enfermagem nas urgências psiquiátricas/suicídio. 19. Assistência de Enfermagem medi-
ante intoxicações exógenas, queimadura, picadas de insetos, aranhas, escorpiões e animais peçonhentos-ofídios. 20. Assis-
tência de Enfermagem no atendimento pré hospitalar móvel e inter hospitalar.                                

CARGO 419: ENFERMEIRO OBSTETRA/SAÚDE DA MULHER 30H PLANTONISTA

Conhecimentos específicos:  1. Bioética e legislação em enfermagem. 2. Sistematização da Assistência. 3. Segurança do
Paciente. 4. Semiologia: anamnese, diagnóstico, prognóstico, exame clínico, exames complementares e plano de trabalho. 5.
Rede de assistência obstétrica no estado. 6. Assistência em enfermagens relativas às patologias nos sistemas nervoso,
respiratório, cardiovascular, urinário, digestório, músculo-esquelético e endócrino com repercussão no sistema reprodutivo. 7.
Atuação  do  enfermeiro  nas  doenças  sexualmente  transmissíveis/infecção  pelo  HIV.  8.  Direitos  sexuais  e  reprodutivos,
gravidez  na  adolescência  e  anticoncepção  de  emergência.  8.  Planejamento  familiar  e  aborto  legal.  9.  Assistência  de
enfermagem à mulher: prevenção e detecção precoce do câncer de útero e mama, acompanhamento à gestante, pré-natal;
acompanhamento à mulher no abortamento. 10. Atenção à mulher vítima de violência doméstica e sexista. 11. Assistência de
enfermagem  na  atenção  à  criança  e  recém-nascido  (RN):  conceito  e  tipo  de  imunidade;  Programa  de  Imunização,
puericultura, abordagem do RN pré-termo, termo e pós-termo, aleitamento materno; doenças prevalentes na infância. 12.
Assistência  de  enfermagem  no  pré,  trans  e  pós-parto  (normal  ou  patológico),  manobras  de  parto  normal.  13.  Parto
humanizado.  14.  Assistência  de  enfermagem em urgência  e  emergência  em Centro  Obstétrico  e  Casas  de  Parto.  15.
Assepsia, anti-sepsia métodos e técnicas. 16. Biossegurança e controle de infecção hospitalar. 17. Técnicas de limpeza,
esterilização e desinfecção de materiais e equipamentos. 18. Investigação de óbitos maternos e neonatais. 19. Educação em
saúde.

CARGO 420: ENFERMEIRO OBSTETRA/SAÚDE DA MULHER 40H DIARISTA

Conhecimentos específicos:  1. Bioética e legislação em enfermagem. 2. Sistematização da Assistência. 3. Segurança do
Paciente. 4. Semiologia: anamnese, diagnóstico, prognóstico, exame clínico, exames complementares e plano de trabalho. 5.
Rede de assistência obstétrica no estado. 6. Assistência em enfermagens relativas às patologias nos sistemas nervoso,
respiratório, cardiovascular, urinário, digestório, músculo-esquelético e endócrino com repercussão no sistema reprodutivo. 7.
Atuação  do  enfermeiro  nas  doenças  sexualmente  transmissíveis/infecção  pelo  HIV.  8.  Direitos  sexuais  e  reprodutivos,
gravidez  na  adolescência  e  anticoncepção  de  emergência.  8.  Planejamento  familiar  e  aborto  legal.  9.  Assistência  de
enfermagem à mulher: prevenção e detecção precoce do câncer de útero e mama, acompanhamento à gestante, pré-natal;
acompanhamento à mulher no abortamento. 10. Atenção à mulher vítima de violência doméstica e sexista. 11. Assistência de
enfermagem  na  atenção  à  criança  e  recém-nascido  (RN):  conceito  e  tipo  de  imunidade;  Programa  de  Imunização,
puericultura, abordagem do RN pré-termo, termo e pós-termo, aleitamento materno; doenças prevalentes na infância. 12.
Assistência  de  enfermagem  no  pré,  trans  e  pós-parto  (normal  ou  patológico),  manobras  de  parto  normal.  13.  Parto
humanizado.  14.  Assistência  de  enfermagem em urgência  e  emergência  em Centro  Obstétrico  e  Casas  de  Parto.  15.
Assepsia, anti-sepsia métodos e técnicas. 16. Biossegurança e controle de infecção hospitalar. 17. Técnicas de limpeza,
esterilização e desinfecção de materiais e equipamentos. 18. Investigação de óbitos maternos e neonatais. 19. Educação em
saúde.

CARGO 421: ENFERMEIRO 40H

Conhecimentos específicos: 1. Fundamentos do Exercício da Enfermagem. 2. Lei do Exercício Profissional. 3. Código de
Ética e Deontologia de Enfermagem. 4. Políticas e Programas Nacionais do SUS, imunizações, saúde da mulher, da criança,
do adolescente, do idoso, DST e AIDS, hanseníase e tuberculose, hipertensão e diabetes. 5. Política nacional de humaniza-
ção e acolhimento com classificação de risco. 6. Gestão e Organização dos Serviços de Saúde e Enfermagem. 7. Sistemati -
zação da Assistência de Enfermagem. 8. Política Nacional de Atenção às Urgências e Emergências. 9. Política Nacional de
Segurança do Paciente. 10. Educação Permanente em Saúde. 11. Educação Interprofissional em Saúde. 12. Atenção domici-
liar. 13. Grupos de saúde na atenção primária. 14. Projeto terapêutico singular. 15. Redes de atenção a saúde. 16. Doenças
de notificação compulsória. 

CARGO 422: ENFERMEIRO 40H USF

Conhecimentos específicos: 1. Fundamentos do Exercício da Enfermagem. 2. Lei do Exercício Profissional. 3. Código de
Ética e Deontologia de Enfermagem. 4. Políticas e Programas Nacionais do SUS, imunizações, saúde da mulher, da criança,
do adolescente, do idoso, DST e AIDS, hanseníase e tuberculose, hipertensão e diabetes. 5. Política nacional de humaniza-
ção e acolhimento com classificação de risco. 6. Gestão e Organização dos Serviços de Saúde e Enfermagem. 7. Sistemati-
zação da Assistência de Enfermagem. 8. Política Nacional de Atenção às Urgências e Emergências. 9. Política Nacional de
Segurança do Paciente. 10. Educação Permanente em Saúde. 11. Educação Interprofissional em Saúde. 12. Atenção domici-
liar. 13. Grupos de saúde na atenção primária. 14. Projeto terapêutico singular. 15. Redes de atenção a saúde. 16. Doenças
de notificação compulsória. 17. Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017: aprova a Política Nacional de Atenção Básica
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– PNAB.

CARGO 423: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 30H

Conhecimentos específicos:  1. Introdução à segurança e saúde do trabalhador. 2. Órgãos e instituições relacionadas à
segurança e à saúde do trabalhador – siglas e atribuições. 3. Legislação de segurança e saúde do trabalhador: NR-4, NR-5,
NR-6, NR-7, NR-8, NR-9, NR-10, NR-12, NR-15, NR-16, NR-17, NR-18, NR-23, NR-24, NR-25, NR-26, NR-28 e NR-32. Leis
e portarias relacionadas à segurança e saúde do trabalho. 4. Códigos e símbolos específicos de Saúde e Segurança no
Trabalho.  5.  Acidente  do trabalho conforme Lei  8.213/91 e norma técnica ABNT NBR 14280:2001.  6.  Equipamentos de
medição utilizados na higiene ocupacional e na segurança do trabalho. 7. Higiene Ocupacional. Definição, classificação dos
agentes ambientais, objetivo da Higiene Ocupacional. 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, 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. Agentes químicos: conceitos, definições e classificação. Parâmetros utilizados nas avaliações de particulados e gases e
vapores, poeira e outros particulados. Gases e vapores. Estratégia de avaliação de agentes químicos. Tipos de amostragem.
Medidas de controle. Programa de Proteção Respiratória. Equipamentos de Proteção Respiratória. Seleção de respiradores.
Agentes biológicos: considerações gerais ,  métodos de coleta de agentes biológicos,  medidas de controle. Respiradores
contra  os  bacilos  da  tuberculose,  Antraz  e  o  vírus  da  SARS.  8.  Doenças  transmissíveis  e  doenças  ocupacionais.  9.
Ergonomia. 10. Equipamentos de proteção coletiva e individual: tipos, características, seleção e recomendações.

CARGO 424: FARMACÊUTICO 30H

Conhecimentos  específicos:  1.Código  de  Ética  Farmacêutica.  Legislação  farmacêutica:  Lei  5991/73,  Lei  3820/60,  Lei
8666/93, Decreto 85878/81, Decreto 74170/74, Lei 9.782/99 e suas alterações, Portaria 344/98, RDC 302/05; RDC 67/2007.
2.  Farmácia  hospitalar:  estrutura  organizacional,  Estrutura  administrativa,  Conceito.  3.  Medicamentos  controlados,
Medicamentos genéricos, medicamentos excepcionais, Padronização de medicamentos. 4. Controle de infecção hospitalar;
Planejamento e controle de estoques de medicamentos e correlatos. 5. Farmacocinética e farmacodinâmica: introdução à
farmacologia;  noções de ensaios biológicos;  vias de administração e manipulação de formas farmacêuticas magistrais e
oficinais; absorção, distribuição e eliminação de fármacos; biodisponibilidade e bioequivalência de medicamentos; interação
droga-receptor;  interação de drogas; mecanismos moleculares de ação das drogas.  6.  Fármacos que agem no sistema
nervoso  autônomo  e  sistema  nervoso  periférico:  parassimpatomiméticos;  parassimpatolícos;  simpatomiméticos;
simpatolíticos;  anestésicos  locais;  bloqueadores  neuromusculares.  7.  Fármacos  que  agem  no  sistema  nervoso  central:
hipnoanalgésicos; anestésicos gerais; tranquilizantes; estimulantes do SNC; anticonvulsivantes; autacóides e antagonistas;
antiinflamatórios  não  esteroides;  antiinflamatórios  esteroides.  8.  Farmacologia  -  Interações  medicamentosas,  agonistas,
antagonistas, bloqueadores neuromusculares, anestésicos, anti-inflamatórios, cardiotônicos, antihipertensivos e antibióticos.
9.  Reações  adversas  a  medicamento;  interações  e  incompatibilidade  medicamentosas.  10.  Farmacotécnica  -  formas
farmacêuticas para uso parenteral, formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica, formas farmacêuticas obtidas por
dispersão mecânica. 11. Manipulação de medicamentos, produção de antissépticos e desinfetantes, Preparo de soluções.
Conceitos: molaridade, normalidade. 12. Padronização de técnicas e controle de qualidade. 13. Desenvolvimento e validação
de métodos analíticos, ensaios farmacopeicos de controle de qualidade; métodos cromatográficos e espectrométricos de
análises: fundamentos e aplicações; técnicas modernas na investigação de produtos naturais: biotecnologia, preparo, diluição
e padronização de soluções. 14. Nanotecnologia farmacêutica. 15. Biossegurança. 16. Análise de protocolos e relatórios de
estudos  de  Equivalência  Farmacêutica  e  Perfil  de  Dissolução;  Análise  de  protocolos  e  relatórios  de  Bioequivalência;
Notificação  de  matérias  primas  reprovadas  à  ANVISA;  Atividades  de  implantação  da  Farmacovigilância  seguindo
recomendações da Anvisa. 17. Biossegurança em hemoterapia.

CARGO 425: FARMACÊUTICO 40H

Conhecimentos  específicos:  1.Código  de  Ética  Farmacêutica.  Legislação  farmacêutica:  Lei  5991/73,  Lei  3820/60,  Lei
8666/93, Decreto 85878/81, Decreto 74170/74, Lei 9.782/99 e suas alterações, Portaria 344/98, RDC 302/05; RDC 67/2007.
2.  Farmácia  hospitalar:  estrutura  organizacional,  Estrutura  administrativa,  Conceito.  3.  Medicamentos  controlados,
Medicamentos genéricos, medicamentos excepcionais, Padronização de medicamentos. 4. Controle de infecção hospitalar;
Planejamento e controle de estoques de medicamentos e correlatos. 5. Farmacocinética e farmacodinâmica: introdução à
farmacologia;  noções de ensaios biológicos;  vias de administração e manipulação de formas farmacêuticas magistrais e
oficinais; absorção, distribuição e eliminação de fármacos; biodisponibilidade e bioequivalência de medicamentos; interação
droga-receptor;  interação de drogas; mecanismos moleculares de ação das drogas.  6.  Fármacos que agem no sistema
nervoso  autônomo  e  sistema  nervoso  periférico:  parassimpatomiméticos;  parassimpatolícos;  simpatomiméticos;
simpatolíticos;  anestésicos  locais;  bloqueadores  neuromusculares.  7.  Fármacos  que  agem  no  sistema  nervoso  central:
hipnoanalgésicos; anestésicos gerais; tranquilizantes; estimulantes do SNC; anticonvulsivantes; autacóides e antagonistas;
antiinflamatórios  não  esteroides;  antiinflamatórios  esteroides.  8.  Farmacologia  -  Interações  medicamentosas,  agonistas,
antagonistas, bloqueadores neuromusculares, anestésicos, anti-inflamatórios, cardiotônicos, antihipertensivos e antibióticos.
9.  Reações  adversas  a  medicamento;  interações  e  incompatibilidade  medicamentosas.  10.  Farmacotécnica  -  formas
farmacêuticas para uso parenteral, formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica, formas farmacêuticas obtidas por
dispersão mecânica. 11. Manipulação de medicamentos, produção de antissépticos e desinfetantes, Preparo de soluções.
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Conceitos: molaridade, normalidade. 12. Padronização de técnicas e controle de qualidade. 13. Desenvolvimento e validação
de métodos analíticos, ensaios farmacopeicos de controle de qualidade; métodos cromatográficos e espectrométricos de
análises: fundamentos e aplicações; técnicas modernas na investigação de produtos naturais: biotecnologia, preparo, diluição
e padronização de soluções. 14. Nanotecnologia farmacêutica. 15. Biossegurança. 16. Análise de protocolos e relatórios de
estudos  de  Equivalência  Farmacêutica  e  Perfil  de  Dissolução;  Análise  de  protocolos  e  relatórios  de  Bioequivalência;
Notificação  de  matérias  primas  reprovadas  à  ANVISA;  Atividades  de  implantação  da  Farmacovigilância  seguindo
recomendações da Anvisa. 17. Biossegurança em hemoterapia. 18.Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017: aprova a
Política Nacional de Atenção Básica – PNAB.

CARGO 426: FISIOTERAPEUTA 20H

Conhecimentos  específicos:   1.  Fundamentos  de  fisioterapia.  2.  Métodos  e  técnicas  de  avaliação,  tratamento  e
procedimentos  em  fisioterapia.  3.  Provas  de  função  muscular,  cinesiologia  e  biomecânica.  4.  Técnicas  básicas  em
cinesioterapia  motora,  manipulações  e  cinesioterapia  respiratória.  5.  Análise  da  marcha,  técnicas  de  treinamento  em
locomoção e  deambulação.  6.  Indicação,  contraindicação,  técnicas  e  efeitos  fisiológicos  da mecanoterapia,  hidroterapia,
massoterapia,  eletroterapia,  termoterapia  superficial  e  profunda  e  crioterapia.  7.  Prescrição  e  treinamento  de  órteses  e
próteses. 8. Anatomia, fisiologia e fisiopatologia. 9. Semiologia e procedimentos fisioterápicos. 10. Fisioterapia em Promoção
da saúde / preventiva. 11. Fisioterapia em ortopedia, neurologia, ginecologia/obstetrícia, cardio-respiratória e pediátrica. 12.
Ventilação mecânica invasiva e não invasiva. 13.Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017: aprova a Política Nacional de
Atenção Básica – PNAB.

CARGO 427: FISIOTERAPEUTA 30H

Conhecimentos  específicos:   1.  Fundamentos  de  fisioterapia.  2.  Métodos  e  técnicas  de  avaliação,  tratamento  e
procedimentos  em  fisioterapia.  3.  Provas  de  função  muscular,  cinesiologia  e  biomecânica.  4.  Técnicas  básicas  em
cinesioterapia  motora,  manipulações  e  cinesioterapia  respiratória.  5.  Análise  da  marcha,  técnicas  de  treinamento  em
locomoção e  deambulação.  6.  Indicação,  contraindicação,  técnicas  e  efeitos  fisiológicos  da mecanoterapia,  hidroterapia,
massoterapia,  eletroterapia,  termoterapia  superficial  e  profunda  e  crioterapia.  7.  Prescrição  e  treinamento  de  órteses  e
próteses. 8. Anatomia, fisiologia e fisiopatologia. 9. Semiologia e procedimentos fisioterápicos. 10. Fisioterapia em Promoção
da saúde / preventiva. 11. Fisioterapia em ortopedia, neurologia, ginecologia/obstetrícia, cardio-respiratória e pediátrica. 12.
Ventilação mecânica invasiva e não invasiva.

CARGO 428: FONOAUDIÓLOGO 30H

Conhecimentos  específicos:  1.  Mecanismos  físicos  da  comunicação  oral.  2.  Desenvolvimento  da  linguagem  infantil.
Aspectos  teóricos,  anatomofisiológicos  e  os  atrasos  de  linguagem  em uma  perspectiva  pragmática.  3.  Prevenção  dos
distúrbios da comunicação oral e escrita, voz e audição. 4. Distúrbios e alterações da linguagem oral e escrita, fala, voz,
audição, fluência e deglutição. 5. Avaliação, classificação e tratamento dos distúrbios da voz, fluência, audição, transtornos da
motricidade oral  e linguagem. 6.  Processamento auditivo central.  7.  Atuação fonoaudiológica na área materno‐infantil.  8.
Enfoque fonoaudiológico na prática da amamentação. 9. Transtornos de linguagem associados a lesões neurológicas. 10.
Atuação do fonoaudiólogo no ambiente hospitalar. 11 Otoneurologia.

CARGO 429: FONOAUDIÓLOGO 40H

Conhecimentos  específicos:  1.  Mecanismos  físicos  da  comunicação  oral.  2.  Desenvolvimento  da  linguagem  infantil.
Aspectos  teóricos,  anatomofisiológicos  e  os  atrasos  de  linguagem  em uma  perspectiva  pragmática.  3.  Prevenção  dos
distúrbios da comunicação oral e escrita, voz e audição. 4. Distúrbios e alterações da linguagem oral e escrita, fala, voz,
audição, fluência e deglutição. 5. Avaliação, classificação e tratamento dos distúrbios da voz, fluência, audição, transtornos da
motricidade oral  e linguagem. 6.  Processamento auditivo central.  7.  Atuação fonoaudiológica na área materno‐infantil.  8.
Enfoque fonoaudiológico na prática da amamentação. 9. Transtornos de linguagem associados a lesões neurológicas. 10.
Atuação do fonoaudiólogo no ambiente hospitalar. 11 Otoneurologia. 12.Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017: aprova
a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB.

CARGO 430: FONOAUDIÓLOGO INFANTIL 30H

Conhecimentos  específicos:  1.  Mecanismos  físicos  da  comunicação  oral.  2.  Desenvolvimento  da  linguagem  infantil.
Aspectos  teóricos,  anatomofisiológicos  e  os  atrasos  de  linguagem  em uma  perspectiva  pragmática.  3.  Prevenção  dos
distúrbios da comunicação oral e escrita, voz e audição. 4. Distúrbios e alterações da linguagem oral e escrita, fala, voz,
audição, fluência e deglutição. 5. Avaliação, classificação e tratamento dos distúrbios da voz, fluência, audição, transtornos da
motricidade oral  e linguagem. 6.  Processamento auditivo central.  7.  Atuação fonoaudiológica na área materno‐infantil.  8.
Enfoque fonoaudiológico na prática da amamentação. 9. Transtornos de linguagem associados a lesões neurológicas. 10.
Atuação do fonoaudiólogo no ambiente hospitalar. 11 Otoneurologia.

CARGO 431: MÉDICO  20H ACUPUNTURA

Conhecimentos específicos: 1. Aspectos históricos e filosóficos da Medicina Tradicional Chinesa (MTC). 2. Teoria do yin e
yang. 3. Teoria dos cinco elementos. 4. Energia (Qi) seus tipos e funções no equilíbrio do organismo. 5. Concepção da MTC
sobre o processo saúde-doença. 6. Semiologia da MTC. 7. Trajeto externo, pontos principais, funções, fatores etiológicos de
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desequilíbrio  e padrões de excesso e deficiência dos meridianos da grande circulação. 8.  Vaso Governador  e Vaso de
Concepção:  trajeto,  pontos  e  função.  9.  Auriculoacupuntura.  10.  Noções  básicas  dos  tratamentos  da  MTC:  Fitoterapia,
Dietoterapia, Movimentos Corporais, Massoterapia, Moxabustão, Ventosas. 11. Correlação entre os padrões de desequilíbrio
da MTC e as doenças da Biomedicina com a Acupuntura. 12. Técnicas de aplicação das agulhas. 13. MTC/Acupuntura no
SUS.

CARGO 432: MÉDICO 20H ALERGIA  E IMUNOLOGIA

Conhecimentos  específicos:  1.  Imunidade  inata.  2.  Imunidade  adaptativa.  3.  Reações  de  hipersensibilidade.  4.
Manifestações clínicas, laboratoriais e tratamento das imunodeficiências primárias. 4. Rinite Alérgica - etiologia, fisiopatologia,
quadro  clínico  e,  tratamento.  5.  Asma –  fisiopatologia,  diagnóstico,  quadro  clínico  e  tratamento.  6.  Dermatite  Atópica  e
dermatite de contato. 7. Alergia e reação adversas a alimentos. 8. Urticária e Angioedema.9. Aspergilose broncopulmonar
alérgica.  10.  Anafilaxia.  11.  Doenças  imunológicas  dos  olhos.  12.  Alergias  Ocupacionais.  13.  Vasculites  Cutâneas.  14.
Diagnóstico clínico e laboratoriais das doenças alérgicas. 15. Alergia ao Látex. 16. Manifestações alérgicas e tratamento na
gestante  (asma,  rinite  e  urticária).  17.  Farmacodermias  e  reação  às  drogas.  18.  Preparação  de  extratos  alérgicos.  19.
Imunoterapia  e  controle  ambiental.  20.  Alergênos  ambientais  (indoor  e  outdoor).  21.  Prova  de  função  Pulmonar.  22.
Mastocitose. 23. Alergia a insetos. 24. Alergia a penicilina. 25. Significado clínico da IgE e Eosinofilia. 26. Gastro enteropatia
eosinofilica  e outras doenças  eosinofilicas.  27.  Angioedema hereditário.  28.  Aditivos  alimentares.  29.  Anti-histamínicos e
outras drogas usadas nas doenças Alérgicas. 30. Manifestações alérgicas e tratamento no idoso.

CARGO 433: MÉDICO 20H ALERGIA  E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA

Conhecimentos específicos: 1. Imunidade inata. 2. Imunidade adaptativa. 3. Desenvolvimento do sistema imunológico da
criança  e  sua  interação  com  o  ambiente  em  que  cresce  4.  Manifestações  clínicas  e  laboratoriais  e  tratamento  das
imunodeficiências primárias 5. Reações de hipersensibilidade. 6. Células e mediadores da resposta alérgica tipo I. 7. Asma –
fisiopatologia, diagnóstico, quadro clinico e tratamento. 8. Rinite alérgica: etiologia, fisiopatologia, quadro clínico e, tratamento.
9. Dermatite atópica e dermatite de contato. 10. Urticária e/ou angioedema. 11.Anafilaxia. 12. Alergia e reação adversas a
alimentos. 13. Testes de provocação: oral, nasal e brônquica. 14. Testes in vitro: RAST, MAST e outros. 15. Alergia ao Latéx.
16. Controle do ambiente e Imunoterapia. 17. Alergénos ambientais (indoor e outdoor). 18. Alergia a insetos. 19. Alergia
ocular. 20. Alergias sistêmicas. 21. Alergia respiratória. 22. Alergia a Medicamentos. 23. Gastro enteropatia eosinofilica e
outras  doenças  eosinofilicas.  24.  Angioedema  hereditário.  25.  Anti-histamínicos  e  outras  drogas  usadas  nas  doenças
Alérgicas. 26. Aspergilose broncopulmonar alérgica. 27. Síndrome do lactente sibilante. 28. Prova de função Pulmonar. 29.
Tosse.

CARGO 434: MÉDICO 20H ANGIOLOGIA

Conhecimentos específicos: 1. Noções básicas de anatomia vascular. 2. Fisiologia da macro e da microcirculação. 3. Fisio-
logia da coagulação e da fibrinólise. 4. Fisiopatologia da aterosclerose. 5. O exame clínico do paciente vascular. 6. Métodos
não invasivos no diagnóstico das doenças vasculares. 7. Angiografias. 8. Insuficiência arterial crônica de extremidades. 9.
Vasculites. 10. Trombofilias. 11. Arteriopatias vasomotoras. 12. Aneurismas. 13. Síndromes do desfiladeiro cervical. 14. Insufi -
ciência vascular cerebral de origem extra-craniana. 15. Insuficiência vascular visceral. 16. Pé Diabético. 17. Doença trombo-
embólica venosa. 18. Varizes de Membros inferiores. 19. Insuficiência venosa crônica. 20. Linfangites e erisipela. 21. Linfede-
mas. 22. Úlceras de perna. 23. Angiodisplasias. 24. Oclusões arteriais agudas. 25. Trauma vascular. 26. Terapêutica antipla-
quetária. 27. Terapêutica anticoagulante e fibrinolítica. 28. Terapêutica vasodilatadora e hemorreológica. 29. Terapêutica ve-
notônica e linfocinética.

CARGO 435: MÉDICO 20H CARDIOLOGIA

Conhecimentos específicos: 1. Cardiopatias isquêmicas (angina estável, síndrome coronariana aguda com e sem supra de
ST). 2. Aneurisma de aorta. 3. Dissecção aguda de aorta. 4. Insuficiência cardíaca. 5. Valvopatias (aórtica, mitral, tricúspide e
pulmonar). 6. Hipertensão arterial sistêmica. 7. Miocardiopatias. 8. Endocardite bacteriana. 9. Cor pulmonale agudo e crônico.
10. Doença reumática. 11. Pericardiopatias. 12. Arritmias cardíacas. 13. Cardiopatias congênitas (cianóticas e acianóticas).
14.  Emergências cardiológicas.  15.  Avaliação hemodinâmica invasiva e não invasiva:  métodos e interpretação.  16.  Pós-
operatório em Cirurgia Cardíaca. 17. Insuficiência cardíaca. 18. Neoplasia cardíaca.

CARGO 436: MÉDICO 20H CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA

Conhecimentos específicos: 1.  Embriologia e anatomia das Cardiopatias Congênitas. 2. Cardiopatias Congênitas Aciano-
santes.Cardiopatias Congênitas Cianosantes. 3. Insuficiência cardíaca na criança e no adolescente. 4. Arritmias cardíacas na
criança e no adolescente. 5. Arritmias cardíacas na criança e no adolescente. 6. Cardiopatias adquiridas na criança e no ado-
lescente. 7. Cardiopatias obstrutivas. 8. Cuidados Perioperatórios da criança e do Adolescente cardiopata. 9. Métodos diag-
nósticos em cardiologia pediátrica. 10. Tratamento cirúrgico das cardiopatias congênitas.

CARGO 437: MÉDICO 20H CLINICA MÉDICA

Conhecimentos  específicos: 1.  Cuidados  gerais  com  o  paciente  em  medicina  interna.  2.  Doenças  cardiovasculares:
hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias e arritmias cardíacas. 3.
Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia pulmonar, pneumonias e abscessos
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pulmonares.  4.  Doenças  gastrointestinais  e  hepáticas:  e  insuficiência  úlcera  péptica,  doenças  intestinais  inflamatórias  e
parasitárias, diarreia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas hepátopatias crônicas. 5.
Doenças  renais:  insuficiência  renal  aguda  e  crônica,  glomerulonefrites,  síndrome  nefrótica  e  litíase  renal.  6.  Doenças
endócrinas: diabetes mellitus,  hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos. 7. Doenças reumáticas:
artrite  reumatóide,  espondiloartropatias  e gota.  8.  Doenças  infecciosas e terapia antibiótica.  9.  Exames complementares
invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 10. Emergências clínicas. 11. Controle de infecções
hospitalares.  12.  Doenças  neurológicas,  AVC,  polirradiculoneurites,  polineurites  e  doenças  periféricas.  13.  Doenças
degenerativas e infecciosas do SNC.

CARGO 438: MÉDICO 20H DERMATOLOGIA

Conhecimentos específicos: 1. Fundamentos de Dermatologia. 2. Cuidado de pacientes imunossuprimidos. 3. Fototerapia.
4.  Patologia  cutânea.  5.  Alterações  morfológicas  cutâneas  epidermo-‐dérmicas.  6.  Afecções  dos  anexos  cutâneos.  6.1.
Foliculares. 6.2. Hidroses. 6.3. Tricoses. 6.4. Onicoses. 7. Infecções e infestações: dermatoses por vírus, dermatoses por
riquétsias, piodermites e outras dermatoses por bactérias. Tuberculoses e micobaterioses atípicas, hanseníase, sífilis e outras
doenças sexualmente transmissíveis.  Micoses superficiais  e profundas. Leishmanioses e outras dermatoses parasitárias.
Dermatozoonoses. 8. Dermatoses por agentes químicos, físicos e mecânicos. 9. Inflamações e granulomas não infecciosos.
9.1. Inflamações não infecciosas. 9.2. Granulomas não infecciosos. 10 Dermatoses metabólicas. 11. Afecções psicogênicas,
psicossomáticas e neurogênicas. 12. Dermatoses por imunodeficiência. 13. Afecções congênitas e hereditárias. 14. Cistos e
neoplasias.  14.1.  Cistos.  14.2.  Nevos  organoides.  14.3.  Tumores  cutâneos  benignos  e  malignos.  15.  Terapêutica.  15.1.
Terapêutica tópica. 15.2. Terapêutica sistêmica: principais medicamentos de uso sistêmico em dermatologia. 15.3. Cirurgia
dermatológica.  15.4.  Eletrocirurgia,  eletrocoagulação,  eletrólise  e  iontoforese.  15.5.  Quimiocirurgia.  15.6.  Actinoterapia,
laserterapia e radioterapia. 16. Afecções eritemato descamativas. 17. Afecções bolhosas.

CARGO 439: MÉDICO 20H ECOCARDIOGRAFIA

Conhecimentos  específicos: 1.  Princípios  físicos  do  ultrassom;  geração  de  imagens  em  modos  unidimensional  e
bidimensional;  transdutores  e  controle  dos  aparelhos  de  ecocardiografia.  2.  Técnicas  de  Doppler  pulsátil,  contínuo,
mapeamento de fluxo em cores; Doppler tecidual e suas técnicas correlatas; avaliação da deformidade miocárdica (strain) por
meio do ecocardiograma bidimensional e com Doppler tecidual; ecocardiografia tridimensional e uso de contraste. 3. Análise
dos sinais  de Doppler  e suas relações com a dinâmica de fluidos.  Valor  e limitações dos principais  princípios físicos e
equações aplicados na quantificação de lesões obstrutivas,  regurgitantes  e de "shunt".  4.  Ecocardiograma com Doppler
normal. Reconhecimento das estruturas e planos. 5. Medidas ecocardiográficas. Quantificação das câmaras cardíacas. 6.
Avaliação da função sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. Avaliação hemodinâmica através da
Ecocardiografia com Doppler. 7. Diagnóstico, avaliação quantitativa e qualitativa das cardiomiopatias (dilatada, hipertrófica,
restritiva,  displasia  arritmogênica  do  ventrículo  direito,  cardiomiopatia  de  Takotsubo  e  formas  não  classificadas).  8.  O
ecocardiograma na avaliação das cardiopatias associadas a doenças sistêmicas, genéticas, medicamentosas e infecciosas.
9.  O  ecocardiograma  nas  valvopatias.  10.  Avaliação  ecocardiográfica  das  próteses  valvares.  11.  O  ecocardiograma  na
insuficiência coronariana aguda e crônica. 12.  O ecocardiograma nas doenças do pericárdio. 13.  O ecocardiograma nas
doenças  da  aorta.  14.  Hipertensão  arterial  sistêmica  e  pulmonar.  15.  Endocardite  infecciosa  e  febre  reumática.  16.  O
ecocardiograma na avaliação de fonte emboligênica. 17. Massas e tumores intracardíacos. 18. Ecocardiografia no transplante
cardíaco.  19.  Ecocardiografia  nas  arritimias e  distúrbios  de condução do estímulo  cardíaco.  Análise  ecocardiográfica do
sincronismo  cardíaco.  Ecocardiograma  transesofágico:  princípios,  técnica  e  planos  de  imagem;  indicações  e  contra-
indicações;  vantagens  e  desvantagens;  diagnóstico  das  patologias;  ecocardiograma  transesofágico  intra-operatório.  20.
Ecocardiograma sob estresse físico e farmacológico: princípios, técnicas e planos de imagem; indicações e contra-indicações;
vantagens e desvantagens; diagnóstico das patologias. 21. Cardiopatias congênitas cianogênicas e acianogênicas: análise
sequencial  e  segmentar;  diagnóstico  e  quantificação  das  patologias;  ecocardiograma no  pós-operatório  de  cardiopatias
congênitas. 22. Ecodopplercardiografia fetal.

CARGO 440: MÉDICO 20H IMAGINOLOGIA PEDIÁTRICA

Conhecimentos específicos:  1.  Física e efeitos biológicos das radiações. Técnicas radiológicas.  Formação de imagem
radiográfica e controle de qualidade. Proteção radiológica. 2. Fundamentos da tomografia computadorizada e da ressonância
magnética. Contrastes radiológicos. 3. Imagenologia do tórax em pediatria. 3.1. Doenças pleuro-pulmonares nas crianças.
3.2.  Massas  torácicas  na  população  pediátrica.  3.3.  Tórax  nas  emergências.  3.4.  Tórax  em  pediatria.  3.5.  Alterações
intersticiais, alveolares e mistas em pediatria. 4. Imagenologia do aparelho digestivo em pediatria. 4.1. Métodos e patologias
mais comuns. 4.2. Abdome agudo. 4.3. Estudo contrastado. 4.4. Aparelho digestivo. 5. Aparelho urinário em pediatria. 5.1.
Imagenologia do aparelho urinário. 5.2. Massas renais. 5.3. Trauma renal. 5.4. Estudo contrastado. 5.5. Aparelho urinário em
pediatria. 6.Sistema músculo-esquelético em pediatria. 6.1. Imagenologia das lesões osteomuscular articulares. 6.2 Doenças
inflamatórias. 6.3 Massas tumoriais. 6.4. Coluna vertebral. 6.5. Crânio e face (órbita e seios da face). 7. Primeiros socorros em
pediatria. 8. Choque anafilático em pediatria. 9. Imagenologia do S.N.C., do T.C.E., do A.V.C. e do S.N.C. em pediatria. 10.
Sistema cardiovascular pediátrico. 11. Bases físicas da ultrassonografia pediátrica. 12. Ultrassonografia do abdome total, do
tórax, do pescoço, obstétrica e de partes moles em pediatria. 13. Noções básicas de Doppler em pediatria. Ultrassonografia
intervencionista, pediátrica. 

CARGO 441: MÉDICO 20H ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA

Conhecimentos específicos: 1. Apresentação comum das manifestações clínicas em endocrinologia. 2. Doença da hipófise
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e do hipotálamo. 3. Doenças da tireoide. 4. Doenças das paratireoides. 5. Doenças das supra-renais. 6. Diabetes mellitus. 7.
Testes dinâmicos em endocrinologia. 8. Interpretação dos testes em endocrinologia. 9. Diagnóstico e tratamento das doenças
endocrinológicas e metabólicas no ciclo gravídico-puerperal.  10. Obesidade: avaliação, tratamento clínico e cirúrgico. 11.
Osteoporose. 12. Distúrbios endócrinos e metabólicos na infecção pelo HIV. 13. Deficiência de vitamina D. 14. Emergências
endocrinológicas.  15.  Dislipidemias.  16.  Hipogonadismo,  infertilidade,  amenorréia  e  disfunção  erétil.  17.  Alteraçoes  de
vitamina D. 18. Dislipidemia, Distúrbios de crescimento e, puberdade.

CARGO 442: MÉDICO 20H ERGOMETRIA

Conhecimentos específicos: 1 Fisiologia do exercício aplicada no teste ergométrico. 2 Metodologia do teste ergométrico. 3
Interpretação do eletrocardiograma frente no teste ergométrico. 4 Interpretação dos distúrbios do ritmo e da condução durante
o teste ergométrico. 5 Avaliação da resposta tensional ao esforço no teste ergométrico. 6 Avaliação da resposta cronotrópica
ao esforço no teste  ergométrico.  7  Avaliação pós-cirurgia  de revascularização miocárdica  e pós-  angioplastia  pelo  teste
ergométrico. 8 Avaliação pós-infarto do miocárdio pelo teste ergométrico. 9 Avaliação funcional dos pacientes portadores de
miocardiopatia e doença oravalvar. 10 Avaliação funcional pelo ergoespirometria de indivíduos sadios (atletas) e cardiopatias.

CARGO 443: MÉDICO 20H GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICO

Conhecimentos específicos: I.  Fígado e vias Biliares: 1. Fisiologia e metabolismo. 2. Hepatites: virais e autoimunes. 3.
Colestase neonatal. 4. Doenças da vesícula e das vias biliares. 5. Atresia de vias biliares. 6. Síndromes colestáticas intra-
hepáticas familiares. 7. Hipertensão porta. 8. Alterações hepáticas relacionadas à anemia falciforme. 9. Insuficiência hepática
aguda.  10.  Hepatoxicidade induzida por  drogas.  11.  Hemocromatose hepática.  12.  Doenças  metabólicas  do  fígado.  13.
Distúrbios do metabolismo dos carboidratos. 14. Distúrbio do metabolismo das proteínas. 15.Doença de Wilson. 16. Doença
hepática gordurosa não alcoólica. 17. Doença fibrocística do fígado. 18. Parasitoses hepáticas. 19. Neoplasias hepáticas. II.
Pâncreas:  1.  Pancreatite  aguda e crônica.  2.  Testes de função pancreática.  3.  Tumores pancreáticos.  4.  Tratamento  da
insuficiência pancreática. III. Esôfago: 1. Anômalias congênitas. 2. Doença do refluxo gastroesofágico. 3. Hérnia hiatal. 4.
Varizes  esofageanas.  5.  Acalasia.  6.  Distúrbios  funcionais  do  esôfago.  7.  Esofagite  eosinofílica  e  outras  esofagites.  8.
Ingestão cáustica. 9. Corpos estranhos no esôfago. IV. Estômago e Intestino: 1. Doenças pépticas gastroduodenais. 2. H.
Pylori. 3. Diarreia aguda, persistente e crônica. 4. Distúrbios de má absorção. 5. Probióticos nos distúrbios grastrointestinais.
6. Alergia alimentar. 7. Doença celíaca. 8. Intolerância aos carboidratos. 9. Doença inflamatória intestinal. 10. Parasitoses
intestinais.  11.  Pólipos  intestinais.  12.  Distúrbios  funcionais  do  intestino.  13.  Doença  de  Hirschsprung.  14.  Constipação
intestinal.  15.  Tumores do trato digestório. 16. Estenose pilórica. 17. Anomalias congênitas do estômago e intestino.  18.
Divertículo de Meckel.  19.  Distúrbio de motilidade intestinal.  20.  Doenças obstrutivas intestinais.  21.  Abdome agudo. 22.
Hemorragia digestiva alta e baixa. 23. Corpos estranhos no estômago e intestino. 24. Distúrbios cirúrgicos do ânus reto e
cólon.  V.  Endoscopia  digestiva  em pediatria.  VI.  Transtornos  alimentares  e  obesidade em crianças  e  adolescentes.  VII.
Aleitamento materno.

CARGO 444: MÉDICO 20H GASTROENTEROLOGIA

Conhecimentos específicos: 1. Doenças do esôfago: doença do refluxo gastroesofágico,  doenças motoras, neoplasias,
varizes  de  esôfago.  2.  Doenças  gástricas:  doença  péptica  e  ulcerosas,  infecção  por  Helicobacter  pylori,  neoplasias.  3.
Doenças do intestino delgado: doenças disabsortivas, alergias alimentares, diarreia crônica e doenças motoras. 4. Doenças
do intestino  grosso:  diarreia  crônica,  constipação crônica,  doença  inflamatória  intestinal,  doença  diverticular  dos  cólons,
pólipos e neoplasias. 5.  Doenças orificiais: doença hemorroidária, fissuras, fístulas, DST, neoplasias. 6.  Emergências em
Gastroenterologia: hemorragia digestiva,  abdome agudo inflamatório, megacólon tóxico. 7.  Nutrição e metabolismo: inclui
aspectos básicos da nutrição, equilíbrio hidroeletrolítico, desnutrição e carências nutricionais.

CARGO 445: MÉDICO 20H GERIATRIA

Conhecimentos  específicos: 1.  O  idoso  na  sociedade.  Estatuto  do  idoso.  2.  Biologia  do  envelhecimento.  Teorias  do
envelhecimento. 3. Aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento. 4. Prevenção e promoção da saúde. 5. Geriatria
básica. 6. Exames complementares e instrumentos de avaliação. 7. Déficit cognitivo. Demências. 8. Instabilidade postural e
quedas. 9 Imobilidade e úlceras de pressão. 10. Incontinência urinária e fecal. 11. Iatrogenia e farmacologia em geriatria. 12.
Hipertensão arterial sistêmica, arritmias, doença arterial periférica e doenças da carótida. 13. Aterosclerose. Fatores de risco
cardiovascular.  14.  Doenças  cerebrovasculares:  acidente  vascular  cerebral  isquêmico/hemorrágico.  15.  Síndromes
parkinsonianas.  Tremor  essencial.  Doença de Parkinson.  16.  Pneumonias,  doença pulmonar  obstrutiva  crônica  e  asma.
Embolia pulmonar e tuberculose. 17. Esofagite de refluxo, gastrites, úlceras péptica e gástrica, insuficiência hepática, diarreia
e constipação intestinal. 18. Hiperplasia prostática. Prostatite. Disfunção erétil. 19. Osteoporose, osteomalácia, osteoartrose,
artrite reumatoide e doença de Paget.  20. Diabetes mellitus. Doenças da tireoide. Síndrome metabólica. Obesidade. 21.
Neoplasias.  22.  Doenças  dermatológicas.  23.  Anemias  e  doenças  mieloproliferativas.  24.  Nutrição.  25.  Infecções  e
imunizações. 26. Doenças dos órgãos dos sentidos. 27. Sono no idoso. 28. Reabilitação. 29. Cuidados paliativos ao final da
vida. 30. Delirium.

CARGO 446: MÉDICO 20H GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

Conhecimentos específicos: 1. Anatomia clínico cirúrgica e fisiologia do sistema geniturinário 2. Malformações do sistema
geniturinário 3. Exame clínico, físico, semiologia, e plano de trabalho 4. Interpretação de exames complementares de apoio
diagnóstico  em  ginecologia/obstetrícia  5.  Planejamento  familiar,  infertilidade;  métodos  anti-concepcionais:  classificação,
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indicações  e  contra-indicações  6.  Política  de  Saúde  da  Mulher  7.  Lesões  colposcópicas  típicas  e  atípicas  8.  Doenças
sexualmente transmissíveis 9. Prevenção, rastreamento, diagnóstico e tratamento clínico e cirúrgico de neoplasias benignas e
malignas da mama, vulva, vagina, ovários, colo, corpo uterino e endométrio 10. Prurido e corrimento; doença inflamatória
pélvica;  vulvo-vaginites;  síndromes  de  relaxamento  pélvico  11.  Cistoceles,  uretroceles,  enteroceles  e  retoceles  12.
Amenorréias, sangramento uterino disfuncional, síndrome do ovário policístico, insuficiência ovariana precoce 13. Síndrome
pré-menstrual,  disfunção  sexual  na  mulher,  dispareunia  14.  Vaginismo,  distúrbios  do  orgasmo  15.  Massas  ovarianas
benignas, miomas uterinos, endometriomas vulvares, pólipos cervicais; cistos das glândulas de Bartholin; mastalgia, massas
mamárias 16. Hemorragia genital; etiologia, diagnóstico e tratamento 17. Dismenorréia, puberdade, climatério e menopausa
18. Dor abdominal e ou pélvica em ginecologia 19. Vulvoscopia: indicação; tratamento das lesões 20. Videolaparoscopia em
ginecologia: diagnóstica e cirúrgica 21. Incontinência urinária, fístula uro e enterogenital 22. Prolapso uterino e vaginal 23.
Diagnóstico da gravidez e pré-natal 24. DHEG (doença hipertensiva específica da gestação) 25. Diabetes mellitus e gravidez
26. Doença trofoblástica da gestação 27. Parto: mecanismo; assistência e fases clínicas; exercícios de atenuação da dor;
parto normal, cesariana, prematuro, parto prolongado e gemelar 28. Puerpério normal e patológico 29. Abortamento, gravidez
ectópica, aborto previsto em Lei 30. Humanização do parto e papel das doulas 31. Hemorragia do 3º trimestre (DPP - NI -
placenta  prévia  -  rotura  uterina);  32.  Urgências  ginecológicas  e  obstétricas  33.  Pré-clampsia  e  eclampsia  34.  Doença
hemolítica perinatal, sofrimento fetal (agudo e crônico) 35. Violência contra a mulher; avaliação e acompanhamento da vítima
de estupro.

CARGO 447: MÉDICO 20H HOMEOPATIA 

Conhecimentos  específicos:  1.  Filosofia  Homeopática:  Histórico  e  Evolução  do  pensamento  médico.  2.  A história  da
homeopatia após Hahnemann. 3. O princípio da similitude na história da medicina. 4. Patogenesia Histórico do conceito de
doença. 5. Visão hahnemaniana sobre o homem, abordando os conceitos de saúde, doente, doença e cura. 6. Mecanismos
defensivos  e curativos  do organismo.  7.  Doença aguda:  conceito,  caracterização,  classificação segundo Hahnemann.  8.
Gênio epidêmico: conceito, caracterização, pesquisa. 9. Doença crônica - Evolução do conceito de doença em Hahnemann:
Syphilis-Sycose-Psora. 10. Cura - Conceito e significado. 11. Compreensão das leis de cura. 12. Obstáculos à cura. 13.
Possibilidades e limitações da homeopatia. 14. Correntes terapêuticas. 15. Semiologia Homeopática. 16. Individualização do
doente  e  do  medicamento.  17.  Sintomas.  18.  Anamnese  homeopática.  19.  Avaliação  clínica.  20.  Clínica  e  Terapêutica
Homeopática.  21.  Diagnósticos  em  homeopatia.  22.  Compreensão  do  caso.  23.  Prescrição  homeopática:  correntes
terapêuticas:  unicismo,  pluralismo,  alternismo,  complexismo,  isopatia.  24.  Primeira  prescrição.  25.  Prognóstico  clínico
dinâmico e segunda prescrição. 26. Casos Clínicos Matéria Médica Homeopática: conceitos: tipos e estrutura; medicamentos
policrestos  e  semipolicrestos.  27.  Farmácia  Homeopática.  28.  Medicamentos  homeopáticos.  29.  Métodos  e  escalas  de
preparação. 30. Veículos homeopáticos. 31. Formas farmacêuticas. 32. Receituário homeopático. 33. Política Nacional de
Práticas Integrativas e Complementares de Saúde (PNPIC – Portaria GM/MS nº 971, de 3 de maio de 2006).

CARGO 448: MÉDICO 20H INFECTOLOGIA

Conhecimentos específicos: 1. Febre. 2. Septicemia. 3. Infecções em pacientes granulocitopênicos. 4. Infecções causadas
por microorganismos anaeróbicos. 5. Tétano. Meningite por vírus, bactérias e fungos. 5. Raiva. 6. Rickettsioses. 7. Sinusites.
8.  Difteria.  9. Tuberculose, hanseníase e doenças por outras micobactérias. 10. Brucelose. 11. Pneumonias bacterianas,
viróticas  e  outras.  12.  Influenza.  13.  Toxoplasmose.  14.  Leptospirose.  15.  Hantaviroses.  16.  Infecções  fúngicas.  17.
Bartonelose.  18.  Endocardite.  19.  Pericardite.  20.  Gastroenterocolites  infecciosas  e  virais.  21.  Hepatites  por  vírus.  22.
Leishmaniose cutânea e visceral. 23. Febre Tifoide. 24. Dengue. 25. Varicela. 26. Sarampo. 27. Rubéola. 28. Escarlatina. 29.
Caxumba. 30. Coqueluche. 31. Herpes simples e zoster. 32. Citomegalovirus. 33. Esquistossomose, filariose, parasitoses por
helmintos e protozoários. 34. Imunizações. 35. Doenças sexualmente transmissíveis. 36.  Controle de infecções hospitalares.
37. Síndrome da imunodeficiência adquirida. 38. Cólera. 39. Raiva. 40. Malária. 41. Antibióticos, antivirais e antifungicos. 42.
Sistema de agravos noticiáveis.

CARGO 449: MÉDICO 20H MASTOLOGIA

Conhecimentos específicos: 1. Patologias benignas da mama. Lesões não palpáveis da mama. Exames de imagens em
mastologia,  indicação, interpretação e indicação de biópsias.  Biologia molecular  em câncer  de mama. Epidemiologia em
câncer de mama. 2. Diagnóstico, estadiamento e tratamento cirúrgico do câncer de mama. 3. Tratamento neo adjuvante e
adjuvante em câncer de mama, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia. 4. Seguimento pós tratamento do câncer de
mama. 5. Aspectos anatomo patológicos em câncer de  mama. 6. Rastreamento em câncer de mama. 7. Prevenção primária
e secundária do câncer de mama. 8. Sarcomas de mama. 9. Manejo de mulheres de alto risco para câncer de mama. 10.
Lesões precursoras do câncer de mama. 11. Tipos especiais de câncer de mama. 12. Situações especiais de câncer de
mama: gravidez, mulher idosa e mulher jovem. 13. Metástases em câncer.

CARGO 450: MÉDICO 20H NEUROLOGIA

Conhecimentos específicos: 1. Anatomia e fisiologia do sistema nervoso central e periférico. 2. Semiologia e exame físico
neurológico.  3.  Doença  cerebrovascular:  isquemia  e  hemorragia.  4.  Tumores  do  SNC.  5.  Epilepsia:  etiopatogenia,
classificação internacional, tratamento medicamentoso, estado de mal convulsivo. 6. Hipertensão intracraniana. 7. Doenças
desmielinizantes. 8. Demências. 9. Neuropatias periféricas. 10. Doenças neurológicas com manifestações extra-piramidais.
11.  Síndromes miastênicas.  12.  Diagnóstico de traumatismo crânio-encefálico.  13.  Doenças infecciosas e parasitárias do
SNC. 14. Distúrbio do sono. 15. Preenchimento da declaração de óbito. 15. Cefaléia.
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CARGO 451: MÉDICO 20H NEUROLOGIA PEDIÁTRICA

Conhecimentos específicos: 1. Exame neurológico do recém-nascido ao adolescente. Infecções do sistema nervoso. 2.
Epilepsia e distúrbios paroxísticos de natureza não epiléptica.  3.  Distúrbios do desenvolvimento do sistema nervoso.  4.
Encefalopatias  não  progressivas  e  progressivas.  5.  Doenças  neurocutâneas.  6.  Tumores  do  SNC.  7.  Hipertensão
intracraniana. 8. Distúrbios do sono. 9. Distúrbios do comportamento. 10 Dificuldades e distúrbios do aprendizado escolar. 11
Cefaléias.  Doenças neuromusculares.  12.  Doenças neurológicas heredodegenerativas. 13. Ataxias agudas. 14. Infecções
congênitas. 15. Afecções dos gânglios da base. 16. Peroxissomopatias. 17. Lisossomopatias. 18. Doenças desmielinizantes.
19.  Comas.  20.  Traumatismo  crâniencefálico.  21.  Acidentes  vasculares  celebrais  na  infância.  22.  Comprometimento
neurológico em doenças sistêmicas. 23. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. 24. Morte encefálica.

CARGO 452: MÉDICO 20H OFTALMOLOGIA

Conhecimentos  específicos: 1.  Embriologia  ocular.  2.  Anatomia  e  Histologia  Ocular:  órbita,  conteúdo  e  relações
anatômicas. 2.1. Pálpebras e conjuntiva. 2.2. Globo ocular e túnicas fibrosas, vascular e nervosa. 2.3. Meios dióptricos. 2.4.
Músculos extrínsecos. 2.5. Aparelho lacrimal. 3. Fisiologia da visão. 4. Refração: noções de óptica oftálmica. 4.1. Vícios de
refração. 4.2. Prescrição de óculos e lentes de contato. 5. Patologia, diagnóstico e tratamento das doenças do(a): órbita,
conjuntiva, esclera, úvea, retina, vítreo, cristalino e aparelho lacrimal. 6.Glaucoma: classificação, quadro clínico, diagnóstico e
tratamento  clínico  e  cirúrgico.  7.  Retina  e  Vítreo:  Doenças  vasculares  da  retina,  Degenerações  da  mácula,  Distrofias,
Degenerações  periféricas  da  retina,  Descolamentos  da  retina.  8.  Repercussões  oculares  de  patologias  sistêmicas.  9.
Urgências  em oftalmologia:  clínicas  e  cirúrgicas.  10.  AIDS –  manifestações  oculares.  11.  Plástica  ocular:  Blefaroptose,
Ectrópio, Entrópio, Triquíase, Paralisia Facial, Blefaroespasmo, Reconstrução palpebral, Cavidades anoftálmicas, Orbitopatia
distireoidiana,  Propedêutica  da  drenagem  lacrimal,  Obstrução  lacrimal  do  recém-nascido,  Dacricistorrinostomia.  12.
Estrabismos:  Ambliopia,  Avaliação clínica,  Forias e  anormalidades da vergência,  Esotropias,  Exotropias,  Disfunções  dos
oblíquos e padrões alfabéticos, Estrabismos complexos: paralíticos, restritivos, torcicolo ocular e desvio vertical dissociado,
Síndromes especiais. 13. Banco de Olhos e Transplante de Córnea: Banco de Olhos, Ceratoplastia lamelar, Ceratoplastia
penetrante.

CARGO 453: MÉDICO 20H OTORRINOLARINGOLOGIA

Conhecimentos específicos: 1. Anatomofisiologia clínica das fossas nasais e seios paranasais, laringe, faringe e órgão da
audição e equilíbrio. 2. Semiologia, sintomatologia, diagnóstico e tratamento das principais afecções da laringe, glândulas sali-
vares, órgão auditivo e seios e do equilíbrio e cavidades nasais e seios paranasais. 3. Testes básicos da avaliação auditiva:
caracterização audiologica das principais patologias do ouvido. 4. Câncer da laringe e hipofaringe: glândulas salivares. Doen-
ças ulcerogranulomatosas em otorrinolaringologia. Deficiências auditivas. Anomalias congênitas da laringe. Neuroanatomofisi -
ologia do sistema vestibular. Afecções e síndromes otoneurologicas. Paralisia facial periférica. Afecções benignas e malignas
do pescoço. Abordagem do Paciente com Zumbido – Diagnostico Diferenciais. Traumas em otorrinolaringologia. Labirintopati -
as periféricas e centrais. Fisiopatologia e Semiologia da síndrome do ronco e apneia obstrutiva do sono e seu tratamento ci -
rúrgico e não cirúrgico.

CARGO 454: MÉDICO 20H MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO

Conhecimentos específicos: UNIDADE I:  1 - Anatomia do sistema neuro-músculo-esquelético. 2 - Cinesiologia: princípios
gerais  de biomecânica e  análise dos  movimentos principais  do corpo humano.  3 -  Física:  mecânica,  calor,  eletricidade,
vibração e ondas; luz. 4 - Biofísica: ação dos agentes físicos sobre o organismo. Aplicação dos conhecimentos básicos em:
cinesioterapia; termoterapia; eletroterapia; hidroterapia e fototerapia. 5 - Fisiologia: neurofisiologia, excitação e condução no
tecido excitável (nervo e músculo) fisiologia da contração muscular, fisiologia da sensibilidade geral, fisiologia da sensibilidade
especial, fisiologia do ato motor, tônus: sistema superior (esquema de Magoun), sistema inferior (circuito gama) e reflexo
miotático, postura: reações de endireitamento; reações de equilíbrio e reações automáticas de Schaltenbrant. Movimento
voluntário:  gênese  do  movimento  voluntário.  Execução  do  movimento  voluntário;  Controle  do  movimento  voluntário  e
Interdependência entre tônus. 6 - Postura e movimento voluntário: Níveis de integração do ato motor; Evolução motora do
homem  (Ontogenia);  Reflexos  condicionados,  aprendizado,  memória,  fisiologia  do  exercício  físico;  aquisição  de  força
muscular,  aquisição  de  volume  muscular,  aquisição  de  resistência  muscular;  aquisição  de  resistência  geral,  ajustes
respiratórios ao exercício físico,  ajustes circulatórios ao exercício físico, ajustes metabólicos ao exercício físico e fadiga.
UNIDADE II:1 - Patologias neurológicas: poliomielite, distrofia muscular progressiva, paraplegias e tetraplegias, polineurites,
poliradiculoneurites,  radiculites,  lesões  de  nervos  periféricos,  paralisia  facial,  hemiplegia,  paralisia  cerebral  e  distúrbios
correlatos, parkinsonismo, cerebelopatias, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, espasticidade. Bloqueio neurolítico
e  muscular.  2  -  Patologias  traumato  ortopédicas  e  reumatológicas:  contusões,  distorções,  luxações,  fraturas,  bloqueios
articulares, sinovites e tendinites, artroses, artrite reumatóide espondilite anquilosante, cervicalgias e lombalgias, alterações
posturais – coluna, membros superiores e inferiores; raquitismo, torcicolo congênito, lúpus eritematoso sistêmico, doenças do
colágeno,  fibromialgia,  Síndrome Miofascial.  3  -  Doenças  cardiovasculares:  síndrome coronariana;  infarto  do  miocárdio;
insuficiência cardíaca; insuficiência vascular periférica; síndromes obstrutivas arteriais periféricas. 4 - Doenças respiratórias:
síndromes respiratórias obstrutivas e restritivas, pneumonias. 5 - Patologias cirúrgicas: queimaduras, cicatrização viciosa,
reabilitação em pós-operatórios 6 - Patologias gerais: doença de Hansen, afecções uroginecológicas, lesões decorrentes de
prática esportiva, doenças ou lesões relacionadas ao trabalho, síndromes vertiginosas, reabilitação no idoso, reabilitação no
puerpério. UNIDADE III: 1 - Semiologia fisiátrica: observação clínica geral, observação clínica específica, anamnese dirigida,
exame clínico específico, exame cinesiológico, eletrodiagnóstico clássico, eletroneuromiografia, curva intensidade / duração,
avaliação  global,  diagnóstico  e  prognóstico  de  reabilitação.  2  -  Semiologia  especializada:  dinamometria  isocinética,
podobarometria, sitobarometria, análise do movimento. 3 - Avaliação da qualidade de vida. UNIDADE IV: Terapêutica Física e
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Equipe  de  Reabilitação  •  -  Termoterapia:  calor  superficial:  fisiologia  do  calor  superficial;  formas  de  aplicação  de  calor
superficial: infravermelho, almofadas elétricas, bolsas térmicas, compressas, banho de parafina. Indicações, contraindicações,
técnica. Calor profundo: fisiologia do calor profundo; formas de aplicação do calor profundo: ondas curtas, micro-ondas e
ultrassom. • - Fototerapia: efeitos da luz sobre o organismo: indicações e contra indicações; técnica. • - Hidroterapia: Efeitos
fisiológicos – Formas de aplicação – Indicações e contraindicações; técnicas. • - Crioterapia: Fisiologia da aplicação do frio
sobre o organismo. Formas de aplicação: gelo, neve carbônica. Indicações e contra-indicações – Técnica. • - Ondas de
choque: Princípios físicos, mecanismo fisiológicos de ação, indicações terapêuticas e cuidados no uso. • -  Eletroterapia:
Classificação das correntes eletromédicas. Efeitos fisiológicos das correntes eletromédicas - Formas de aplicação. Corrente
sinusoidal, onda quadrada, correntes exponenciais. Correntes de alta frequência (vide calor profundo) Estimulação elétrica
(faradização) – Indicações e contraindicações – Técnica •  -  Cinesioterapia:  Conceito e divisão geral -  Ginástica médica:
Classificação dos exercícios segundo a forma, os  meios e  as finalidades de sua execução.  Características próprias do
exercício  de  acordo  com  sua  finalidade:  coordenação  neuromuscular,  força  muscular,  hipertrofia  muscular,  resistência
muscular localizada, resistência sistêmica (cardiorrespiratória); mobilidade articular, redução do tecido adiposo. Indicações e
contraindicações  –  Técnica.  •  -  Massoterapia:  Conceito  e  divisão  geral  –  Principais  manobras  de  massagem.  Efeitos
fisiológicos -  Indicações e contra  indicações – Técnica.  •  -  Terapia  Ocupacional:  Conceito;  Áreas e formas de atuação;
Indicações; Atividade de vida diária (AVD) ; Avaliação e treinamento. • - Órteses: Conceito; Colar cervical, coletes e cintas;
Órteses para membros superiores, Órteses para membros inferiores – Indicações e contraindicações. • - Próteses: Conceito;
Fundamentos  anatômicos  e  fisiológicos  no  uso  de  próteses  para  os  membros  superiores.  Fundamentos  anatômicos  e
fisiológicos no uso de próteses para os membros inferiores.  Principais  tipos de próteses e sua prescrição -  Tratamento
fisiátrico do amputado. •  -  Ajudas Técnicas:  Cadeira de rodas,  auxílios  para marcha, auxílio  para as comunicações.  •  -
Fonoaudiologia: Conceito - Áreas e formas de atuação. Indicações. • - Psicologia: Perfil psicológico do reabilitando; Avaliação
psicológica, psicometria. Formas de atuação – Indicações • - Serviço Social: Conceito; Formas de atuação. • - Enfermagem:
Cuidados específicos  com o paciente  acamado •  -  Orientação Profissional:  Conceito  de ensino profissional;  Posição do
conselheiro profissional e do professor de ofício na equipe de reabilitação. Formas de atuação. Indicações. Prescrições dos
meios terapêuticos. UNIDADE V: Organização e Administração de Serviços de Medicina Física e Reabilitação: Formas de
atuação da Medicina  Física  e  Reabilitação segundo a natureza da instituição que opera;  Disposição física  e  condições
ambientais básicas; estrutura orgânica e dinâmica da equipe de reabilitação. UNIDADE VI: O processo de reabilitação global
do paciente:  A Fisiatria  em relação às  demais  especialidades  médicas;  Fluxograma do processo de reabilitação de um
paciente.  Conceito  de  elegibilidade  e  inelegibilidade  em  Reabilitação.  UNIDADE  VII  DOR:  fisiopatologia  da  dor,
farmacoterapia, reabilitação abrangente do paciente com dor. Síndromes dolorosas incapacitantes. Fibromialgia, Síndrome
Miofascial, Síndrome Complexa da Dor Regional, dor fantasma, dor neuropática. UNIDADE VIII Propedêutica especializada:
interpretação do exame de ENMG, potencial evocado e Podobarometria. Conhecimento sucinto do equipamento.

CARGO 455: MÉDICO 20H PEDIATRIA

Conhecimentos  específicos: 1.  Condições  de  Saúde  da  Criança  Brasileira.  2.  Organização  da  atenção  à  criança.  3.
Alimentação  da  criança.  4.  O  recém-nascido  normal  e  patológico.  5.  Programa  de  imunização.  6.  Crescimento  e
desenvolvimento.  7.  Desnutrição  protéicocalórica.  8.  Anemias  na  infância.  9.  Diarreia  aguda  e  crônica  na  criança.  10.
Cardiopatias na criança. 11. Doenças respiratórias na criança. 12. Doenças no trato genitourinário na criança. 13. Doenças
autoimunes  e  colagenoses  na  criança.  14.  Doenças  infecto-contagiosas  mais  frequentes  na  criança.  15.  Parasitoses
intestinais. 16. Dermatoses mais frequentes na criança. 17. Convulsões na criança. 18. Principais problemas ortopédicos na
criança. 19. Diagnóstico diferencial e procedimentos frente aos sinais e sintomas mais frequentes na criança. 20. Patologias
cirúrgicas  mais  frequentes  na  criança.  21.  Insuficiência  Cardíaca.  22.  Choque.  23.  Ressuscitação  cardiopulmonar.  24.
Cetoacidose diabética. 25. Acidentes na infância: Prevenção e tratamento. 26. Abordagem da criança politraumatizada. 27.
Síndrome  de  Maus-tratos.  28.  Estatuto  da  criança  e  do  adolescente,  Estratégias  de  ações  de  promoção,  proteção  e
recuperação da saúde.

CARGO 456: MÉDICO 20H PNEUMOLOGIA

Conhecimentos  específicos: 1.  Semiologia  e  exame  físico  em  nas  doenças  pulmonares.  2.  Métodos  diagnósticos
laboratoriais  e  radiológicos  em  pneumologia.  3.  Avaliação  de  risco  cirúrgico  cardiopulmonar.  4.  Asma  e  Bronquite.  5.
Tabagismo. 6. DPOC. 7. TEP e Hipertensão Arterial Pulmonar. 8. Infecções respiratórias. 9. Doenças pleurais: derrames e
pneumotórax. 10. Neoplasias respiratórias. 11. Pneumopatias supurativas. 12. Ventilação mecânica. 13. Broncoscopia. 14.
Doenças pulmonares intersticiais difusas. 15. Doenças ocupacionais e ambientais. 16. Tosse. 17. Distúrbios respiratórios do
sono. 18. Fibrose Pulmonar Idiopática. 19. Reabilitação pulmonar.

CARGO 457: MÉDICO 20H PROCTOLOGISTA

Conhecimentos específicos: 1. Anatomia cirúrgica do cólon, reto e canal anal. 2. Fisiologia colônica e ano‐retal (técnicas de
investigação e aplicação clínica). 3. Anestesia local na cirurgia anorretal. 4. Cicatrização das feridas. Infecção em cirurgia.
Antibióticos. 5. Pré e pós-operatório. Equilíbrio hidro-eletrolítico e ácido-básico. Complicações respiratórias, abdominais e
vasculares. 6. Transtornos hemorrágicos. Mecanismos de hemostasia. Transfusão de sangue e derivados. 7. Técnica geral
das laparotomias. Incisões abdominais. Cirurgia vídeo-‐laparoscópica. 8. Diagnóstico das doenças do cólon, reto e canal anal.
Exame abdominal  e proctológico.  Colonoscopia.  Exame radiológico  simples  e  contrastado.  Tomografia  computadorizada,
ressonância  magnética,  ultrassonografia  endorretal  e  petscan.  9.  Doença  hemorroidária:  etiopatogenia,  quadro  clínico,
diagnóstico e terapêutica.  10.  Criptite  e papilite.  Abscesso anorretal.  11.  Fissura anal.  12.  Fístula anal.  13.  Hidroadenite
supurativa. 14. Doença pilonidal sacro‐coccígea. 15. Prurido anal. 16. Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome da
imunodeficiência adquirida. 17. Prolapso e procidência de reto. 18. Doenças dermatológicas perianais. 19. Incontinência anal.
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20.  Abdomen  agudo  em  coloproctologia:  aspectos  gerais  do  diagnóstico  e  tratamento.  21.  Obstrução  intestinal.  22.
Traumatismo abdominal. Lesões do cólon, reto, canal anal e períneo. 23. Princípios fundamentais de oncologia. Bases da
cirurgia  oncológica.  Quimioterapia,  radioterapia,  imunoterapia  no  câncer  do  cólon,  reto,  canal  anal  e  margem anal.  24.
Neoplasia maligna do cólon, reto e canal anal. Tumores neuroendócrinos e estromais. 25. Megacólon congênito e adquirido.
26. Enterocolopatias parasitárias. Helmintíases, protozooses. 27. Doenças inespecíficas do cólon e do reto. 28. Doenças
específicas do cólon e do reto. 29. Doença isquêmica do cólon e do reto. 30. Doença diverticular dos cólons. 31. Ectasias
vasculares do cólon. Hemorragia digestiva baixa. 32. Alteração do hábito intestinal. Síndrome do intestino irritável. Dietas em
colopatias. 33. Vólvulo do cólon. 34. Complicações actínicas no intestino delgado, cólon e reto. 35. Fístula reto ‐vaginal. 36.
Tumores  retro‐retais:  classificação,  patologia,  apresentação  clínica  e  terapêutica.  37.  Procedimentos  ambulatoriais.
Preparação pré‐operatória,  manejo cirúrgico e pós‐operatório.  38.  Videolaparoscopia colo‐retal:  indicações, equipamento,
cuidados  pós‐operatório,  resultados,  complicações  e  sua  prevenção.  39.  Síndrome  da  úlcera  solitária  do  reto.  40.
Endometriose. 41. Proctalgia Fugax.

CARGO 458: MÉDICO 20H PSIQUIATRIA

Conhecimentos específicos: 1: Transtornos do Neurodesenvolvimento. 2: Espectro da Esquizofrenia e Outros Transtornos
Psicóticos. 3: Transtorno Bipolar e Transtornos Relacionados. 4: Transtornos Depressivos. 5: Transtornos de Ansiedade. 6:
Transtorno Obsessivo-Compulsivo e Transtornos Relacionados. 7: Transtornos Relacionados a Trauma e a Estressores. 8:
Transtornos Dissociativos. 9: Transtornos de Sintomas Somáticos e Transtornos Relacionados e Simulação. 10: Transtornos
Alimentares  e  Obesidade.  11:  Transtornos  da  Eliminação.  12:  Transtornos  do  Sono-Vigília.  13:  Disfunções  Sexuais.  14:
Disforia de Gênero. 15: Transtornos Disruptivos, do Controle de Impulsos e da Conduta. 16: Transtornos Relacionados a
Substâncias e Transtornos Aditivos.  17:  Transtornos Neurocognitivos.  18:  Transtornos da Personalidade.  19:  Transtornos
Parafílicos. 20: Psicofármacos, Fármacos Relacionados à Psiquiatria, Transtornos do Movimento Induzidos por Medicamentos
e  Outros  Efeitos  Adversos  de  Medicamentos.  21:  Aspectos  Epidemiológicos  Relacionados  à  Psiquiatria.  22:  Anamnese
Psiquiátrica, Exame do Estado Mental e Instrumentos de Avaliação Psiquiátrica e Psicológica. 23: Psiquiatria no Hospital
Geral  e  Interconsulta  Psiquiátrica.  24:  Eletroconvulsoterapia,  Estimulação  Magnética  Transcraniana  e  Neurocirurgia.  25:
Psicoterapias.  26:  Urgências  e  Emergências  Psiquiátricas.  27:  Reabilitação  Neuropsicológica  e  Psicossocial.  28:  Saúde
Mental  e Atenção Básica.  29:  Abordagens dos Transtornos Psiquiátricos na Gestação,  no Puerpério e na Lactação.  30:
Psiquiatria Forense. 31: Suicídio. 

CARGO 459: MÉDICO 20H PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Conhecimentos específicos: 1: Transtornos do Neurodesenvolvimento. 2: Espectro da Esquizofrenia e Outros Transtornos
Psicóticos. 3: Transtorno Bipolar e Transtornos Relacionados. 4: Transtornos Depressivos. 5: Transtornos de Ansiedade. 6:
Transtorno Obsessivo-Compulsivo e Transtornos Relacionados. 7: Transtornos Relacionados a Trauma e a Estressores. 8:
Transtornos Dissociativos. 9: Transtornos de Sintomas Somáticos e Transtornos Relacionados e Simulação. 10: Transtornos
Alimentares e Obesidade. 11: Transtornos da Eliminação. 12: Transtornos do Sono-Vigília. 13: Disforia de Gênero. 14: Trans-
tornos Disruptivos, do Controle de Impulsos e da Conduta. 15: Transtornos Relacionados a Substâncias e Transtornos Aditi -
vos. 16: Transtornos Neurocognitivos. 17: Transtornos da Personalidade. 18: Psicofármacos, Fármacos Relacionados à Psi-
quiatria, Transtornos do Movimento Induzidos por Medicamentos e Outros Efeitos Adversos de Medicamentos. 19: Aspectos
Epidemiológicos Relacionados à Psiquiatria. 20: Anamnese Psiquiátrica, Exame do Estado Mental e Instrumentos de Avalia-
ção Psiquiátrica e Psicológica. 21: Psiquiatria no Hospital Geral e Interconsulta Psiquiátrica. 22: Psicoterapias. 23: Urgências
e Emergências Psiquiátricas. 24: Reabilitação Neuropsicológica e Psicossocial. 25: Saúde Mental e Atenção Básica. 26: Psi-
quiatria Forense. 27: Suicídio.

CARGO 460: MÉDICO 20H RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Conhecimentos específicos: 1.  Física e efeitos biológicos das radiações. Técnicas radiológicas.  Formação de imagem
radiográfica e controle de qualidade. Proteção radiológica. 2. Fundamentos da tomografia computadorizada e da ressonância
magnética. Contrastes radiológicos. 3. Imagenologia do tórax. 3.1. Doenças pleuro-pulmonares. 3.2. Massas torácicas. 3.3.
Tórax nas emergências. 3.4. Tórax em pediatria. 3.5. Alterações intersticiais, alveolares e mistas. 4. Imagenologia do aparelho
digestivo. 4.1. Métodos e patologias mais comuns. 4.2. Abdome agudo. 4.3. Estudo contrastado. 4.4. Aparelho digestivo em
pediatria. 5. Aparelho urinário. 5.1. Imagenologia do aparelho urinário. 5.2. Massas renais. 5.3. Trauma renal. 5.4. Estudo
contrastado. 5.5. Aparelho urinário em pediatria. 6.Sistema músculo-esquelético. 6.1. Imagenologia das lesões osteomuscular
articulares. 6.2 Doenças inflamatórias. 6.3 Massas tumoriais. 6.4. Coluna vertebral. 6.5. Crânio e face (órbita e seios da face).
7. Primeiros socorros. 8. Choque anafilático. 9. Imagenologia do S.N.C., do T.C.E., do A.V.C. e do S.N.C. em pediatria. 10.
Mamografia.  10.1.  Técnicas  de  posicionamento.  10.2.  Tumores  benignos.  10.3.  Tumores  malignos.  11.  Radiologia
intervencionista.  12.  Densitometria  óssea.  13.  Sistema  cardiovascular.  14.  Bases  físicas  da  ultrasonografia.  15.
Ultrassonografia do abdome total,  do tórax,  do pescoço,  obstétrica e de partes moles.  16.  Noções básicas de Doppler.
Ultrassonografia intervencionista.
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CARGO 461: MÉDICO 20H REUMATOLOGIA

Conhecimentos específicos: 1. Laboratório em reumatologia. 2. Exames por imagem em reumatologia. 3. Semiologia das
doenças reumatológicas. 4. Estruturas morfológicas e funcionais das articulações. 5. Auto‐imunidade. 6. Auto‐anticorpos e
sistema de complemento. 7. Reumatismo de partes moles. 8. Fibromialgia. 9. Lombalgias. 10. Osteoartrite. 11. Osteoporose e
osteomalácia. 12. Osteopatias microcristalinas.13. Artrites infecciosas. 14. Artropatia associada a doenças sistêmicas. 15.
Artrite reumatóide. 16. Espondilite anquilosante. 17. Artropatia psoriática. 18. Artrite reativa. 19. Artrite das colopatias. 20.
Febre reumática. 21. Síndrome do anticorpo antifosfolípide. 22. Síndrome Catastrófica. 23. Doença do Still  do adulto. 24.
Artropatia idiopática juvenil. 25. Lupus eritematoso sistêmico. 26. Esclerose sistêmica. 27. Síndrome de Sjögren. 28. Doença
mista  do tecido conjuntivo.  29.  Vasculite  sistêmica.  30.  Neoplasias  articulares.  31.  Miopatias  inflamatórias.  32.  Doenças
autoinflamatórias.

CARGO 462: MÉDICO 20H ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - DIARISTA

Conhecimentos específicos: 1. Anatomia e fisiologia do sistema musculo-esquelético 2. Exame clínico, físico, semiologia, e
plano  de  trabalho  3.  Interpretação  de  exames  complementares  de  apoio  diagnóstico  4.  Antibióticos,  quimioterápicos  e
corticóides 5. Afecções ortopédicas comuns na infância: epifisiólise proximal do fêmur, poliomielite: fase aguda e crônica,
pioartrite, paralisia obstétrica 6.Deformidades congênitas e adquiridas: pé torto congênito; displasia do desenvolvimento do
quadril;  luxação congênita do joelho;  pseudoartrose congênita  tibial;  talus vertical;  aplasia congênita/displasia dos ossos
longos; polidactilia e sindactilia 7. Infecções e alterações inflamatórias osteoarticulares: artrite piogênica, osteomielite aguda e
crônica; tuberculose óssea; infecção da coluna vertebral; sinovites; artrite reumatóide; braquialgias, artrite degenerativa da
coluna  cervical;  síndrome do  escaleno  anterior  e  costela  cervical  8.  Ombro  doloroso  9.  Doenças  osteometabólicas  10.
Alterações  degenerativas  osteoarticulares:  artrose  do  membro  superior,  inferior  e  quadril  11.  Lombociatalgias:  artrite
degenerativa da coluna lombo-sacra; hérnia de disco; espondilose 12.Tumores ósseos benignos e malignos 13. Escoliose 14.
Osteocondroses 15. Fratura: da pélvis, do acetábulo, diafisária do fêmur, tanstrocanteriana, do colo do fêmur, do ombro, da
clavícula, extremidade superior e diáfise do úmero; da extremidade distal do úmero, diafisária dos ossos do antebraço, do
escafóide, da cabeça do rádio, de Colles e Smith 16. Fraturas e luxações da coluna cervical, dorsal e lombar, da articulação
do quadril, dos ossos dos pés e dos joelhos 17. Lesões meniscais e ligamentares 18. Luxação do cotovelo e do carpo 19.
Luxações, lesões capsulo-ligamentares e epifisárias do membro superior e inferior em adultos e crianças 20. Fisioterapia e
acompanhamento  do  paciente  com  problemas  ortopédicos  e  reumáticos  crônicos  23.  Urgências  e  emergências  em
traumatologia 24. Atendimento ao politraumatizado 25. Dor lombar e cervical 26. Sistema de atendimento pré-hospitalar 27.
Portaria n° 2048/MS de 05.11.2002 28. Portaria n.°1863/GM de 29 de setembro de 2003 (Institui  a Política Nacional de
Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de
gestão) 29. Portaria n.° 1864/GM de 29 de setembro de 2003 (Institui o componente pré- hospitalar móvel da Política Nacional
de Atenção às Urgências, por intermédio da implantação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência em municípios e
regiões de todo o território brasileiro: SAMU- 192.

CARGO 463: MÉDICO 20H ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PLANTONISTA

Conhecimentos específicos: 1. Anatomia e fisiologia do sistema musculo-esquelético 2. Exame clínico, físico, semiologia, e
plano  de  trabalho  3.  Interpretação  de  exames  complementares  de  apoio  diagnóstico  4.  Antibióticos,  quimioterápicos  e
corticóides 5. Afecções ortopédicas comuns na infância: epifisiólise proximal do fêmur, poliomielite: fase aguda e crônica,
pioartrite, paralisia obstétrica 6.Deformidades congênitas e adquiridas: pé torto congênito; displasia do desenvolvimento do
quadril;  luxação congênita do joelho;  pseudoartrose congênita  tibial;  talus vertical;  aplasia congênita/displasia dos ossos
longos; polidactilia e sindactilia 7. Infecções e alterações inflamatórias osteoarticulares: artrite piogênica, osteomielite aguda e
crônica; tuberculose óssea; infecção da coluna vertebral; sinovites; artrite reumatóide; braquialgias, artrite degenerativa da
coluna  cervical;  síndrome do  escaleno  anterior  e  costela  cervical  8.  Ombro  doloroso  9.  Doenças  osteometabólicas  10.
Alterações  degenerativas  osteoarticulares:  artrose  do  membro  superior,  inferior  e  quadril  11.  Lombociatalgias:  artrite
degenerativa da coluna lombo-sacra; hérnia de disco; espondilose 12.Tumores ósseos benignos e malignos 13. Escoliose 14.
Osteocondroses 15. Fratura: da pélvis, do acetábulo, diafisária do fêmur, tanstrocanteriana, do colo do fêmur, do ombro, da
clavícula, extremidade superior e diáfise do úmero; da extremidade distal do úmero, diafisária dos ossos do antebraço, do
escafóide, da cabeça do rádio, de Colles e Smith 16. Fraturas e luxações da coluna cervical, dorsal e lombar, da articulação
do quadril, dos ossos dos pés e dos joelhos 17. Lesões meniscais e ligamentares 18. Luxação do cotovelo e do carpo 19.
Luxações, lesões capsulo-ligamentares e epifisárias do membro superior e inferior em adultos e crianças 20. Fisioterapia e
acompanhamento  do  paciente  com  problemas  ortopédicos  e  reumáticos  crônicos  23.  Urgências  e  emergências  em
traumatologia 24. Atendimento ao politraumatizado 25. Dor lombar e cervical 26. Sistema de atendimento pré-hospitalar 27.
Portaria n° 2048/MS de 05.11.2002 28. Portaria n.°1863/GM de 29 de setembro de 2003 (Institui  a Política Nacional de
Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de
gestão) 29. Portaria n.° 1864/GM de 29 de setembro de 2003 (Institui o componente pré- hospitalar móvel da Política Nacional
de Atenção às Urgências, por intermédio da implantação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência em municípios e
regiões de todo o território brasileiro: SAMU- 192.

CARGO 464: MÉDICO 20H UROLOGIA

Conhecimentos específicos: 1.  Anatomia,  fisiologia,  embriologia e anomalias do sistema geniturinário.  2.  Semiologia e
Exame clínico no paciente urológico.  3.  Exames laboratoriais  e de imagem em urologia.  4.  Litíase e infecções do trato
geniturinário.  5.  Traumatismo  do  sistema  geniturinário.  6.  Neoplasias  benignas  e  malignas  do  sistema  geniturinário.  7.
Prevenção e diagnóstico precoce dos tumores do aparelho genital masculino. 8. Bexiga neurogênica. 9. Doenças vasculares
do aparelho geniturinário. 10. Tuberculose do aparelho geniturinário. 11. Doenças específicas dos testículos. 12. Urgências do
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aparelho  geniturinário.  13.  Doenças  sexualmente  transmissíveis.  14.  Disfunção  erétil.  15.  Infertilidade.  16.  Cirurgias  do
aparelho geniturinário. 17. Cirurgias vídeo laparoscópicas em urologia. 18. Transplante renal.

CARGO 465: MÉDICO DO TRABALHO 20H

Conhecimentos específicos: 1. Agravos à saúde do trabalhador. 1.1. Saúde mental. 1.2. Sistemas sensoriais, respiratório e
cardiovascular. 1.3. Câncer. 1.4. Sistema musculoesquelético. 1.5. Sangue. 1.6. Sistemas nervoso, digestivo, renal-urinário e
reprodutivo.  1.7.  Doenças  da  pele.  2.  Aspectos  legais  da  medicina  do  trabalho.  2.1.  Responsabilidades  em relação  à
segurança  e  saúde  ocupacional.  2.2.  Saúde  ocupacional  como  um  direito  humano.  2.3.  Convenções  da  Organização
Internacional do Trabalho. 2.4. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 3. Relações trabalhistas e
gestão de recursos humanos. 3.1. Dos direitos de associação e representação. 3.2. Acordo e dissídios coletivos de trabalho e
disputas individuais  sobre saúde e segurança ocupacional.  3.3.  Saúde e segurança no local  de trabalho.  3.4.  Emprego
precário. 4. O sistema previdenciário brasileiro (Decreto no 3.048/99). 4.1. Prestações do regime geral de previdência social.
4.2. Das prestações do acidente de trabalho e da doença profissional. 4.3. Da comunicação do acidente. 4.4. Das disposições
diversas relativas ao acidente de trabalho. 4.5. Da habilitação e reabilitação profissional. 4.6. Carência das aposentadorias por
idade, tempo de serviço e especial. 4.7. Doenças profissionais e do trabalho. 4.8. Classificação dos agentes nocivos. 4.9.
Formulários  de  informações.  4.10.  Nexo  técnico  epidemiológico.  5.  Bioestatística.  5.1.  Noções  de  probabilidade  e
representação gráfica.  5.2.  Tabulação dos dados. 5.3.  Estatística descritiva.  5.4.  Amostragem. 5.5.  Testes de hipótese e
inferência estatística. 5.6. Intervalo de confiança. 5.7. Análise de dados categóricos. 5.8. Taxas, razões e índices. 6. Bioética.
6.1. Princípios fundamentais. 6.2. Direitos e deveres do médico. 6.3. Responsabilidade profissional. 6.4. Sigilo médico. 6.5.
Atestado e  boletim médicos.  6.6.  Perícia  médica.  6.7.  Pesquisa médica.  6.8.Código de ética  do médico do trabalho.  7.
Epidemiologia  ocupacional.  7.1.  Método  epidemiológico  aplicado  à  saúde  e  segurança  ocupacional.  7.2.  Estratégias  e
técnicas epidemiológicas de avaliação da exposição. 7.3. Medidas de exposição no local de trabalho. 7.4. Medição dos efeitos
das  exposições.  7.5.  Avaliação  de  causalidade  e  ética  em  pesquisa  epidemiológica.  8.  Ergonomia.  8.1.  Princípios  de
ergonomia e biomecânica. 8.2. Antropometria e planejamento do posto de trabalho. 8.3. Análise ergonômica de atividades.
8.4. Prevenção da sobrecarga de trabalho em linhas de produção. 8.5. Prevenção de distúrbios relacionados ao trabalho. 9.
Gestão ambiental e saúde dos trabalhadores. 9.1. Relações entre saúde ambiental e ocupacional. 9.2. Saúde e segurança
ocupacional e o meio ambiente. 9.3. Gestão ambiental e proteção dos trabalhadores. 9.4. Gestão em saúde: planejamento,
implementação e avaliação de políticas, planos e programas de saúde nos locais de trabalho. 10. Perícias médicas judiciais.
10.1. Exame clínico e anamnese ocupacional. 10.2. Análise das condições de trabalho. 10.3. Laudos médicos e ambientais.
11. Programa de controle médico e serviços de saúde ocupacional. 11.1. Normas regulamentadoras. 11.2. Normas técnicas
da previdência social para diagnóstico de doenças relacionadas ao trabalho. 11.3. Inspeção médica dos locais de trabalho.
12. Proteção e promoção da saúde nos locais de trabalho. 12.1. Programas preventivos. 12.2. Avaliação do risco em saúde.
12.3. Condicionamento físico e programas de aptidão. 12.4. Programas de nutrição. 12.5. A saúde da mulher. 12.6. Proteção e
promoção de saúde. 12.7. Doenças infecciosas. 12.8. Programas de controle do tabagismo, álcool e abuso de droga. 12.9.
Gestão  do  estresse.  13.  Programa de  prevenção  de  riscos  ambientais.  13.1.  Higiene  ocupacional.  13.2.  Prevenção  de
acidentes.  13.3.  Política  de segurança,  liderança e  cultura.  13.4.  Proteção Pessoal.  14.  Toxicologia.  14.1.  Toxicologia  e
Epidemiologia.  14.2.  Monitoração  biológica.  14.3.  Toxicocinética.  14.4.  Toxicologia  básica.  14.5.  Agentes  químicos  no
organismo. 14.6. Toxicocinética. 14.7. Toxicodinâmica dos agentes químicos.

CARGO 466: MÉDICO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 40H 

Conhecimentos específicos: 1. Acolhimento: conceitos, formas de organização, avaliação do processo de trabalho, classifi -
cação de risco. 2. Ferramentas e conceitos em medicina de família: visita domiciliar, genograma, fuxograma analisador, medi -
cina centrada na pessoa, medicina baseada em evidência na consulta ambulatorial, prontuário orientado por problemas. 3. Ur-
gência clínica na Atenção Básica, dengue hemorrágica, crise aguda de Asma, exacerbação de DPOC, reações alérgicas gra-
ves, envenenamentos agudos; infarto agudo do miocárdio, apendicite, crise convulsiva, crise hipertensiva, hiperglicemia. 4.
Problemas cirúrgicos na Atenção básica, técnicas de assepsia, anestesia local, sutura, drenagem de abcesso, cantoplastia,
lavagem de ouvido, feridas e queimaduras: acompanhamento clínico da cicatrização: curativos, sinais de alerta de infecção,
técnica de retirada de pontos. 5. Educação em saúde e Interssetorialidade. Conceitos e técnicas pedagógicas de atividades
de educação em saúde. 6. Atenção à saúde da criança e do adolescente: exame físico, crescimento, desenvolvimento, nutri-
ção e aleitamento materno, imunização, diagnóstico diferencial, exame físico e sinais de alerta de infecções e problemas con-
gênitos no RN, anemias, febre em crianças: diagnóstico diferencial, terapêutica e sinais de alerta (meningites, septicemia, en-
cefalites), infecções respiratórias agudas (processo viral e bacteriano): otite, sinusite, amigdalite, pneumonia, diarréia/desidra-
tação: diagnóstico e conduta, convulsão febril: condução clínica na atenção básica, desnutrição: diagnóstico diferencial e tera -
pêutica, parasitoses intestinais, alterações urinárias em pediatria. diagnóstico diferencial de transtornos mentais na infância e
adolescência, linfadenopatias e análise de hemograma. febre reumática e prevenção de endocardite infecciosa, doenças
exantemáticas, obesidade infantil, ginecologia infanto-juvenil, abordagem a criança suspeita de sofrer de abuso sexual: exa-
me físico e condução clínica. 7. Atenção à mulher, técnica de exame ginecológico e de coleta de secreção para exame citoló-
gico. 8. Diagnóstico, classificação de risco condução de câncer de colo de útero ou lesões suspeitas, anticoncepção (inclusive
de emergência), planejamento reprodutivo e direitos sexuais e reprodutivos, atenção à mulher em situação de violência do -
méstica e sexista: abordagem, condução clínica e articulação interessetorial, diagnóstico diferencial dos seguintes sinais e
sintomas (isolados ou associados): Dor pélvica (aguda, crônica e cíclica), alterações do ciclo menstrual, sangramento uterino
anormal, dificuldade de engravidar, secreção vaginal e prurido vulvar, nódulo na mama, assistência pré-natal: alterações fisio -
lógicas na mulher, crescimento fetal; exames importantes, imunização e critérios de classificação de gestação de alto risco,
orientações gerais e queixas prevalentes na gestação: nutrição, exercício físico, uso de fármacos e outras exposições na ges-
tação e lactação; gravidez na adolescência, hipertensão e diabetes na gestação; infecções na gestação: infecções sexual -
mente transmissíveis e transmissão vertical de HIV, crescimento intra-uterino retardado, depressão e psicose puerperal, cli -
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matério: diagnóstico, abordagem, tratamento dos sintomas 9. Atenção à Saúde do Adulto e Idoso. Alimentação saudável e
práticas de exercício físico: orientações e acompanhamento clínico. Diagnóstico diferencial dos seguintes sinais e sintomas
(isolados ou associados): dispneia, dor torácica, febre em adultos, dor abdominal, zumbido, vertigem, tosse, astenia, anorexia,
perda de peso, cefaleia, dor e inflamação articular, tristeza, ansiedade, otalgia, tabagismo, diminuição da acuidade visual ou
auditiva, dor lombar, dor pélvica, dor testicular, dispaurenia, disfagia, disúria, constipação intestinal, náuseas e vômitos, diar -
reia (aguda e crônica), sopro cardíaco, hematêmese, hematoquesia, 30 melena, convulsão, incontinência urinária, epistaxe e
olho vermelho. 10. Diagnóstico diferencial de lesões elementares dermatológicas. 11. Prevenção, diagnóstico, tratamento e
critérios de encaminhamentos das seguintes patologias: hipertensão arterial sistêmica, diabetes, hanseníase, tuberculose, de-
pressão, transtorno de ansiedade, artrites reumatoide, esquizofrenia, etilismo, bursite, tendinite, lúpus, anemias, hiperplasia
prostática, Infecções do trato urinário, infecção pelo HIV, rinite alérgica, rinossinusite, asma brônquica, IVAS, Pnemonias, Gas-
trite, Úcera péptica e Doença do refluxo gastro-esofágico, doença pulmonar obstrutiva crônica, Conjuntivite, Insuficiência car-
díaca congestiva, Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, neoplasias, gota, epilepsia, doença de Parkinson,
mal de Alzheimer, trombose venosa profunda, arritmias cardíacas, dengue, esquistossomose, filariose, doença de Chagas,
hepatites, leishmaniose, infeccões gastro-intestinais, osteoporose, sífilis e IST. 12.  Portaria Nº 2.436, de 21 de Setembro
de 2017: aprova a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB

CARGO 467: MÉDICO VETERINÁRIO 30H

Conhecimentos  específicos: 1.  Saúde:  conceitos.  Processo  saúde-  doença  e  seus  determinantes/condicionantes  2.
Endemias e epidemias (conceito) 3. Vigilância Sanitária: conceito, histórico, objetivos, funções; importância na Saúde Pública;
inspeção  em  Vigilância  Sanitária  4.  Vigilância  Epidemiológica:  geral  e  aplicada:  princípios,  definições,  conceitos  e
classificações. Cadeia epidemiológica de transmissão das doenças, medidas de controle 5. Vigilância ambiental 6. Princípios
básicos de Educação em Saúde e Ambiental 7. Água: Qualidade da água para produção de produtos de origem animal; coleta
de amostra: métodos de coleta de água 8. Doenças de veiculação hídrica: hepatite,  cólera,  leptospirose, febre tifóide 9.
Epidemiologia: fundamentos da epidemiologia, epidemiologia analítica, construção de indicadores epidemiológicos, principais
tipos  de  estudos  epidemiológicos;  uso  da  epidemiologia  na  caracterização  e  investigação  de  surtos  10.  Zoonoses:
conceituação  e  classificação,  etiologia,  patogenia,  sintomatologia,  epidemiologia,  diagnóstico,  prevenção  e  controle  das
principais zoonoses (raiva, dengue, febres hemorrágicas, febre amarela, encefalites, leptospirose, bruceloses, tuberculose,
salmonelose,  estreptococose  e  estafilococose,  doença  de  Lyme,  pasteurelose,  yersiniose,  clostridiose,  criptococose,
histoplasmose, dermatofitose,  leishmaniose, toxoplasmose, doença de Chagas, criptosporidiose,  dirofilariose,  toxocaríase,
complexo teníase/cisticercose, equinococose, ancilostomíase, meningite, hantavirose, larva migrans visceral e cutânea) 11.
Política municipal de controle de zoonoses 12. Imunologia: conceitos gerais sobre antígenos e anticorpos, células do sistema
imunológico.  Mecanismos  da  resposta  humoral,  técnicas  imunológicas  13.  Biologia  molecular:  conceitos  básicos  e
fundamentos de técnicas de diagnóstico, classificação e identificação dos microorganismos 14. Esterilização e Desinfecção:
por meios físicos e químicos, técnicas de coleta de material para exame histopatológico, microbiológico e toxicológico 15.
Vigilância e controle de populações de animais doméstico e biomas 16. Biologia, vigilância e controle de populações de
animais sinantrópicos: quirópteros, roedores, insetos rasteiros, artrópodes peçonhentos, mosquitos, carrapatos e pombos) 17.
Desenvolvimento da pecuária: vigilância e controle de população, promoção de produção racional econômica de alimentos;
diagnóstico  e  prescrição  de  medicamentos.  18.  Higiene  e  saúde  pública  veterinária:  cuidados  higiênicos-  sanitários  na
obtenção e beneficiamento  de produto de origem animal,  flora microbiana patogênica  e alterações,  alimentos:  conceito;
características e qualidade dos alimentos; riscos químicos, físicos e biológicos 19. Microbiologia dos alimentos: fatores que
influenciam  a  multiplicação  dos  microorganismos:  fatores  extrínsecos  e  intrínsecos;  microrganismos  patogênicos  de
importância em alimento 20. Conservação e armazenamento de alimentos: tecnologias mais empregadas na conservação de
alimentos: uso do calor, do frio, do sal/açúcar, aditivos, irradiação e fermentação, conservação e controle da poluição do ar, da
água e do solo, interferência do homem na natureza; análise de risco 21. Reciclagem do lixo 22. Noções de EIA/RIMA  23.
Legislação Sanitária - Lei 6437/77; Decreto-Lei 986/69; Lei federal- 9431/97; Portaria 2616/98 - Regulamenta a Lei Federal
9431/97; Resolução CONAMA 05/93 - Resíduos de Serviços de Saúde/RSS; Resolução CONAMA 283/2000 - Resíduos de
Serviços de Saúde/RSS.  24. Legislação Sanitária - Lei 6437/77; Decreto-Lei 986/69; Lei federal- 9431/97; Portaria 2616/98 -
Regulamenta  a  Lei  Federal  9431/97;  Portaria  n.  222/2018/ANVISA.  -  Resíduos  de Serviços  de Saúde/RSS;  25.  Riscos
ocupacionais e sua prevenção 26. Código de ética e legislação profissional.

CARGOS 468 E 469: NUTRICIONISTA 30H DIARISTA  E NUTRICIONISTA 40H

Conhecimentos  específicos:  1.  Nutrição  básica.  1.1.  Nutrientes:  conceito,  classificação,  funções,  requerimentos,
recomendações e fontes alimentares. 1.2. Aspectos clínicos da carência e do excesso. 1.3. Dietas não convencionais. 1.4.
Aspectos antropométricos, clínico e bioquímico da avaliação nutricional. 1.5. Nutrição e fibras. 1.6. Utilização de tabelas de
alimentos. 1.7. Alimentação nas diferentes fases e momentos biológicos. 2. Educação nutricional. 2.1. Conceito, importância,
princípios e objetivos da educação nutricional. 2.2. Papel que desempenha a educação nutricional nos hábitos alimentares.
2.3. Aplicação de meios e técnicas do processo educativo. 2.4. Desenvolvimento e avaliação de atividades educativas em
nutrição. 3. Avaliação nutricional. 3.1. Métodos diretos e indiretos de avaliação nutricional. 3.2. Técnicas de medição. 3.3.
Avaliação  do  estado  e  situação  nutricional  da  população.  4.  Técnica  dietética.  4.1.  Alimentos:  conceito,  classificação,
características,  grupos de alimentos,  valor nutritivo,  caracteres organoléticos.  4.2.  Seleção e preparo dos alimentos.  4.3.
Planejamento,  execução e avaliação de cardápios. 5. Higiene de alimentos.  5.1. Análise microbiológica,  toxicológica dos
alimentos. 5.2. Fontes de contaminação. 5.3. Fatores extrínsecos e intrínsecos que condicionam o desenvolvimento de micro-
organismos no alimento. 5.4. Modificações físicas, químicas e biológicas dos alimentos. 5.5. Enfermidades transmitidas pelos
alimentos. 6. Nutrição e dietética. 6.1. Recomendações nutricionais. 6.2. Função social dos alimentos. 6.3. Atividade física e
alimentação.  6.4.  Alimentação  vegetariana  e  suas  implicações  nutricionais.  7.  Tecnologia  de  alimentos.  7.1.  Operações
unitárias. 7.2. Conservação de alimentos. 7.3. Embalagem em alimentos. 7.4. Processamento tecnológico de produtos de
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origem vegetal e animal. 7.5. Análise sensorial. 8. Nutrição em saúde pública. 8.1. Análise dos distúrbios nutricionais como
problemas  de  saúde  pública.  8.2.  Problemas  nutricionais  em  populações  em  desenvolvimento.  9.  Dietoterapia.  9.1.
Abordagem  ao  paciente  hospitalizado.  9.2.  Generalidades,  fisiopatologia  e  tratamento  das  diversas  enfermidades.  9.3.
Exames  laboratoriais:  importância  e  interpretação.  9.4.  Suporte  nutricional  enteral  e  parenteral.  10.  Bromatologia.  10.1.
Aditivos alimentares.  10.2.  Condimentos.  10.3.  Pigmentos.  10.4.  Estudo químico‐bromatológico dos alimentos:  proteínas,
lipídios e carboidratos. 10.5. Vitaminas. 10.6. Minerais. 10.7. Bebidas.  11. Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017:
aprova a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB (apenas para o cargo 469 – Nutricionista 40H).

CARGO 470: PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 30H

Conhecimentos específicos: 1. Fundamentos da Educação Física. 2. Educação do corpo e do movimento humano. 3.
Anatomia e fisiologia do exercício. 4. Fisiologia do esforço. 5. Medidas e Avaliação em Educação Física. 6. Atividade
física  e  reabilitação.  7.Planejamento,  Prescrição  e  Orientação de  Programas  de  Educação Física  voltados  para:
gestantes, crianças, adolescentes, adultos, idosos, pessoas com deficiência, crianças com sobrepeso e obesidade.
8. Planejamento, Prescrição e orientação de exercícios para a Academia da Cidade. 9. Princípios das Práticas de
dança, lutas e capoeira para adolescentes.10. Princípios das Práticas de Ginástica, Caminhada, Tai Chi Chuan e Yoga
para  adultos  e  idosos.  11.Socorro  de  urgência  aplicado  à  Educação  Física.  12.  Desenvolvimento  motor  e  sua
aplicação  em  programas  de  Educação  Física.  13.  Lazer  e  Recreação:  Organização  de  eventos  recreativos  e
esportivos. 14. Atividade física e saúde. 15. Atividade física e prevenção de doenças não transmissíveis. 16. Atividade
física e qualidade de vida. 16. Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017: aprova a Política Nacional de Atenção
Básica – PNAB.

CARGO 471 E 472: PSICÓLOGO 30H DIARISTA E PSICÓLOGO 30H PLANTONISTA

Conhecimentos específicos:  1.  Política de Saúde Mental: Reforma psiquiátrica no Brasil. 2. Nova lógica assistencial em
saúde mental: superação do modelo asilar. 3. Processo de trabalho nos serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico. 4. Rea -
bilitação psicossocial. 5. Clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico, interdisciplinaridade. 6. Garantia dos
direitos de cidadania aos portadores de sofrimento psíquico. 7. Urgência e emergência em saúde mental, a atenção à crise e
os serviços psicossociais. 8. Inserção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS no contexto político de redemocratização
do país e nas lutas pela revisão dos marcos conceituais das formas de atenção e de financiamento das ações de saúde men-
tal. 8. Bases legais de sustentação para o credenciamento e financiamento dos CAPS pelo SUS. 9. Características e estraté-
gias de atuação dos CAPS, Residências Terapêuticas, projeto terapêutico singular, acolhimento, clínica ampliada e matricia -
mento. 10. Visitas domiciliares e outras formas de busca do paciente, atenção à família. 11. Os modelos de atenção e o fazer
dos psicólogos. 12. Campo e núcleo na área da psicologia, Desafios para o fortalecimento da psicologia no SUS: a produção
referente à formação e à inserção profissional. 13. NASF; ESF; 14. Rede de serviços de proteção e atenção. 15. O papel do
psicólogo na articulação entre Saúde e Assistência social. 16. Fundamentos da psicopatologia geral. 17. Teorias e técnicas
psicoterápicas. 18. Teorias da personalidade. 19. Assistência integral às pessoas em situação de risco: violência contra a cri -
ança, adolescente, mulher, idoso e família. 20. Desenvolvimento humano e suas fases. 21. Envelhecimento e subjetividade.
22. Teoria das neuroses, psicoses, perversões e seus desdobramentos. 23.Teorias psicológicas e técnicas psicoterapêuticas.
24. Clínica das neuroses e das psicoses. 25. Psicodiagnóstico. 26. Fundamentos básicos das intervenções grupais. 27. Grupo
operativo: conceito e panorama teórico, fenômenos do grupo, singularidades das relações grupais, enquadramento, metodolo-
gia, intervenções e manejo. 28. Psicodinâmica do trabalho. 29. Psicologia na saúde do trabalhador. 30. Álcool, tabagismo,
crack, outras drogas e redução de danos. 31. Projeto Terapêutico Singular, Apoio Matricial, Clínica Ampliada. 32. Elaboração
de parecer e laudo psicológico. 33. Elaboração e Registro de documentos psicológicos.

CARGO 473: PSICÓLOGO 40H

Conhecimentos específicos:  1.  Política de Saúde Mental: Reforma psiquiátrica no Brasil. 2. Nova lógica assistencial em
saúde mental: superação do modelo asilar. 3. Processo de trabalho nos serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico. 4. Rea -
bilitação psicossocial. 5. Clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico, interdisciplinaridade. 6. Garantia dos
direitos de cidadania aos portadores de sofrimento psíquico. 7. Urgência e emergência em saúde mental, a atenção à crise e
os serviços psicossociais. 8. Inserção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS no contexto político de redemocratização
do país e nas lutas pela revisão dos marcos conceituais das formas de atenção e de financiamento das ações de saúde men-
tal. 8. Bases legais de sustentação para o credenciamento e financiamento dos CAPS pelo SUS. 9. Características e estraté-
gias de atuação dos CAPS, Residências Terapêuticas, projeto terapêutico singular, acolhimento, clínica ampliada e matricia -
mento. 10. Visitas domiciliares e outras formas de busca do paciente, atenção à família. 11. Os modelos de atenção e o fazer
dos psicólogos. 12. Campo e núcleo na área da psicologia, Desafios para o fortalecimento da psicologia no SUS: a produção
referente à formação e à inserção profissional. 13. NASF; ESF; 14. Rede de serviços de protenção e atenção. 15. O papel do
psicólogo na articulação entre Saúde e Assistência social. 16. Fundamentos da psicopatologia geral. 17. Teorias e técnicas
psicoterápicas. 18. Teorias da personalidade. 19. Assistência integral às pessoas em situação de risco: violência contra a cri -
ança, adolescente, mulher, idoso e família. 20. Desenvolvimento humano e suas fases. 21. Envelhecimento e subjetividade.
22. Teoria das neuroses, psicoses, perversões e seus desdobramentos. 23.Teorias psicológicas e técnicas psicoterapêuticas.
24. Clínica das neuroses e das psicoses. 25. Psicodiagnóstico. 26. Fundamentos básicos das intervenções grupais. 27. Grupo
operativo: conceito e panorama teórico, fenômenos do grupo, singularidades das relações grupais, enquadramento, metodolo-
gia, intervenções e manejo. 28. Psicodinâmica do trabalho. 29. Psicologia na saúde do trabalhador. 30. Álcool, tabagismo,
crack, outras drogas e redução de danos. 31. Projeto Terapêutico Singular, Apoio Matricial, Clínica Ampliada. 32. Elaboração
de parecer e laudo psicológico. 33. Elaboração e Registro de documentos psicológicos. 34.Portaria Nº 2.436, de 21 de setem-
bro de 2017: aprova a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB.
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CARGO 474: QUÍMICO 30H

Conhecimentos específicos: 1. Saúde: conceitos. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes. Prevenção
de doenças e promoção da saúde. 2.  Equipamentos de laboratório:  identificação, conservação, manuseio e técnicas de
lavagem  de  material  de  laboratório.  3.  Preparo  de  soluções  e  reagentes;  estocagem  de  produtos  tóxicos,  corrosivos,
inflamáveis  ou  explosivos.  4.  Substâncias  Orgânicas  e  Inorgânicas:  tipos  de reações,  funções  orgânicas  e  inorgânicas;
estequiometria das reações. 5. Estudo dos gases reais e ideais: leis físicas dos gases; gás perfeito e gás real. 6. Soluções e
propriedades coligativas. 7. Química Analítica: Análises volumétricas e Gravimetria.  8.  Métodos Instrumentais de Análise:
espectrofotometria, potenciometria e cromatografia. 9. Equilíbrio químico e Cinética química. 10. Gerenciamento da qualidade
laboratorial: validação e padronização de técnicas laboratoriais, coleta e preparação de materiais para análises laboratoriais.
Administração de materiais em laboratório clínico; controle de qualidade; interferências sobre resultados dos exames. 11.
Biossegurança  em laboratórios.  12.  Química  Ambiental.  Água:  processo  de  desinfecção  da  água,  utilização  da  água  e
parâmetros de qualidade; medidas de controle, armazenamento e transporte; amostragem. 13. Vigilância Sanitária: conceito,
histórico, objetivos,  funções; importância na Saúde Pública;  inspeção em vigilância sanitária.  14.  Doenças de veiculação
hídrica:  hepatite,  cólera,  leptospirose,  febre  tifoide.  15.  Vigilância  epidemiológica  e  medidas  de  controle.  16.  Alimentos:
alterações  dos  alimentos  (química,  física  e  biológica);  doenças  transmitidas  por  alimentos;  medidas  de  controle;
armazenamento e transporte; Amostragem de alimentos para análise. 17. Padrões microbiológicos para alimentos. 18. Riscos
ocupacionais e sua prevenção. 19. Código de ética e legislação profissional, humanização do atendimento, atenção à pessoa
com deficiência.

CARGO 475 e 476: SANITARISTA 30H e 40H

Conhecimentos específicos: 1. Acolhimento na Atenção Primária à Saúde: conceitos, formas de organização, avaliação do
processo de trabalho, trabalho em equipe, classificação de risco 2. Ferramentas e conceitos para apoio à Saúde da família:
territorizalização, visita domiciliar, genograma, fuxograma analisador, método clínico centrado na pessoa, clínica baseada em
evidências, prontuário orientado por problemas 3. NASF- Núcleos de Apoio à Saúde da Família: inserção na Política Nacional
de  Atenção  Básica;  bases  legais,  objetivos,  características  e  estratégias  de  atuação  4.  Educação  em  saúde  e
Interssetorialidade. Conceitos e técnicas pedagógicas de atividades de educação em saúde 5. Diagnóstico de saúde de
populações, companhamento da situação de saúde no nível local 6. Políticas e sistemas de saúde no Brasil: retrospectiva
histórica; reforma sanitária 7. Modelos de atenção à saúde: Em Defesa da Vida, Vigilância à Saúde, Cidades Saudáveis,
Biomédico, Atenção Primária à Saúde e Saúde da Família (incluindo NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família e SAD -
Serviço de Assistência Domiciliar) e PACS (Serviço de Atendimento Domiciliar) 8. Política de Humanização do SUS e seus
dispositivos: Acolhimento, Projeto Terapêutico Singular, Apoio Matricial, Clínica Ampliada 9. Sistema de informação em saúde
(SIS): SIM, SINAN, SIA B, SINASC, SIA e SIH/SUS; características e papel dos SIS no sistema de saúde, uso dos SIS na
construção de indicadores nos diversos níveis de gestão 10. Avaliação de resultados do sistema, indicadores de avaliação,
definição  e  detalhamento  de  parâmetros  11.  Programa  Nacional  de  Imunizações,  vacinas  de  rotina  indicadas  para  os
diferentes grupos etários, vacinas indicadas em situações especiais: viajantes, desastres naturais, pessoas portadoras de
imunodepressão, epidemias e pandemias, vacinação anti- rábica, campanhas de vacinação, avaliação da cobertura vacinal
no nível  local  12.  Planejamento  no nível  local,  avaliação da cobertura das  ações  de saúde,  avaliação da qualidade do
atendimento 13. Epidemiologia: história, conceito e utilização. Indicadores de saúde 14. Fundamentos da vigilância à saúde:
vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental; aspectos políticos, técnicos e operacionais do sistema de vigilância em saúde
nos seus diversos níveis; investigação de surtos e eventos inusitados 15. Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador 16.
Saneamento ambiental 17. Abastecimento de água, doenças relacionadas com a água 18. Esgotamento sanitário, doenças
relacionadas  com os  esgotos  19.  Resíduos  sólidos:  legislação  e  normas  técnicas  20.  Noções  de  Direito  Sanitário  21.
Educação popular em saúde e sua aplicação na saúde coletiva e na promoção da saúde.  22.Portaria Nº 2.436, de 21 de
setembro de 2017: aprova a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB.

CARGO 477: TERAPEUTA OCUPACIONAL 20H

Conhecimentos específicos: 1. Processos de enfrentamento da condição de adoecimento e hospitalização. 2. Processos de
avaliação  em  Terapia  Ocupacional  (condições  físicas,  psíquica  e  social).  3.  Práticas,  métodos  e  técnicas  de  Terapia
Ocupacional em contexto hospitalar e afins. 4. Desenvolvimento neuropsicomotor de bebês e crianças. 5. Desenvolvimento
humano. 6. Relações de apego entre mães e bebês prematuros e filhos. 7. Processos de apoio emocional para paciente e
família/cuidador;  8.  Adesão  ao  tratamento  e  adaptação.  9.  Recursos  de  Comunicação  Complementar  ou  Alternativa  e
Tecnologia Assistiva. 10. Orientação familiar/cuidador quanto aos cuidados com o paciente. 11. Terapia Ocupacional para
pacientes e familiares em situações de perda e luto. 12. Atividades de vida diária e atividades de vida prática e adaptações no
contexto  hospitalar.  13.  Órteses  e  adaptações.  14.  Aspectos  psicossociais  e  espirituais  nos  cuidados  ao  paciente
hospitalizado. 15. Criação, promoção e estabelecimento de espaços lúdicos (brinquedotecas – legislação). 16. Ambiência
(diferentes  ciclos).  17.  Cotidiano  e  Hospital.  18.  Papéis  sócio-ocupacionais  do  indivíduo.  19.  Alívio  da  dor  e  sintomas
desconfortáveis, conservação de energia. 20. Cuidados Paliativos e Terapia Ocupacional. 21. Terapia Ocupacional no cuidado
do paciente crítico. 22. Terapia Ocupacional no cuidado do paciente crônico em agudização. 23. Terapia Ocupacional com
pacientes  em crise.  24.  Terapia  Ocupacional  e  suas  atribuições  no  contexto  do  Sistema  Único  de  Saúde.  25.  Terapia
Ocupacional aplicada ao contexto social e a saúde coletiva.  26.Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017: aprova a
Política Nacional de Atenção Básica – PNAB.

CARGOS 478 E 479: TERAPEUTA OCUPACIONAL 30H DIARISTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL 30H PLANTONISTA

Conhecimentos específicos: 1. Processos de enfrentamento da condição de adoecimento e hospitalização. 2. Processos de
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avaliação  em  Terapia  Ocupacional  (condições  físicas,  psíquica  e  social).  3.  Práticas,  métodos  e  técnicas  de  Terapia
Ocupacional em contexto hospitalar e afins. 4. Desenvolvimento neuropsicomotor de bebês e crianças. 5. Desenvolvimento
humano. 6. Relações de apego entre mães e bebês prematuros e filhos. 7. Processos de apoio emocional para paciente e
família/cuidador;  8.  Adesão  ao  tratamento  e  adaptação.  9.  Recursos  de  Comunicação  Complementar  ou  Alternativa  e
Tecnologia Assistiva. 10. Orientação familiar/cuidador quanto aos cuidados com o paciente. 11. Terapia Ocupacional para
pacientes e familiares em situações de perda e luto. 12. Atividades de vida diária e atividades de vida prática e adaptações no
contexto  hospitalar.  13.  Órteses  e  adaptações.  14.  Aspectos  psicossociais  e  espirituais  nos  cuidados  ao  paciente
hospitalizado. 15. Criação, promoção e estabelecimento de espaços lúdicos (brinquedotecas – legislação). 16. Ambiência
(diferentes  ciclos).  17.  Cotidiano  e  Hospital.  18.  Papéis  sócio-ocupacionais  do  indivíduo.  19.  Alívio  da  dor  e  sintomas
desconfortáveis, conservação de energia. 20. Cuidados Paliativos e Terapia Ocupacional. 21. Terapia Ocupacional no cuidado
do paciente crítico. 22. Terapia Ocupacional no cuidado do paciente crônico em agudização. 23. Terapia Ocupacional com
pacientes  em crise.  24.  Terapia  Ocupacional  e  suas  atribuições  no  contexto  do  Sistema  Único  de  Saúde.  25.  Terapia
Ocupacional aplicada ao contexto social e a saúde coletiva.
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	Conhecimentos específicos: 1. Código de Ética em Enfermagem. 2. Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986. 3. Decreto no 94.406, de 8 de junho de 1987. 4. Rede de Atenção às Urgências e Emergências e Política Nacional de Atenção às urgências 5. Enfermagem no centro cirúrgico. 5.1. Recuperação da anestesia. 5.2. Central de material e esterilização. 5.3. Atuação nos períodos pré-operatório, trans‐operatório e pós‐operatório. 5.4. Atuação do técnico em enfermagem durante os procedimentos anestésico-cirúrgicos. 5.5. Materiais e equipamentos básicos que compõem as salas de cirurgia e recuperação anestésica. 5.6. Rotinas de limpeza da sala de cirurgia. 5.7. Uso de material estéril. 5.8. Manuseio de equipamentos: autoclaves; seladora térmica e lavadora automática ultrassônica. 6. Noções de controle de infecção hospitalar. 7. Procedimentos de enfermagem. 7.1. Verificação de sinais vitais, oxigenoterapia, aerossolterapia e curativos. 7.2. Administração de medicamentos. 7.3. Coleta de materiais para exames. 8. Enfermagem nas situações de urgência e emergência. 8.2. Atendimento pré-hospitalar. 8.3. Emergências Clínicas. 8.4. Emergências Traumáticas. 8.5. Emergências Pediátricas. 9. Princípios gerais de segurança no trabalho.
	Conhecimentos específicos: 1. Código de Ética em Enfermagem. 2. Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986. 3. Decreto no 94.406, de 8 de junho de 1987. 4. Rede de Atenção às Urgências e Emergências e Política Nacional de Atenção às urgências 5. Enfermagem no centro cirúrgico. 5.1. Recuperação da anestesia. 5.2. Central de material e esterilização. 5.3. Atuação nos períodos pré-operatório, trans‐operatório e pós‐operatório. 5.4. Atuação do técnico em enfermagem durante os procedimentos anestésico-cirúrgicos. 5.5. Materiais e equipamentos básicos que compõem as salas de cirurgia e recuperação anestésica. 5.6. Rotinas de limpeza da sala de cirurgia. 5.7. Uso de material estéril. 5.8. Manuseio de equipamentos: autoclaves; seladora térmica e lavadora automática ultrassônica. 6. Noções de controle de infecção hospitalar. 7. Procedimentos de enfermagem. 7.1. Verificação de sinais vitais, oxigenoterapia, aerossolterapia e curativos. 7.2. Administração de medicamentos. 7.3. Coleta de materiais para exames. 8. Enfermagem nas situações de urgência e emergência. 8.2. Atendimento pré-hospitalar. 8.3. Emergências Clínicas. 8.4. Emergências Traumáticas. 8.5. Emergências Pediátricas. 9. Princípios gerais de segurança no trabalho.
	Conhecimentos específicos: 1. Código de Ética de Enfermagem. 2. Lei nº 7.498, de 25 de Junho de 1986. 3. Decreto nº 94.406, de 08 de Junho de 1987. 4. Rede de Atenção às urgências e emergências e políticas nacionais de atenção as urgências. 5. Lei 8.080/90 e suas alterações. 6. Administração em Enfermagem. 7. Sistematização da Assistência de Enfermagem. 8. Portaria nº 2.048/GM/MS 05)11/2002, Na qual regulamenta tecnicamente as urgências e emergências. 9. Portaria nº 1.600 de 07/ julho de 2011. 10. Risco Ocupacional/ Agentes biológicos. 11. Conhecimento de Enfermagem com materiais e equipamentos para urgência e emergências. 12. Classificação de Risco e Triagem com múltiplas vítimas. 13. Manuseio e administração de drogas nas situações de urgências e emergências. 14. Assistência de Enfermagem nas urgências obstétricas. 15. Assistências de Enfermagem nas urgências traumáticas no paciente adulto e na criança. Assistência de Enfermagem no suporte básico de vida. 16. Assistência de Enfermagem no suporte avançado de vida. 17. Assistência de Enfermagem às vítimas de violência sexual. 18. Assistência de Enfermagem nas urgências psiquiátricas/suicídio. 19. Assistência de Enfermagem mediante intoxicações exógenas, queimadura, picadas de insetos, aranhas, escorpiões e animais peçonhentos-ofídios. 20. Assistência de Enfermagem no atendimento pré hospitalar móvel e inter hospitalar.

