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A Secretaria Municipal de Saúde, através da Comissão Especial de Concurso Público, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que estarão abertas às inscrições para o CONCURSO PÚBLICO destinado ao provimento de vagas existentes e quadro 
de reserva técnica de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde de Planaltina de Goiás de acordo com a Lei Municipal nº  
699/2007, de  25 de outubro de 2007 e Lei nº 691/2007 de 13 de Abril de 2007, Emenda Constitucional nº 51/06, de 14. 02. 06, da 
Medida Provisória nº. 297, de 09 de junho de 2006, convertida na Lei Federal Nº. 11.350, de 5 de Outubro de 2006, e nos termos 
das instruções estabelecidas na RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 009/06 e alterações posteriores do Tribunal de Contas dos 
Municípios e condições estabelecidas neste Edital a seguir especificadas.  
O Concurso será realizado sob a responsabilidade da Comissão Especial de Concurso Público nomeada pela  Portaria nº  
005/2007  de 07 de novembro de 2007 a qual será auxiliada pela empresa Informacon3 Ltda. 
 
I - DOS CARGOS, DOS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE E DAS VAGAS 
Os cargos ofertados no QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO, a carga horária, o número de vagas e 
remuneração, são identificados a seguir. As atribuições dos cargos e demais especificações constam na Lei Nº 026/2007 de 09 de 
Outubro de 2007, Anexos I e II. 

 

Escolaridade: Nível Médio - Concluído em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC - Taxa de Inscrição: R$ 41,60 
 

Cargo Carga Horária Vagas Remuneração R$ 
*Agentes Comunitários de Saúde – Contratação 40 21 R$ 380,00 

*Agentes Comunitários de Saúde – Reserva 40 218 R$ 380,00 
Assistente de Laboratório 40 16 R$ 580,00 

Auxiliar de Consultório Dentário 40 26 R$ 580,00 
Auxiliar de Enfermagem 40 103 R$ 580,00 

Auxiliar de Prótese Dentária 40 01 R$ 580,00 
Massagista Terapêutico 40 02 R$ 580,00 

Técnico em Biodiagnóstico 40 01 R$ 850,00 
Técnico em Gesso 40 04 R$ 580,00 

Técnico em Nutrição e Dietética 40 01 R$ 580,00 
Técnico em Prótese Dentária 40 02 R$ 1.600,00 

Técnico em Radiologia – Radiodiagnóstico 20 02 R$ 950,00 
Técnico em Radiologia – Raio X Convencional 20 05 R$ 850,00 

 
* Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde será disponibilizada 21 (vinte e uma) vagas para as microáreas abaixo 
especificados, e serão selecionados 212 (duzentos e doze) candidatos para compor o banco de reserva técnica dos cargos abaixo 
especificados de acordo com a ordem de classificação:  
 

EQUIPE: 301 – ÁREA ESPECIAL 03 OESTE 

ATENDE: QD. 02, 03, 04, 05 e 06; QA 04 a 10 SETOR OESTE 

Mic. N.º de vagas Abrangência 
01 02 vagas para reserva Qd. 02 – MR 07 a 10 S/Oeste; QA 04 e 05 S/Oeste 
03 02 vagas para reserva Qd. 02 – MR 01, 02, 11, 12, 13; QA 06 S/Oeste 
04 02 vagas para reserva Qd. 03 – MR 01 a 12; QA 07, 08 e 09 S/Oeste 
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EQUIPE: 302 – QD. 01 MR 07 CASA 21 S/SUL 

ATENDE: QD. 01 (MR 07 A 12); QD. 04, 05 E 06; MC; QA 13 À 17 E  SETOR DE CHÁCARAS S/ SUL 

Mic. N.º de vagas Abrangência 
07 02 vagas para reserva Qd. 04 – MR 07 e 08; Qd. 05 – MR 04, 05, 06 e 07 S/Sul Qd. 06 – MR 04, 06 e 09 S/Sul 
08 02 vagas para reserva Qd. 01 – MR 10, 11, 12; Qd. 05 – MR 01, 02, 03, 08, 09, 10, 11, 12 e MC S/Sul  
10 02 vagas para reserva Qd. 04 – MR 01, 02, 03, 11, 12 e MC S/Sul 
 
 

EQUIPE:  303 -  QD. 04 ÁREA ESPECIAL S/LESTE 

ATENDE: QD. 04; QD. 05 (MR 01,02,11,12) ; MC; QA 12  A 14 S/LESTE  E PARQUE SOL NASCENTE I 

Mic N.º de vagas Abrangência 
12 02 vagas para reserva Qd. 04 – MR 03, 04, 07, 08, 09, 10; QA 12 e 13 S/Leste 
13 02 vagas para reserva Qd. 04 – MR 01, 02, 11 e 12/MC S/Leste 
14 02 vagas para reserva Conj.A, B, C(lote 08 ao 14), D, E, F, G, H, I, e J– Parque Sol Nascente I 
15 02 vagas para reserva Qd. 04 – MR 05 e 06; Qd. 05 – MR 01, 02, 11 e 12; QA 14 S/Leste 
147 03 vagas (01 para contratação e 02 para reserva) Qa;Conj.C(lote 01 ao 07)–Parque Sol Nascente I; Parque Sol NascenteII 

 
 

EQUIPE: 304 – QD. 02 MR 08 CASA 29 – S/LESTE 

ATENDE: QD. 02, 03;  MC; QA 05 A 09  S/LESTE 

Mic. Nº de vagas Abrangência 
16 03 vagas (01 para contratação e 02 para reserva) Qd. 03 – MR 05, 06, 07 e 08 S/Leste 
17 03 vagas (01 para contratação e 02 para reserva) Qd. 02 – MR 04 e 08; QA 05 MC e MR – QA 06 MC e MR S/Leste 
18 02 vagas para reserva Qd. 02 – MR 05, 06 e 07 QA 07 S/Leste  
20 02 vagas para reserva Qd. 02 – MR 01, 02, 11, 12 S/Leste 
21 02 vagas para reserva Qd. 03 – MR 01, 02, 11 e 12; QA 08 S/Leste 
22 02 vagas para reserva Qd. 03 – MR 03, 04, 09, 10 e QA 09 S/Leste 
 
 
 

EQUIPE: 305 - QD. 13 MR 10 CASA 14 – S/NORTE 
ATENDE: QD. 07 (MR 03 A 10,  MC); QD. 08 (MR 03  A 09),  QD. 12, 13, 15 (MR 01 A 03 e MC) S/NORTE 

Mic. Nº de vagas Abrangência 
23 02 vagas para reserva Qd. 15 – MR 01, 02 e 03 e MC; Qd. 12 – MR 05 e 06  S/Norte 
24 02 vagas para reserva Qd. 12 – MR 01 a 04, 12 e MC S/Norte 
27 02 vagas para reserva Qd. 13 – MR 07 a 12 S/Norte 
29 02 vagas para reserva Qd. 07 – MR 03, 04, 09 e 10 e MC  S/Norte 
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EQUIPE: 306 – QA 11 MC CASA 10 – S/LESTE 

ATENDE: QD. 03, 04, 06, 09, 10 E 11; QA 07 A 18 S/NORTE E QA 10 A 13 S/LESTE 

Mic. Nº de vagas Abrangência 
33 02 vagas para reserva Qd. 04 – MR 07 a 10; MC e QA 11 a 15 S/ Norte; QA 12 e 13 S/Leste 
35 02 vagas para reserva Qd. 09 – MR 01 a 06 S/Norte 
37 02 vagas para reserva Qd. 09 – MR 07 e 08; Qd. 10  e 11 S/Norte 
38 03 vagas (01 para contratação e 02 para reserva) Qd. 04 – MR 01 a 06, 11 e 12 S/Norte 

 

EQUIPE: 307 – QD. 02 MR 10 CASA 33 – S/NORTE 

ATENDE: QD.  02; QD. 08 (MR 01, 02, 10, 11, 12 E MC); QA 04 A 06 E QC 01 S/NORTE 

Mic. Nº de vagas Abrangência 
39 02 vagas para reserva Qd. 02 (MR 01, 11, 12) e QA 04 S/Norte 
40 02 vagas para reserva Qd. 02 (MR, 02, 03, 04, MC e área especial) S/Norte 
41 03 vagas (01 para contratação e 02 para reserva) Qd. 02 (MR 05, 06, 07) e QA 06 S/Norte 
42 03 vagas (01 para contratação e 02 para reserva) Qd. 08 (MR 01, 02, 12) S/Norte 
145 03 vagas (01 para contratação e 02 para reserva) Qd. 02 (MR 08, 09, 10) e QA 05 S/Norte 
146 03 vagas (01 para contratação e 02 para reserva) Qd. 08 (MR 09, 10, 11 e MC) S/Norte 
 

EQUIPE: 308 - QD. 19 CASA 17 IMIGRANTES 

ATENDE: BAIRRO IMIGRANTES 
Mic. Nº de vagas Abrangência 
43 02 vagas para reserva Qd. 01 a 06, 13 e 14 – Imigrantes 
44 02 vagas para reserva Qd. 15 a 19 e 22, 24 e 26 – Imigrantes 
46 02 vagas para reserva Qd. 07 a 12; 20 e 21 – Imigrantes 
 

EQUIPE: 309 - QD. 02 CASA 15 MUTIRÃO 

ATENDE: VILA MULTIRÃO E SETOR DE CHÁCARAS LAMBARI FAZENDA BRASÍLIA E BRITACAL 

Mic. N.º de vagas Abrangência 
47 02 vagas para reserva Setor de Chácaras Lambari, Fazenda Brasília e Britacal 
49 02 vagas para reserva Qd. 02, 03, 04, 16 e Qd. 6B e 7B e 08 e 19 Vila Mutirão 

 

EQUIPE: 310 - QD. 20 CASA 09 ITAPUÃ I 

ATENDE: ITAPUÃ I, PARQUE DA GÁVEA E PAINEIRAS 

Mic. Nº de vagas Abrangência 

50 02 vagas para reserva QR 03 a 05, 12 a 14, 18 a 20 e QC 05 a 08 Itapuã I 
51 02 vagas para reserva QR 24, 25, 26, 30, 31, 38, 39, 42, 43, Itapuã I 
52 02 vagas para reserva Parque da Gávea e QR. 06, 07 e 08, 32, 33, 34, 44, 47, 48, 53, 55 a  58 Itapua I 
53 02 vagas para reserva Qd. 19 a 31 e 56 Jd. Paineiras 
54 02 vagas para reserva QR 01, 02, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 40, QC 01, 02 e 03 Itapuã I 
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EQUIPE: 311 – QD. 40 CASA 07 PAQUETÁ 

ATENDE: QD. 01 A 86 PAQUETÁ E ITAPUÃ II 
Mic. Nº de vagas Abrangência 
56 02 vagas para reserva Qd. 07 a 20; 26 a 30; 37 a 48 Itapuã II 
57 02 vagas para reserva Qd. 01 a 06; 21 a 25; 31 a 36, 62 a 86 Itapuã II 
58 02 vagas para reserva Qd. 37 a 48; 62 a 86 Paquetá 

 

EQUIPE: 312 – QD. 20 CASA 20 – PANORAMA 17 

ATENDE: PANORAMA 16 E 17 SETOR DE CHACARAS E NUCLEO RURAL BONSUCESSO 
Mic. Nº de vagas Abrangência 
60 02 vaga    s para reserva Qd. 56 Conj. (A até M) e S/ Comercial 01 Panorama 16 
61 02 vagas para reserva Qd. 01 a 12 Panorama 17 
62 02 vagas para reserva QD. 57 Conj. (A até M) e S/ Comercial 02 e 03 Panorama 17 
63 02 vagas para reserva Qd. 13 a 24 Panorama 17 
64 03 vagas (01 para contratação e 02 para reserva) Qd. 20 a 30 e Qd. 58 Panorama 17 
65 03 vagas (01 para contratação e 02 para reserva) Setor de chácaras 20 a 167; Núcleo Rural Bonsucesso – Brasilinha 17 

 

EQUIPE: 313 – QD. 07 MR 12 CASA 08 – SETOR LESTE 

ATENDE: QD. 07, 08; MC; QA 23 A 26 S/LESTE 

Mic. Nº de vagas Abrangência 
67 02 vagas para reserva Qd. 07 – MR. 03, 04, 09, 10/MC/QA 24S/Leste 
68 02 vagas para reserva Qd. 07 – MR. 05, 06, 07, 08/QA 23 S/Leste 
69 02 vagas para reserva Qd. 08 – MR. 05, 06, 07, 08/MC S/Leste 
70 03 vagas (01 para contratação e 02 para reserva) Qd. 08 – MR. 03, 04, 09, 10/QA 26 S/Leste 
71 02 vagas para reserva Qd. 08 – MR. 01, 02, 11, 12, 13, 14, 15 S/Leste 

 

EQUIPE: 401 – ÁREA RURAL 

ATENDE: ÁREA RURAL 

Mic. Nº de vagas Abrangência  
72 02 vagas para reserva Jaó 
73 02 vagas para reserva Canjica 
76 02 vagas para reserva Acampamento Cigano 
78 03 vagas (01 para contratação e 02 para reserva) Córrego Rico 
79 02 vagas para reserva Empoeira/ Fazenda Mata Cavalo 
80 03 vagas (  01 para contratação e 02 para reserva) Nova Petrópolis 
81 02 vagas para reserva Vila Palma 
82 02 vagas para reserva Acampamento Itaúna II 
83 02 vagas para reserva São Gabriel – Lado do Posto de Saúde 
84 02 vagas para reserva Fazenda Conceição e Fazenda Posse 
85 02 vagas para reserva Fazenda Caixão 
86 03 vagas (01 para contratação e 02 para reserva) Lagoa Formosa (abaixo da palhoça); Rio Maranhão 
87 02 vagas para reserva Assentamento Fundão; P.A Rio Maranhão (próximo a Fercal – DF) 
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88 03 vagas (01 para contratação e 02 para reserva) 
Entre a Fazenda Verde Sol e a Fazenda do Japonês e Área do Alecho 
(próximo ao Colégio Macaúba – Fazenda Lapa) 

89 03 vagas (01 para contratação e 02 para reserva) Fazenda Cocal e Acampamento 
92 03 vagas (01 para contratação e 02 para reserva) Assentamento Fundão I (próximo ao Jaó) 
93 03 vagas (01 para contratação e 02 para reserva) Fazenda Lajeado 

 
 

EQUIPE: 315 – CAIC 
ATENDE: QD. 01 (MR 03 A 12, MC); QD. 11; QC 01, 02 E 03 S/OESTE  E ÁREA ESPECIAL DO SETOR OESTE 

Mic. Nº de vagas Abrangência 
94 02 vagas para reserva Qd.01 – MR 09, 10, 11, 12; QC 01, 02 e 03 S/Oeste 
95 02 vagas para reserva Qd.01 – MR 03, 04, 05, 06, 07, 08 e MC S/Oeste 
96 02 vagas para reserva Qd.11 – MR 01, 02, 07, 08 e MC; Área Especial do S/Oeste 
 
 

EQUIPE: 316 – QD. 55 ÁREA ESPECIAL 

ATENDE: BARROLÂNDIA, MULTIRÃO DA MORADIA, BARROLÂNDIA II; INVASÃO DA QD. 19 (MR 07)NORTE 
 QD. 14, 15(MR 04 A 12), 16, 19, 19A E MC S/NORTE 

Mic. Nº de vagas Abrangência  
99 02 vagas para reserva Qd. 151, 152, 153, 158, 159, 160, 161, 174, 175, 176 Barrolândia 

101 02 vagas para reserva Qd. 15 (MR 04 a 12) S/Norte 
 
 
 

EQUIPE: 317 – ÁREA ESPECIAL 03 OESTE 
ATENDE: QD. 01 (MR 01 A 06 E MC);02;03;07;QA 01 À 12 S/SUL ; 

QD. 01 (MR 01, 02, 13);QA 01 À 03; QC 01 E 02 S/ OESTE 
Mic. Nº de vagas Abrangência 
106 02 vagas para reserva Qd. 01 (MR 04, 05, 06); MC; QA 01, 02 ,03, 04 e 12 S/Sul 
107 02 vagas para reserva Qd. 02 (MR 07, 08) e Qd. 01(Mr 01 a 03) S/Sul 
108 02 vagas para reserva Qd. 02 (MR 01 a 06) e QA 05 a 07 S/Sul 
109 02 vagas para reserva Qd. 03; 07; Qd. 02 (MR 09 a 12) e QA 08 à 11 S/Sul 
110 03 vagas (01 para contratação e 02 para reserva) Qd. 01 (MR 01, 02 e 03); QA 01,02 e 03; QC 01 e 02 S/ Oeste 

 
 
 

EQUIPE: 318 – JARDIM PAQUETÁ 
ATENDE: QD. 87 À 242 JARDIM  PAQUETÁ E JARDIM PALMEIRAS  

Mic. Nº de vagas Abrangência 
112 02 vagas para reserva Qd. 87 a 180 Paquetá  
113 02 vagas para reserva Qd. 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 Palmeiras 
114 02 vagas para reserva Qd. 223 a 247 Paquetá 

116 
03 vagas (01 para contratação e 02 para reserva) Qd. 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 46 

Palmeiras 
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EQUIPE: 319 – QD. 02 MR 08 CASA 29 S/LESTE 
ATENDE: QD. 01; MC E QA 01 A 04, 20 A 22 S/LESTE;  LOTEAMENTO SANTA RITA; SETOR DE MANSÕES 

LESTE E RESIDENCIAL BURITIS 
Mic. Nº de vagas Abrangência 
117 02 vagas para reserva Qd. 01 (MR 03, 04, 05, 06) S/Leste 
118 02 vagas para reserva Qd. 01 (MR 08, 09, 10 11 e MC) S/Leste 
120 02 vagas para reserva Loteamento Santa Rita 

121 02 vagas para reserva 
Qd. 17, 18 e 19 – Setor de Mansões Leste. QAE 01 lote A ao lote W; QAE 02 lote P ao Z; QAE 
02 lote AA ao AP;  QAE 03 lote M ao Z;  QAE 03 lote AA ao lote AF;  QAE 04 lote A ao Z;  
QAE 04 Lote AA ao AF;  QAE 05 lote B ao Z;  QAE 05 lote AA ao AW – Residencial Buritis. 

122 02 vagas para reserva QA 01; QA 02; QA 03; QA 04; QA 20; QD 01(MR 07) S/Leste 
 
 
 

EQUIPE: 320 – CAIC 
ATENDE: QD. 12 S/OESTE; QD. 17, 18 E 20 S/NORTE; VALE DO AMANHECER; SETOR DE CHÁCARAS E 

MANSÕES OESTE E RESIDENCIAL CAIC 
Mic. Nº de vagas Abrangência 
124 02 vagas para reserva Qd. 17 (MR 01, 02 e 08) S/Norte 
126 02 vagas para reserva Vale do Amanhecer; Setor de Mansões e Chácaras Oeste; Residencial CAIC 

 
 

EQUIPE: 321 – QD. 04 ÁREA ESPECIAL S/LESTE 

ATENDE: QD. 05(MR 03 À 10), QD. 06; QA 15 A 19 S/LESTE;  SETOR DE CHÁCARAS LESTE E  BAIRRO SÃO 
JOSÉ E EXPANSÃO 

Mic. Nº de vagas Abrangência 
129 02 vagas para reserva Qd. 05 (MR 03 a 10); QA 15 e 16 S/Leste 

130 02 vagas para reserva 
Qd. 06 (MR 01 a 18, MC); QA 17, 18 e 19 S/Leste;  
QR 03, 04, 09 e QC 01, 06, 07 e 11 Bairro São José 

131 02 vagas para reserva Setor de Chácaras Leste 
132 02 vagas para reserva Qd. 10, 12 a 21 Expansão  
133 02 vagas para reserva QD. 01 a 08; 22 a 26, 27, 28 e 26A, 26B, 26C  Bairro São José 

 

EQUIPE: 322 – QD. 02 MR 10 CASA 33 – S/NORTE 

ATENDE: QD. 01; QD.  07 (MR 01, 02, 11 E 12); QA 01 A 03 E QC 01  E 03 S/NORTE 

Mic. Nº de vagas Abrangência  
136 02 vagas para reserva Qd. 01 – MR 07, 08 e 09 MC e QA 03 S/Norte 
137 02 vagas para reserva Qd. 07 – MR 01, 02, 11 e 12 S/Norte 
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EQUIPE: 402 – ÁREA RURAL 

ATENDE: ÁREA RURAL 

Mic. Nº de vagas Abrangência  
90 02 vagas para reserva Nova Petrópolis – Vilinha 
91 02 vagas para reserva Bela Vista I 

140 02 vagas para reserva Lagoa Formosa – Acima do acampamento Bibolândia 
141 02 vagas para reserva Capão das Negas 
143 02 vagas para reserva Lagoa Formosa – Abaixo da Pousada 
144 03 vagas (01 para contratação e 02 para reserva) Santa Maria e Prainha 
 
 
Escolaridade: Nível Superior - Concluído em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC - Taxa de Inscrição: R$ 80,00 
 

Cargo Carga Horária Vagas Remuneração R$ 
Assistente Social 40 02 R$ 2.000,00 

Biomédico / Farmacêutico Bioquímico 40 06 R$ 2.400,00 
Cirurgião Dentista 40 26 R$ 2.400,00 

Enfermeiro 40 05 R$ 2.000,00 
Enfermeiro PSF 40 25 R$ 2.200,00 

Farmacêutico 20 02 R$ 1.200,00 
Fisioterapeuta 40 02 R$ 2.000,00 
Fonoaudiólogo 20 01 R$ 1.000,00 

Médico Anestesista Plantonista 24 10 R$ 2.400,00 
Médico Auditor 20 01 R$ 2.500,00 

Médico Cardiologista 20 03 R$ 2.500,00 
Médico Cirurgião Geral 12 03 R$ 1.500,00 

Médico Cirurgião Vascular 12 01 R$ 1.500,00 
Médico Dermatologista 20 02 R$ 2.500,00 

Médico Ecografista 12 07 R$ 1.500,00 
Médico Endocrinologista 20 01 R$ 2.500,00 

Médico Generalista Plantonista 24 35 R$ 2.400,00 
Médico Geriatra 20 01 R$ 2.500,00 

Médico Ginecologista Obstetra 20 04 R$ 2.500,00 
Médico Ginecologista Obstetra – Plantonista 24 10 R$ 2.400,00 

Médico Hematologista 12 01 R$ 1.400,00 
Médico Infectologista 20 01 R$ 2.500,00 
Médico Neurologista 20 01 R$ 2.500,00 

Médico Oftalmologista 20 02 R$ 2.500,00 
Médico Ortopedista 12 05 R$ 1.500,00 

Médico Otorrinolaringologista 20 01 R$ 2.500,00 
Médico Pediatra 20 02 R$ 2.500,00 

Médico Pediatra Plantonista 24 14 R$ 2.400,00 
Médico Pneumologista 20 01 R$ 2.500,00 

Médico PSF 40 25 R$ 4.500,00 
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Médico Psiquiatra 20 01 R$ 2.500,00 
Médico Radiologista 20 02 R$ 2.500,00 

Médico Reumatologista 20 01 R$ 2.500,00 
Médico Urologista 12 01 R$ 1.500,00 

Nutricionista 20 02 R$ 1.000,00 
Psicólogo 20 03 R$ 2.000,00 

Terapeuta Ocupacional 40 01 R$ 2.000,00 
 
1.1 - O candidato admitido deverá prestar serviços dentro do horário estabelecido pela administração, bem como estará sujeito ao 
cumprimento do estágio probatório. 
 
2 - INSCRIÇÕES 
2.1 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
EDITAL, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
2.2 - As inscrições deverão ser realizadas via internet, no período de 03 a 14 de dezembro de 2007, devendo o candidato: 
2.2.1 - acessar o site  www.planaltina.go.gov.br, www.saude.planaltina.go.gov.br ou www.informacon3.com.br no link concurso; 
2.2.2 - ler o edital e preencher a ficha de inscrição; 
2.2.3 - efetuar o pagamento da inscrição, no valor determinado a cada cargo, até a data limite para encerramento das inscrições. 
2.3 - Às 16 horas (horário de Brasília) do dia 14 de dezembro de 2007, a ficha de inscrição não estará mais disponibilizada. 
2.4 - Para efetuar a inscrição, o candidato que não tiver acesso a computador poderá utilizar os equipamentos disponíveis na 
Secretaria Municipal de Saúde no endereço Qd 1 Mr 1 Casa 8 Setor Leste, no Banco do Povo no Setor de Mansões Leste -  Auto 
Posto Luza’s e na Coordenação do PSFs no endereço Qd 01 Mr 03 Casa 11 – Setor Norte. 
2.5 - As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo à Comissão Especial de 
Concurso o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos, bem como aquele que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
2.6 - O candidato será responsável por qualquer erro, omissão, bem como pelas informações prestadas na ficha de inscrição. 
2.7 - Não deverá ser enviada, à Prefeitura Municipal de Planaltina, à Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa Informacon3, 
qualquer cópia de documento de identidade, sendo de responsabilidade exclusiva dos candidatos, sob as penas da lei, os dados 
cadastrais informados no ato de inscrição. 
2.8 - Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado  na inscrição até a data-limite 
do encerramento das inscrições (14 de dezembro de 2007). Atenção para o horário bancário. 
2.8.1 - Não será aceita inscrição por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC 
eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou fora do período estabelecido de 03 a 14 de 
dezembro de 2007, ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital. O agendamento só será aceito se comprovada a 
sua efetivação dentro do período de inscrição. Será cancelada a inscrição se for verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a 
todos os requisitos fixados. 
2.9 - O pagamento da importância correspondente à inscrição deverá ser efetuado em dinheiro. 
2.10 - Não haverá devolução da importância paga, nem isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado. 
2.11 - A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar. 
2.12 - O pagamento da inscrição implicará na satisfação das exigências relacionadas no item 3, ficando dispensada a imediata 
apresentação de documentos probatórios, os quais, todavia, serão exigidos dos candidatos aprovados, por ocasião de sua nomeação 
e antes do ato da posse. 
2.13 - A relação dos candidatos inscritos que tiverem suas inscrições indeferidas será divulgada pela Comissão de Concurso 
Público no Placar de Publicidade da Prefeitura Municipal  e nos sites eletrônico www.planaltina.go.gov.br em até cinco dias, a 
contar do encerramento das inscrições e caberá recurso no prazo de até três dias úteis, a contar da data de sua divulgação, a 
senhora Presidente da Comissão. Interposto o recurso e não havendo a manifestação a tempo da Comissão, o candidato poderá 
participar condicionalmente das provas. 
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3 - DOS REQUISITOS 
3.1 - O candidato aprovado no concurso de que trata este Edital será investido no cargo, se atender as seguintes exigências: 
a) Ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e 
portugueses, conforme a Legislação em vigor; 
b) Ser maior de 18 (dezoito) anos; 
c) Haver cumprido as obrigações e encargos para com o serviço militar, no caso de candidato do sexo masculino; 
d) Estar quite com a Justiça Eleitoral e no gozo dos direitos políticos; 
e) Apresentar atestado de aptidão física e mental para o cargo, assinado por médico; 
f) Ter boa conduta e não possuir antecedentes criminais; 
g) Não ser condenado por sentença transitado em julgado; 
3.2 - Os candidatos deverão, ainda, satisfazer as exigências quanto ao cargo pretendido e o respectivo nível de escolaridade 
requerido conforme segue: 
  

CARGO PRÉ-REQUISITOS 

 
 

Agente Comunitário de 
Saúde 

• Ensino Médio  
• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 
• Residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo 

público; haver concluído, com aproveitamento;Curso introdutório de formação inicial e continuada. 
 

Assistente de Laboratório 
• Ensino Médio. Curso de Formação Continuada de Assistente de Laboratório. 
• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 

Auxiliar de Consultório 
Dentário 

• Ensino Médio. Registro no Conselho de Odontologia - Goiás 
• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 

 
Auxiliar de Enfermagem 

• Ensino Médio. Curso de Auxiliar de Enfermagem com Registro Profissional no Conselho de 
Enfermagem - Goiás. 

• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 
 

Auxiliar de Prótese Dentária 
• Ensino Médio. Curso de Auxiliar de Prótese Dentária com Registro Profissional no Conselho de 

Odontologia - Goiás. 
• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 

 
Massagista Terapêutico 

• Ensino Médio. Curso de Qualificação Profissional em Massagem Terapêutica com carga horária de no 
mínimo 80 horas. 

• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 
 

Técnico em Biodiagnóstico 
• Ensino Médio. Habilitação Técnica na área. 
• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 

 
Técnico em Gesso 

• Ensino Médio. Curso Técnico na área. 
• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 

 
Técnico em Nutrição e 

Dietética 

• Curso Técnico em Nutrição e Dietética em nível de Ensino Médio. Registro Profissional no Conselho - 
Goiás. 

• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 
 

Técnico em Prótese Dentária 
• Ensino Médio. Curso Técnico em Prótese Dentária. Registro Profissional no Conselho - Goiás. 
• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 

 
Técnico em Radiologia - 

Radiodiagnóstico 

• Curso Técnico em Radiologia - Radiodiagnóstico ou Ensino Superior na área ou Registro Profissional 
definitivo no Conselho – Goiás. 

• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 
 

Técnico em Radiologia – 
Raio X Convencional 

• Curso Técnico em Radiologia – Raio-X Convencional  ou Ensino Superior na área ou Registro 
Profissional definitivo no Conselho – Registro Profissional - Goiás. 

• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 
 

Assistente Social 
• Nível Superior em Serviço Social. Registro Profissional - Goiás. 
• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 

Biomédico/Farmacêutico 
Bioquímico 

• Nível Superior em Biomedicina e ou Farmácia-Bioquímica - Registro Profissional - Goiás. 
• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 
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Cirurgião Dentista 

• Nível Superior em Odontologia. Registro Profissional - Goiás. 
• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 

 
Enfermeiro PSF 

• Nível Superior em Enfermagem – Registro Profissional – Goiás. 
• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 

 
Farmacêutico 

• Nível Superior em Farmácia – Registro Profissional - Goiás. 
• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 

 
Fisioterapêuta 

• Nível Superior em Fisioterapia – Registro Profissional - Goiás. 
• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 

 
Fonoaudiólogo 

• Nível Superior em Fonoaudiologia. Registro Profissional - Goiás. 
• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 

 
Médico Anestesista 

Plantonista 

• Nível Superior em Medicina, com residência/especialização em Anestesia concluída e Registro no 
CRM-GO. 

• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 
 

Médico Auditor 
• Nível Superior em Medicina com especialidade em Auditoria  concluída e Registro no CRM-GO. 
• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 

 
Médico Cardiologista 

• Nível Superior em Medicina com residência/especialização em Cardiologia concluída e Registro no 
CRM-GO. 

• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 
 

Médico Cirurgião Vascular 
• Nível Superior em Medicina com residência/especialização em Cirurgia Vascular concluída e Registro 

no CRM-GO. 
• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 

 
Médico Dermatologista 

• Nível Superior em Medicina com residência/especialização em Dermatologia concluída e Registro no 
CRM-GO. 

• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 
 

Médico Ecografista 
• Nível Superior em Medicina com residência/especialização em Ecografia concluída e Registro no 

CRM-GO. 
• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 

 
Médico Endocrinologista 

• Nível Superior em Medicina com residência/especialização em Endocrinologia concluída e Registro no 
CRM-GO. 

• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 
Médico Generalista 

Plantonista 
• Nível Superior em Medicina com residência/especialização na área concluída e Registro no CRM-GO. 
• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo.  

 
Médico Ginecologista 

Obstetra 

• Nível Superior em Medicina com residência/especialização em Ginecologia-Obstetrícia concluída e 
Registro no CRM-GO. 

• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 
 

Médico Ginecologista 
Obstetra Plantonista 

• Nível Superior em Medicina com residência/especialização em Ginecologia-Obstetrícia concluída e 
Registro no CRM-GO. 

• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 

 
 

Médico Hematologista 

• Nível Superior em Medicina com residência/especialização em Hematologia concluída e Registro no 
CRM-GO. 

• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 
 
 

Médico Infectologista 

• Nível Superior em Medicina com residência/especialização em Infectologia concluída e Registro no 
CRM-GO. 

• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 
 
 

Médico Neurologista 

• Nível Superior em Medicina com residência/especialização em Neurologia concluída e Registro no 
CRM-GO. 

• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 
 
 

Médico Oftalmologista 

• Nível Superior em Medicina com residência/especialização em Oftalmologia concluída e Registro no 
CRM-GO. 

• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 
 • Nível Superior em Medicina com residência/especialização em Ortopedia concluída e Registro no 
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Médico Ortopedista 

CRM-GO. 
• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 

 
Médico 

Otorrinolaringologista 

• Nível Superior em Medicina com residência/especialização em Otorrinolaringologia concluída e 
Registro no CRM-GO. 

• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 
 
 

Médico pediatra 

• Nível Superior em Medicina com residência/especialização em Pediatria concluída e Registro no CRM-
GO. 

• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 
 
 

Médico Pediatra Plantonista 

• Nível Superior em Medicina com residência/especialização em Pediatria concluída e Registro no CRM-
GO. 

• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 
 

Médico Pneumologista 
• Nível Superior em Medicina com residência/especialização em Pneumologia concluída e Registro no 

CRM-GO. 
• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 

 
Médico PSF 

• Nível Superior em Medicina.  Registro no CRM-GO. 
• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 

 
 

Médico Psiquiatra 

• Nível Superior em Medicina com residência/especialização em Psiquiatria concluída e Registro no 
CRM-GO. 

• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 
 

Médico Radiologista 
• Nível Superior em Medicina com residência/especialização em Radiologia concluída e Registro no 

CRM-GO. 
• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 

 
 

Médico Reumatologista 

• Nível Superior em Medicina com residência/especialização em Reumatologia concluída e Registro no 
CRM-GO. 

• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 
 

Médico Urologista 
• Nível Superior em Medicina com residência/especialização em Urologia concluída e Registro no CRM-

GO. 
• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 

 
Nutricionista 

• Nível Superior em Nutrição. Registro Profissional - Goiás. 
• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 

 
 

Psicólogo 
• Nível Superior em Psicologia. Registro Profissional - Goiás. 
• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 

 
Terapeuta Ocupacional 

• Nível Superior em Terapia Ocupacional. Registro Profissional - Goiás. 
• Aprovação em Concurso Público para ingresso no cargo. 

3.3 - A falta de comprovação de quaisquer requisitos especificados nos subitens “3.1” e “3.2” impedirá a posse do candidato. 
 
4 - DAS PROVAS 
4.1 – O Concurso constará de provas objetivas para todos os cargos. 
4.2 – As provas para os cargos que exigem ENSINO MÉDIO COMPLETO e ENSINO SUPERIOR COMPLETO constarão de 
40 (quarenta) questões objetivas. 
4.3 - As provas objetivas serão compostas de questões de múltipla escolha, valendo cada questão 2,5 e versarão sobre os assuntos 
constantes dos Programas, que fazem parte do Anexo II do presente Edital, de caráter eliminatório. 

 Tipo de Prova Números de Questões Pontuação Total Cálculo 
P1 – Português 10 25 
P2 – Políticas de Saúde 10 25 
P3 – Específica 20 50 

 
P1 + P2 + P3 

 
4.4 - O processo seletivo para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE será constituído por uma fase escrita 
objetiva, de caráter Classificatório. 
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4.5 - A prova escrita objetiva constará de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com valor individual de 2,5 pontos para o 
cargo de Agente Comunitário de Saúde sendo distribuída conforme abaixo e conforme conteúdo ANEXO II. 
a) Língua Portuguesa (05 questões); 
b) Matemática (05 questões); 
c) Conhecimentos Gerais (10 questões); 
d) Conhecimentos Específicos (20 questões). 
 

Tipo de Prova Números de Questões Pontuação Total Cálculo 
P1 – Língua Portuguesa 05 12,5 
P2 – Matemática 05 12,5 
P3 – Conhecimentos Gerais 10 25 
P4 – Conhecimentos Específicos 20 50 

 
P1 + P2 + P3 + P4 

 
4.6 - Cada questão da prova escrita conterá cinco itens de A a E. 
4.7 - Valor total da prova e 100 (cem) pontos para o cargo de Agente Comunitário de Saúde 
 
5 - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
5.1 – As provas serão realizadas no dia 13 de janeiro de 2008 na cidade de PLANALTINA DE GOIÁS, em horário e local a ser 
divulgado no Placar de Publicidade da Prefeitura Municipal e nos sites eletrônico www.planaltina.go.gov.br, 

www.saude.planaltina.go.gov.br e www.informacon3.com.br em até 05 dias antes do dia de realização das provas. Não serão 
enviados avisos ou quaisquer tipos de correspondência aos candidatos. 
5.2 – O candidato deverá comparecer ao local determinado para as provas com 30 minutos de antecedência do horário estipulado 
para fechamento dos portões, munido do protocolo de inscrição, documento de identificação oficial com foto - documento 
obrigatório e caneta esferográfica azul ou preta.  
5.3 – Os candidatos terão no máximo 04 (quatro) horas para realização das provas objetivas, bem como o preenchimento dos 
gabaritos. 
5.4 - Durante a realização das provas, não será permitida qualquer consulta a livros, cadernos, etc., nem a utilização de 
instrumentos como máquina de calcular, aparelhos de comunicação de qualquer natureza, bem como é proibido ausentar-se da 
sala de provas, a não ser em casos especiais, na companhia de um fiscal. 
5.5 - A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá, além de solicitar atendimento 
especial para esse fim, levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela 
guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará as provas. 
5.6 - Não será permitido fazer prova em local e horários diferentes do estabelecido, sob quaisquer alegações, exceto em condições 
especificadas neste edital. 
5.7 - As salas de provas serão fiscalizadas por elementos designados pela COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, vedado o 
ingresso de pessoas estranhas. 
5.8 - Os candidatos receberão junto às provas objetivas o gabarito para preenchimento do mesmo e devolverão ao término da 
prova somente o gabarito para correção.  
5.9 – O gabarito das provas objetivas não deverá conter nenhuma rasura sob pena de nulidade da questão. 
5.10 - Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a prova. 
5.11 - Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados no Placar de Publicidade da Prefeitura Municipal, na Secretaria 
Municipal de Saúde e nos sites eletrônico www.planaltina.go.gov.br e www.saude.planaltina.go.gov.br e  

www.informacon3.com.br em até quarenta e oito horas após encerramento de todas as fases das provas aplicadas. 
 
6 - DO JULGAMENTO DAS PROVAS 
6.1 - As provas objetivas para todos os cargos terão um total de 40 (quarenta) questões, onde cada questão valerá 2,5 pontos, 
sendo de caráter classificatório, considerando classificado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50%(cinqüenta por 
cento) do total da soma algébrica da prova objetiva. 
6.2 - O não comparecimento a qualquer uma das provas inabilitará o candidato automaticamente. 
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6.3 - Não haverá segunda chamada para nenhuma prova. 
6.4 - A classificação dos candidatos será em ordem decrescente de notas obtidas. 
 
7 - DOS DEFICIENTES FÍSICOS 
7.1 - Para efeito do que dispõe o inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas portadoras de deficiência física 
participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo e avaliação 
das provas, mantidas as condições especiais para adequação da sua aplicação às condições restritivas do deficiente. Ficam 
assegurados 5% (cinco por cento) das vagas para os portadores de deficiência. 
7.2 - O candidato cuja deficiência não for configurada ou quando esta for considerada incompatível com a função a ser 
desempenhada, será desclassificado. 
7.3 - Os candidatos portadores de deficiência deverão atender a todos os itens especificados neste Edital. 
7.4 - As pessoas portadoras de deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que se refere ao conteúdo, avaliação, duração, data, horário e local de realização das provas. 
7.5 - Os candidatos deficientes ou que necessitarem fazer prova especial, deverão solicitar a elaboração das mesmas por escrito à 
Comissão de Concurso, até o término das inscrições. No caso da necessidade de tempo adicional para realização dos exames, os 
mesmos deverão em igual prazo requerer tal benefício, devendo tal requerimento se fazer acompanhar de parecer emitido por 
especialista da área de sua deficiência. 
7.6 – Os deficientes visuais que requererem prova em braile, deverão levar no dia de aplicação das provas, reglete e punção, para 
que suas respostas sejam dadas, também em braile. 
7.7 - A não solicitação da elaboração de prova especial ou do tempo adicional a que se refere o item anterior, no prazo 
especificado, implicará na participação do candidato na prestação do(s) exame(s) nas mesmas condições dispensadas aos demais 
candidatos. 
7.8 - O portador de deficiência, se habilitado, mas não classificado nas vagas reservadas, estará automaticamente concorrendo às 
demais vagas existentes, obedecida à ordem de classificação geral. 
7.9 - Na falta de candidatos habilitados para as vagas reservadas a portadores de deficiência, serão essas preenchidas pelos demais 
candidatos, com estrita observância da ordem classificatória. 
7.10 - A contratação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem de classificação, devendo iniciar-se pela lista de pontuação 
geral, seguida da lista de candidatos portadores de deficiência, observando-se, a partir de então, sucessiva alternância entre elas, 
até o exaurimento das vagas reservadas. Em caso de surgimento de novas vagas no decorrer do prazo de validade do Concurso 
Público, aplicar-se-á a mesma regra e proporcionalidade prevista no item 1 deste Capítulo. 
7.11 - O candidato portador de deficiência aprovado e convocado para fim de contratação à função, durante o período de 
experiência será submetido à avaliação por equipe multiprofissional prevista no artigo 43 do Decreto n.º 3.298/99, que bem 
identificará a compatibilidade entre as atribuições da função/cargo e a deficiência apresentada. 
7.12 - A deficiência constatada não poderá ser utilizada para justificar concessão de aposentadoria ou de adaptação em outro 
cargo.  
 

8 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
8.1 - Em caso de igualdade de pontos, terá preferência para nomeação o candidato: 
a) o candidato mais idoso; 
b) maior nota na prova objetiva específica; 
c) maior nota na prova objetiva de políticas de saúde; 
d) menor número de inscrição. 
8.2 - O resultado final será divulgado no Placar de Publicidade da Prefeitura Municipal e no site eletrônico 
www.planaltina.go.gov.br em até vinte dias após encerramento da fase de recursos contra os gabaritos oficiais divulgados. 
 
9 - DOS RECURSOS 
9.1 - Caberá recurso à Comissão de Concursos Público: 
a) sobre o conteúdo e a aplicação da Prova Objetiva de múltipla escolha, em até 03 (três) dias após a divulgação do gabarito oficial; 
b) sobre o resultado final em até 03 (três) dias após a divulgação oficial; 
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9.2 - Serão rejeitados liminarmente os recursos que não estiverem fundamentados ou aqueles que forem protocolados fora dos 
prazos estabelecidos neste edital. 
9.3 - Admitir-se-á um único recurso para a mesma questão, para cada candidato, quanto ao gabarito divulgado ou conteúdo das 
questões, desde que devidamente fundamentado. 
9.4 - Para recorrer contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, o candidato deverá utilizar o modelo de 
formulário disponível no Anexo III deste Edital. 
9.5. O recurso deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Planaltina de Goiás, no horário de expediente e endereçado à 
Comissão do Concurso Público do presente edital. 
9.6. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos e/ou recursos de recursos. 
9.7 – Não haverá em hipótese alguma recursos após a divulgação do resultado final. 
9.8 – Todos os recursos serão analisados e os resultados das análises serão entregues ao requerente pela Prefeitura Municipal de 
Planaltina de Goiás. 
 
10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
10.1 - A homologação do concurso será feita pelo Prefeito Municipal de Planaltina – Goiás, em até 02 (dois) dias, contados da 
publicação do resultado final, à vista do relatório apresentado pela COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO. 
10.2 - A nomeação dos candidatos obedecerá à ordem de classificação, devendo iniciar-se pela lista de pontuação geral, seguida 
da lista reservada aos portadores de deficiência, observando-se a partir de então sucessiva alternância entre ambas, até o 
esgotamento das vagas reservadas.  
10.3 – Os Agentes de Saúde integrantes da reserva técnica somente serão convocados para assumir suas funções em razão da 
vacância ou da criação de novos cargos nos locais definidos no item I do edital. 

10.4 - A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documentos, ainda que verificados posteriormente, 
eliminará o candidato do concurso. 

10.5 - A COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO é dotada de poder para anular as provas de seleção de que trata este EDITAL 
002/2007 se assim achar necessário, devendo fundamentar suas razões.   
10.6 - O prazo de validade do presente Concurso Público será de 2 (dois) anos, a partir da data de homologação do resultado, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração Municipal, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos. 
10.7 - A aprovação dos candidatos no presente concurso não cria direitos à nomeação, mas esta quando se der, respeitará a ordem 
de classificação dos candidatos aprovados. 
10.8 - A Prefeitura Municipal de Planaltina de Goiás se responsabilizará pelos locais e segurança dos candidatos durante a 
realização das provas.  
10.9 - Os candidatos serão responsáveis por suas atitudes ou atos ocasionados por alterações de seu estado físico, mental ou 
emocional, devendo ainda responder pelos mesmos. 
10.10 - Os casos omissos serão resolvidos pela COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO. 
10.11 - Possíveis erros de digitação deverão ser corrigidos no dia e no próprio local das provas. 
10.12 - Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a providência ou 
evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado no Boletim do Município. 
12.13 - Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes a realização deste Concurso Público, serão divulgados e 
afixados Placar da Prefeitura Municipal de Planaltina de Goiás e no site www.planaltina.go.gov.br, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento. 
E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, faz baixar o presente EDITAL 002/2007 que 
será publicado na imprensa, no Placar de Publicidade da Prefeitura Municipal e nos sites eletrônico www.planaltina.go.gov.br e 

www.saude.planaltina.go.gov.br. 
 

Planaltina - Goiás, 28 de novembro de 2007. 
 
 

MARALUCI KASHIWABUCHI MÁXIMO RODRIGUES 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
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ANEXO I 

SÍNTESE DE ATIVIDADES 

NÍVEL MÉDIO 

Cargo Síntese de Atividades 
Agente Comunitário 

de Saúde 
Auxiliar nas atividades envolvendo serviços de atendimento à clientela nas Unidades de Saúde, incluindo o Hospital 
Municipal e Farmácia. Desempenhar atividades afins ao  cargo. 

 
 

Assistente de 
Laboratório 

Desempenhar atribuições de apoio ao Técnico em Biodiagnóstico, compreender e seguir a risca as normas para entrega 
de resultado de exames; dominar as técnicas para conservação das amostras; conhecer e dominar as técnicas de limpeza e 
esterilização dos materiais e as técnicas de manipulação, acondicionamento e armazenamento de amostras para exames; 
Conhecer e identificar métodos e técnicas utilizados nos exames e desenvolver os processos de coleta de material para 
exame. Desempenhar outras atividades afins ao cargo. 

 
 

Auxiliar de 
Consultório Dentário 

Executar atividades de apoio na recepção, agendando consultas, preenchendo e anotando fichas clínicas; manter em 
ordem o arquivo e fichário; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar no atendimento ao paciente; instrumentar o 
Cirurgião Dentista e o Técnico em Higiene Dental; manipular materiais de uso odontológico; proceder à conservação e 
manutenção do equipamento odontológico; realizar lavagem, desinfecção e esterilização do instrumental e do 
consultório; Desempenhar outras atividades afins ao cargo. 

 
 

Auxiliar de 
Enfermagem 

Auxiliar no atendimento a pacientes sob a supervisão e orientação do enfermeiro; cumprir prescrições médicas e de 
enfermagem, auxiliar em intervenções cirúrgicas; reprocessar e conservar o instrumental médico; observar e registrar 
sintomas e sinais vitais apresentados pelos pacientes para reconhecimento de autoridade superior; participar da 
preparação e assistência a pacientes no período pré e pós operatório nos trabalhos de obstetrícia e ainda em exames 
especializados; participar de programas de aprimoramento profissional; desempenhar outras tarefas semelhantes em 
especial nos programas de Saúde desenvolvidos pelo Município. 

 
Auxiliar de Prótese 

Dentária 

Auxiliar o Técnico em Prótese Dentária nas tarefas de: Reprodução de modelos; vazamento de moldes em seus diversos 
tipos; montagem de modelos nos diversos tipos de articuladores; prensagem de peças protéticas em resina acrílica; 
fundição em metais de diversos tipos; casos simples de inclusão; confecção de moldeiras individuais no material 
indicado; curagem, acabamento e polimento de peças protéticas. Desempenhar outras atividades afins ao cargo 

 
Massagista 
Terapêutico 

Realiza massagens terapêuticas sob a supervisão do Fisioterapeuta, em pacientes aliviando dores musculares e 
estimulando a circulação sanguínea melhorando também o humor dos pacientes, aliviando o stresse e fazendo com que se 
sintam mais relaxados. Determina e classifica os movimentos da massagem terapêutica, identificando as indicações e 
contra indicações da mesma. 

 
Técnico em 

Biodiagnóstico 

Executar, sob supervisão do Biomédico ou do Bioquímico, trabalhos técnicos de laboratórios relacionados com dosagens 
e análises bacteriológicas, bacterioscópicas e químicas em geral, realizando ou orientando exames, testes de cultura e 
microorganismo, através da manipulação de aparelhos de laboratório e por outros meios, para possibilitar o diagnóstico, 
tratamento ou prevenção de doenças. Desempenhar outras atividades afins ao cargo 

 
Técnico em Gesso 

Auxiliar no atendimento a pacientes na área de ortopedia, sob a supervisão e orientação do médico especialista. 
Desempenhar outras atividades afins ao cargo. 

 
 

Técnico em Nutrição 
e Dietética 

Proceder à elaboração de cardápios e o controle da confecção dos mesmos, estabelecendo tipos de dietas, adequadas para 
um grupo de indivíduos ou individualmente, para pacientes, sob supervisão do nutricionista. Controlar o preparo de 
refeições de pacientes e funcionários, observando e instruindo quanto à aplicação de técnicas adequadas de higienização, 
pré-preparo, cocção e armazenamento de alimentos. Monitorar níveis de estoque de gêneros alimentícios e materiais da 
cozinha, efetuando balanços e cálculos de consumo, requisitando-os ao almoxarifado ou emitindo pedidos de compras, 
cotando, semanalmente, preços de perecíveis e controlando qualidade e quantidade dos produtos no ato do recebimento. 
Zelar pela manutenção dos equipamentos da cozinha. Desempenhar outras atividades afins ao cargo 

 
Técnico em Prótese 

Dentária 

Executar atividades de confecção e reparo de prótese dentária sobre a supervisão do cirurgião dentista bem como prestar 
serviços odontológicos visando à recuperação da integralidade dentária, exercendo a organização e o controle dos 
materiais necessários utilizados. Desempenhar outras atividades afins ao cargo 
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Técnico em 
Radiologia – 

Radiodiagnóstico 

Realizar os exames de Raio-X, simples e contrastados, procedendo, inclusive, punções venosas, de acordo com a 
solicitação médica; revelação; zelar pela assepsia, conservação e manutenção dos equipamentos, materiais e das salas de 
exames; proceder à reposição do material necessário às punções venosas, para os exames contrastados; elaborar 
estatística diária dos exames realizados, filmes utilizados e inutilizados, distinguindo-os por tamanho; zelar pelo controle 
radioativo do pessoal e do ambiente, através da proteção de dosímetros, observando os períodos de reposição. Realizar 
exame de Mamografia. Desempenhar outras atividades afins ao cargo 

 
Técnico em 

Radiologia – Raio X 
Convencional 

Realizar os exames de Raio-X, simples e contrastados, procedendo, inclusive, punções venosas, de acordo com a 
solicitação médica; revelação; zelar pela assepsia, conservação e manutenção dos equipamentos, materiais e das salas de 
exames; proceder a reposição do material necessário às punções venosas, para os exames contrastados; elaborar 
estatística diária dos exames realizados, filmes utilizados e inutilizados, distinguindo-os por tamanho; zelar pelo controle 
radioativo do pessoal e do ambiente, através da proteção de dosímetros, observando os períodos de reposição. 
Desempenhar outras atividades afins ao cargo 

   

NÍVEL SUPERIOR 

Cargo Síntese de Atividades 
 
 

Assistente Social 

Identificar e conhecer a realidade em que vai atuar; mobilizar, organizar a comunidade visando assegurar a sua 
participação a nível de decisão, gerência e usufruto; propor medidas para reformulação de políticas sociais vigentes 
e/ou apresentar e fundamentar a definição de novas políticas sociais; identificar formas alternativas de prestação  de 
serviços, promovendo a participação dos indivíduos enquanto cidadãos; realizar triagem e estudos de casos para 
encaminhamentos e atendimentos à clientela da Saúde; trabalhar, socialmente, as relações interpessoais, familiares e 
comunitárias dos servidores do órgão; desempenhar outras atividades afins ao cargo 

Biomédico / 
Farmacêutico 
Bioquímico 

Realização de exames e emissão de laudos técnicos pertinentes às análises clínicas. Supervisionar, orientar e realizar 
exames hematológicos, imunológicos, microbiológicos e outros, utilizando aparelhos e reoperadores apropriados. 
Desempenhar outras atividades afins ao cargo 

 
 
 
 
 

Cirurgião Dentista 

Prestar serviços odontológicos, realizando exames de cavidade oral, efetuando obturações, restaurações, extrações, 
limpezas dentárias e demais procedimentos necessários ao tratamento, prevenção e promoção de saúde oral;  
prescrever, aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicadas em odontologia; aplicar anestesia 
local, gengival e/ou troncular, para conforto do cliente e facilidade do tratamento, participar de  estudos e pesquisas 
tendo em vista uma padronização tanto no material e equipamento, como das técnicas e métodos usados nos serviços 
odonto-sanitários; promover programas de prevenção da cárie dentária, principalmente, na infância; promover a 
educação da clientela: gestante, nutrizes e escolares, principalmente no que diz respeito à profilaxia dentária e higiene 
oral; diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos 
para promover e recuperar a saúde bucal em geral; diagnosticar a má oclusão dos dentes, examinando-os por ocasião da 
consulta ou tratamento para encaminhar o caso ao especialista em ortodontia; desempenhar outras atividades afins ao 
cargo 

 
Enfermeiro 

Planejar, organizar, supervisionar, coordenar e executar os serviços de enfermagem nas Unidades Municipais de Saúde 
inclusive na Unidade Hospitalar, bem como, participar da elaboração e execução de programas de Saúde Pública. 
Desempenhar outras atividades afins ao cargo 

 
 
 
 

Enfermeiro PSF 

Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar os serviços nas Unidades de Saúde da Família; realizar cuidados 
diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência 
prestada; solicitar exames complementares, prescrever e transcrever medicações, conforme os protocolos estabelecidos 
nos programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da profissão; desenvolver ações de assistência integral 
em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; executar assistência básica e ações de 
vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na Unidade de Saúde da Família 
e, quando necessário, no domicílio; planejar, organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas como 
de hipertensos, diabéticos, saúde mental etc; coordenar e supervisionar ações de capacitação de Agente Comunitário de 
Saúde e Auxiliar de Enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções. Desempenhar outras atividades afins ao 
cargo 

 
 

Farmacêutico 

Executar tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados, a 
análise de toxinas, de substâncias de origem animal e vegetal, de matérias primas e de produtos acabados, valendo-se 
de técnicas e aparelhos especiais e baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender as receitas médicas, 
odontológicas e veterinárias e a dispositivos legais. Responsabilizar-se pelos medicamentos sob sua guarda; controlar o 
estoque de medicamentos e colaborar na elaboração de estudos e pesquisas farmacodinâmicas e toxicológicas; 
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coordenar a elaboração da Relação de Medicamentos padronizados pelo Serviço de Saúde do Município, assim como, 
suas revisões periódicas; elaborar e promover os instrumentos necessários, objetivando o desempenho adequado das 
atividades de armazenamento, distribuição, dispensação e controle de medicamentos pelas Unidades de Saúde. 
Desempenhar outras atividades afins ao cargo. 

 
Fisioterapeuta 

Prestar assistência fisioterápica a pacientes e acidentados nas unidades municipais de saúde; planejar e executar a 
terapêutica fisioterápica nos pacientes; participar nos atendimentos de urgência e nas atividades terapêuticas intensivas. 
Desempenhar outras atividades afins ao cargo 

 
Fonoaudiólogo 

Prestar assistência fonoaudiológica nas unidades municipais de Saúde, para restauração da capacidade de comunicação 
dos pacientes; Promover a reintegração dos pacientes à família e a outros grupos sociais; desempenhar outras 
atividades afins ao cargo 

 
 
 

Médico Anestesista 
Plantonista 

Prestar atendimento médico de Urgência e Emergência como Anestesista nas unidades de saúde do Município; 
recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; atuar como médico especialista 
em equipe multiprofissional de trabalho, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos 
operacionais; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples, primeiros socorros e urgências com 
encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários; participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento 
técnico-científico da Unidade de Urgência e Emergência na área médica; promover incremento na qualidade do 
atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observando preceitos éticos, no decorrer da execução de 
suas atividades de trabalho. Desempenhar outras atividades afins ao cargo 

 
 
 
 

Médico Auditor 

Supervisiona e avalia procedimentos médicos e levanta custos e dispêndios nos atendimentos na área de saúde do 
município; confere faturamento do SUS ou de outros órgãos conveniados com procedimentos médicos e intervenções 
da área de saúde realizadas, verificando normas e legislação, apontando divergências e realizando auditagens nos 
diversos setores para conferência de procedimentos e dados de cobrança; realiza perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas, examinando documentos, vistoriando equipamentos e instalações, formulando ou respondendo a quesitos 
periciais, prestando e colhendo depoimentos; assessora o gestor do Fundo Municipal de Saúde em suas atribuições, 
participando do planejamento e da gestão do Fundo, orientando, analisando e sugerindo ações para a melhor utilização 
dos recursos orçamentários e financeiros da área da saúde 

 
 
 

Médico Cardiologista 

Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em Cardiologia; atuar como médico especialista em equipe 
multiprofissional,  no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; emitir atestado de óbito; articular os recursos 
intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes. Desempenhar outras atividades afins ao 
cargo 

 
 

Médico Cirurgião Geral 

Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em Cirurgia Geral; atuar como médico especialista em equipe 
multiprofissional, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao acidentado do trabalho; emitir 
atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos, primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou 
sem preenchimento dos prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à 
saúde dos pacientes. Desempenhar outras atividades afins ao cargo 

 
 

Médico Cirurgião 
Vascular 

Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em Cirurgia Vascular; atuar como médico especialista em equipe 
multiprofissional,  no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos 
cirúrgicos, primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários; articular 
os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes. Desempenhar outras 
atividades afins ao cargo 

 
 

Médico Dermatologista 

Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em Dermatologia; atuar como médico especialista em equipe 
multiprofissional,  no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; emitir atestado de óbito; articular os recursos 
intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes. Desempenhar outras atividades afins ao 
cargo 

 
 

Médico Ecografista 

Realizar exames ecográficos nas diversas modalidades, emitir laudos, fazer diagnósticos, orientar a necessidade de 
exames especializados; participar de programas e atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos 
específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco; articular os recursos intersetoriais disponíveis para 
diminuição dos agravos à saúde dos pacientes. Desempenhar outras atividades afins ao cargo 
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Médico 

Endocrinologista 

Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em Endocrinologia; atuar como médico especialista em equipe 
multiprofissional,  no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; emitir atestado de óbito; articular os recursos 
intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes. Desempenhar outras atividades afins ao 
cargo 

 
 
 

Médico Generalista 
Plantonista 

Prestar atendimento de Urgência e Emergência em todas as áreas clinicas nas unidades de saúde do Município, a 
pacientes em demanda espontânea, cuja origem é variada e incerta, responsabilizando-se integralmente pelo tratamento 
dos mesmos, o que pode incluir procedimentos tais como: suturas, drenagens e passagem de cateteres; realizar triagem 
dos casos clínicos identificando os que requerem maior atenção da equipe de saúde; integrar a equipe multiprofissional 
de trabalho, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais; participar das 
reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da Unidade de Urgência e Emergência na área médica; 
promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observando 
preceitos éticos; no decorrer da execução de suas atividades de trabalho. Desempenhar outras atividades afins ao cargo. 

 
 

Médico Geriatra 

Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em Geriatria; atuar como médico especialista em equipe 
multiprofissional,  no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; emitir atestado de óbito; articular os recursos 
intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes. Desempenhar outras atividades afins ao 
cargo 

 
 

Médico Ginecologista 
Obstetra 

Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em Ginecologia-Obstetrícia; realizar consultas de pré-natal na 
obstetrícia; atuar como médico especialista em equipe multiprofissional,  no desenvolvimento de projetos terapêuticos 
individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; emitir 
atestado de óbito; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; 
Desempenhar outras atividades afins ao cargo 

 
 
 

Médico Ginecologista 
Obstetra – Plantonista 

Prestar atendimento de Urgência e Emergência como Ginecologista-Obstetra nas unidades de saúde do Município, a 
pacientes em demanda espontânea, cuja origem é variada e incerta, responsabilizando-se integralmente pelo tratamento 
dos mesmos; realizar triagem dos casos clínicos identificando os que requerem maior atenção da equipe de saúde; 
integrar a equipe multiprofissional de trabalho, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e 
procedimentos operacionais; participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da Unidade de 
Urgência e Emergência na área médica; promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a 
relação médico-paciente e observando preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades de trabalho. 
Desempenhar outras atividades afins ao cargo 

 
 

Médico Hematologista 

Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em Hematologia; atuar como médico especialista em equipe 
multiprofissional,  no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; emitir atestado de óbito; articular os recursos 
intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes. Desempenhar outras atividades afins ao 
cargo 

 
 

Médico Infectologista 

Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em Infectologia; atuar como médico especialista em equipe 
multiprofissional,  no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; emitir atestado de óbito; articular os recursos 
intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes. Desempenhar outras atividades afins ao 
cargo 

 
 

Médico Neurologista 

Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em Neurologia; atuar como médico especialista em equipe 
multiprofissional,  no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; emitir atestado de óbito; articular os recursos 
intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes. Desempenhar outras atividades afins ao 
cargo 

 
 

Médico Oftalmologista 

Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em Oftalmologia; atuar como médico especialista em equipe 
multiprofissional, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; emitir atestado de óbito; articular os recursos 
intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes. Desempenhar outras atividades afins ao 
cargo 
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Médico Ortopedista 

Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em Ortopedia; atuar como médico especialista em equipe 
multiprofissional,  no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; emitir atestado de óbito; articular os recursos 
intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes. Desempenhar outras atividades afins ao 
cargo 

 
 

Médico 
Otorrinolaringologista 

Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em Otorrinolaringologia; atuar como médico especialista em equipe 
multiprofissional,  no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde e 
nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; emitir atestado de óbito; articular os recursos intersetoriais disponíveis 
para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes. Desempenhar outras atividades afins ao cargo 

 
 

Médico Pediatra 

Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em Pediatria; recepcionar e identificar o paciente, explicando os 
procedimentos a serem realizados; atuar como médico especialista em equipe multiprofissional,  no desenvolvimento 
de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde e nas comunidades locais, realizando 
clínica ampliada; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos, articular os recursos intersetoriais 
disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; Desempenhar outras atividades afins ao cargo 

 
 
 

Médico Pediatra 
Plantonista 

Prestar atendimento de Urgência e Emergência como Pediatra nas unidades de saúde do Município, a pacientes em demanda 
espontânea, cuja origem é variada e incerta, responsabilizando-se integralmente pelo tratamento dos mesmos; realizar triagem 
dos casos clínicos identificando os que requerem maior atenção da equipe de saúde; integrar a equipe multiprofissional de 
trabalho, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais; participar das reuniões 
necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da Unidade de Urgência e Emergência na área médica; promover 
incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observando preceitos éticos; no 
decorrer da execução de suas atividades de trabalho. Desempenhar outras atividades afins ao cargo 

 
 

Médico Pneumologista 

Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em Pneumologia; atuar como médico especialista em equipe 
multiprofissional,  no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; emitir atestado de óbito; articular os recursos 
intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes. Desempenhar outras atividades afins ao 
cargo 

 
 

Médico PSF 

As atribuições do médico clínico geral / PSF incluem consultas e atendimentos médicos geral no tratamento e prevenção de 
doenças, em Prontos Atendimentos e Ambulatórios; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e 
serviços em saúde; realizar visitas/atendimentos domiciliares; efetuar perícias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e 
difundir conhecimentos da área médica. A assistência médica prestada pelo médico clínico geral / PSF compreende a 
assistência médica ao paciente e estende desde os atendimentos básicos até avaliações diagnósticas e terapêuticas complexas. 
Desempenhar outras atividades afins ao cargo 

 
Médico Psiquiatra 

As Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em Psiquiatria; atuar como médico especialista em equipe 
multiprofissional, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; articular os recursos intersetoriais disponíveis para 
diminuição dos agravos à saúde dos pacientes. Desempenhar outras atividades afins ao cargo. 

 
 

Médico Radiologista 

Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em Radiologia, realizando, emitindo e analisando laudos de 
exames por imagem, prescrevendo, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e 
bem estar do usuário; emitir atestado de óbito; articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos 
agravos à saúde dos pacientes. Desempenhar outras atividades afins ao cargo. 

 
 

Médico Reumatologista 

Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em Reumatologia; atuar como médico especialista em equipe 
multiprofissional, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; emitir atestado de óbito; articular os recursos 
intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes. Desempenhar outras atividades afins ao 
cargo 

 
 

Médico Urologista 

Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em Urologia; atuar como médico especialista em equipe 
multiprofissional, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; emitir atestado de óbito; articular os recursos 
intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes. Desempenhar outras atividades afins ao 
cargo 

 
Nutricionista 

Desempenhar atividades de planejamento, coordenação, supervisão de serviços ou programas de nutrição e 
alimentação, avaliando as carências nutricionais da comunidade para elaboração de cardápios específicos. Atender as 
Unidades de Saúde e outras que se fizerem necessárias. Ministrar palestras e cursos. Exercer outras atividades 
correlatas nas diversas áreas de atuação da Administração Municipal. Desempenhar outras atividades afins ao cargo. 
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Psicólogo 

Atendimento aos programas de Saúde e a Portadores de Deficiência, realizando Psicodiagnóstico, ludoterapia, 
atendimento psicoterapeutico, estimulação precoce e infantil. Controle estatístico. Apoio profissional às oficinas 
abrigadas e profissionalizantes. Desempenhar outras atividades afins ao cargo 

 
Terapeuta Ocupacional 

Dedicar-se ao tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiências físicas e/ou psíquicas, 
promovendo atividades para ajudá-los na sua recuperação e integração social; realizar avaliação de casos e reavaliação 
periódica; prestar orientações à família, cuidadores e professores dos pacientes; desempenhar outras atividades afins ao 
cargo. 
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ANEXO II 

CONTEÚDOS 

TEMAS COMUNS A TODAS AS ESPECIALIDADES MÉDICAS 
 

a) Português: Compreensão, interpretação e reescritura de textos, com domínio das relações morfossintáticas, semânticas e 
discursivas: Tipologia textual; Funções da linguagem; Figuras de linguagem, de construção e de pensamento; Paráfrase, perífrase, 
síntese e resumo; Semântica; Significação literal e contextual dos vocábulos; Processos de coesão textual; Coordenação e 
subordinação; Fonética; Emprego das classes de palavras; Concordância; Regência; Crase; Estrutura, formação e representação das 
palavras; Ortografia; Pontuação. 
 
b) Políticas de Saúde: Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (SUS) e municipalizações. 8º e 9º Conferência 
Nacional de Saúde. Constituição: Seção II da Seguridade Social, Título VIII da Ordem Social, Lei Orgânica de Saúde n.º 8080/90 e 
suas posteriores alterações. Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de 
Saúde – seus princípios, suas diretrizes e seu arcabouço legal; As normas operacionais do SUS; A questão do controle social; O 
paradigma da promoção da saúde; A estratégia de saúde da família – sua evolução, seus princípios e sua aplicação. 
Municipalização da Saúde. Situação da Saúde no Brasil. 
 

 

TEMAS PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
a) Matemática: Conjuntos numéricos e operações com conjuntos; Números naturais, inteiros, racionais e reais; Fatoração; 
Divisibilidade: máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum; Números primos;  Razões e proporções: regra de três simples e 
composto; Porcentagem; Equação e inequação. 
 
b) Conhecimentos Gerais: Domínio dos tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, 
educação, tecnologia, informática, energia, relações inter-pessoais, desenvolvimento sustentável, segurança, arte, literatura e 
ocupação do espaço territorial do Brasil. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA CADA ESPECIALIDADE 
 
NÍVEL MÉDIO 
Agente Comunitário 

de Saúde 
Portaria nº 648 d e28 de março de 2006 – Ministério da Saúde; ABC do SUS – Doutrinas e princípios  - Ministério 
da Saúde, Secretaria Nacional de Assistência à Saúde; ACS – O trabalho do Agente Comunitário de Saúde – 
Ministério da Saúde. 

 
 

Assistente de 
Laboratório 

 

Manuseio da Vidraria Básica de Laboratório, Tais Como: Tubo de Ensaio, Becker, Provetas, Buretas, etc.; Assepsia 
e Limpeza de Material de Laboratório; Instrumentos e Aparelhos de Laboratórios e sua conservação (microscópio, 
estufa, balança de precisão e destiladores); Técnicas de Pesagens, Filtração e Decantação; Conservação de Material 
Biológico; Técnicas de Colheitas de Material Biológico; Conservação e Manuseio de Drogas e Produtos 
Comumente, Usados em Laboratório; Controle de Estoque de Material Utilizado em Laboratório; Material Cirúrgico 
Comumente Usado em Laboratório; Cuidados para evitar acidentes com material químico e biológico. 

 
Auxiliar de 
Consultório 

Dentário 

Proteção e segurança no processo de saúde/doença bucal; Equipamentos, instrumentais e materiais básicos no 
atendimento de saúde bucal; Preenchimento e anotações de ficha clínica odontológica; Preenchimento de 
odontograma; Conhecimento e manipulação de materiais dentários; Noções básicas de sinais e sintomas de 
saúde/doença bucal; Levantamentos epidemiológicos em saúde bucal. Odontologia Social: Histórico, Legislação e 
papel do ACD. Odontologia Preventiva – Higiene Dentária: Etiologia e Controle de Placa Bacteriana, Prevenção da 
Cárie e Doença Periodontal, Processo Saúde/Doença – Levantamentos Epidemiológicos. Noções de Vigilância à 
Saúde e de Biossegurança. Materiais, Equipamentos e Instrumentais, Manipulação, Manutenção e Conservação. 



Estado de Goiás 

Município de Planaltina 

Secretaria Municipal de Saúde 
 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS - EDITAL Nº 002/2007 
 

 

 
 

22 

 

 

Materiais Dentários – Forradores e Restauradores.  Esterilização e Desinfecção. Educação em Saúde. Noções de 
instrumentação clínica e cirúrgica, noções de biosegurança. 

 
 
 
 
 

Auxiliar de 
Enfermagem 

 

Saúde Publica: Programa Nacional de Imunização: Calendário Vacinal Segundo Ministério da Saúde; Cuidados em 
Doenças Transmissíveis (Sarampo, Coqueluche, Difteria, Tétano, Hepatite Virais, AIDS, Dengue, Meningite, 
Poliomielite, Tuberculose, Hanseníase) e Doenças sexualmente transmissíveis; Assistência à Saúde da Mulher: 
atuação no pré-natal, no parto e puerpério, planejamento familiar e prevenção de câncer de colo uterino e de mama; 
Assistência a Saúde da Criança; Cuidados de enfermagem nas doenças diarréicas, crescimento e desenvolvimento, 
doenças respiratórias, verminoses, alimentação da criança e cuidados em doenças Crônico-degenerativas: diabetes e 
hipertensão; Profilaxia da Raiva Humana; Cuidados de Enfermagem nas doenças do aparelho respiratório, aparelho 
Cardiovascular, sistema renal, gastrointestinal, distúrbio endócrino; Procedimentos na internação, alta, transferência 
e óbito; Preparo para cirurgias, e cuidado no pós operatório; Fundamentos de Enfermagem: Administração de 
Medicamentos e Preparo de Soluções; Sinais Vitais; Oxigenioterapia; aerossol terapia; Aplicação de Calor e frio; 
Controle de infecção; limpeza, Desinfecção e esterilização de material e cuidados com a unidade dos pacientes; 
Preparo do paciente e coleta para exames; Enfermagem Materno Infantil: Procedimentos na admissão/internação da 
parturiente; Cuidados de Enfermagem no Parto Normal e Cesárea; Assistência Imediata e Mediata ao Recém-
nascido; Alojamento Conjunto; Aleitamento Materno; Cuidados de Enfermagem no Aborto e Pós aborto; Cuidados 
de enfermagem na Pré-eclampsia e Eclampsia; Papel do Auxiliar de Enfermagem nas Emergências: Prioridades e 
princípios da assistência; Cuidados de enfermagem em: Parada Cárdio – respiratória / medidas de ressuscitação; 
choque, hemorragias, intoxicação exógenas, desmaios, queimaduras; Traumas e Fraturas; Aplicação de Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem(Auxiliar de Enfermagem) 

 
 
 

Auxiliar de Prótese 
Dentária 

 

Anatomia e Escultura Dental . Nomenclatura e características anatômicas dos elementos dentais. Equipamentos 
Instrumentais de uso no Laboratorio de Protese Dental. Indicação e utilização de equipamentos e instrumentais. 
Materiais Odontológicos de uso no Laboratório de Prótese Dental. .Indicação, proporção, manipulação e cuidados 
com gessos e ceras odontológicos e resina acrílica. Ligas metálicas. Dentes artificiais. Materiais de acabamento e 
polimento. Prótese Total. Moldeiras ( resina rápida e placa base), moldeiras individuais de resina acrílica 
(confecção), chapa de prova ( base e arco de oclusão), acrilização, consertos, acabamento e polimento. Inclusão e 
polimerização de dentaduras. Prótese Removível.Arco de oclusão, montagem de dentes artificiais, acrilização 
(prensagem – polimerização), consertos, acabamento e polimento. Biossegurança. Conceitos e definições. Doenças 
infecto-contagiosas 6.3. Meios de controle da contaminação cruzada no laboratório.  Código de Ética Odontológico.  
Resolução CFO – 42 de 20/05/03. 

 
 

Massagista 
Terapêutico 

 

Princípios Básicos da Massagem Terapêutica. Introdução aos recursos terapêuticos manuais: histórico, conceito e 
objetivos da massagem;os cuidados gerais e os meios usados na execução da massagem. Revisão anatômica e 
funcional da pele, circulação sanguínea e linfática. Efeitos Fisiológicos da massagem; indicações e contra-indicações 
gerais e específicas.Massagem clássica (deslizamento superficial e profundo, amassamento, percussão e vibração e 
Fricção) Cyriax; Massagem do tecido conjuntivo (reflexa) Linfoterapia; Drenagem Linfática Manual Shantala 
(massagem para bebês). Técnicas de Automassagem. 

 
Técnico em 

Biodiagnóstico 

Ética Social e Profissional; Higienização e Segurança no Trabalho; Anatomia Humana; Processo de Trabalho do 
Biodiagnóstico; Bases Técnicas de Coleta e Manipulação; Bases Técnicas de Parasitologia; Bases Técnicas de 
Microbiologia; Bases Técnicas de Hematologia; Bases Técnicas de Urinálises; Biossegurança; Administração 
Aplicada ao Biodiagnóstico; Bases Técnicas de Coletas Especiais; Bases Técnicas de Bioquímica; Bases Técnicas 
de Imunologia; Bases Técnicas de Endocrinologia. 

 
 
 

Técnico em Gesso 
 

História do gesso. Anatomia básica do aparelho locomotor. Noções de fisiologia. Introdução à traumatologia: tipos 
de lesões, fraturas, tratamentos indicados, o papel das imobilizações nas patologias do aparelho locomotor, 
patologias ósseas do aparelho locomotor. Indicações clínicas para imobilizações: prevenção de complicações das 
imobilizações, riscos e benefícios das imobilizações, gesso sintético, cuidados na confecção dos aparelhos gessados. 
Imobilizações articulares: técnicas, patologias para imobilização em centro cirúrgico, imobilizações improvisadas, 
imobilizações em recém natos e crianças. Ética. Direito e deveres do Usuário do Sistema Único de Saúde. 
Comunicação e relacionamento interpessoal. Ética. Uso de EPIs. Controle de infecção. 

 
Técnico em Nutrição 

e Dietética 

Administração na Alimentação coletiva; Anatomia e Fisiologia Humana; Controle; Higiênico e Sanitário dos 
Alimentos; Fundamentos de Psicologia; Microbiologia dos Alimentos; Nutrição Humana; Química e Bioquímica; 
Avaliação Nutricional; Dietoterapia; Nutrição e Gastronomia; Nutrição em Saúde Pública; Nutrição nas Diferentes 
Etapas da Vida; Técnica Dietética; Técnicas de Comunicação e Expressão; Tecnologia de Alimentos. Fichas de 
preparação; Planejamento de cardápio; Alimentos equivalentes; Produtos Diet e Light; Consistência de dietas 
hospitalares. 
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Técnico em Prótese 
Dentária 

 

Ética profissional; Material de prótese; aparelho ortodônticos; prótese total; prótese parcial removível; prótese 
parcial fixa; anatomia e escultura; consolidação das normas do CFO para os TPDs. Classificação dos dentes, 
características. Metoplástica, fundição, técnica de preparo, provisório. Encerramento de dentaduras, escultura e 
montagem dos dentes, ajuste da oclusão, inclusão, acrilização, recortes e polimentos. Aparelhos removíveis, técnica 
de construção. Metalocerâmica, fundição, técnicas de aplicação, acabamento. Equipamentos e instrumental. 
Materiais dentários. Considerações gerais da área. Noções gerais de confecção laboratorial de aparelho ortodônticos 
removíveis. Anatomia e escultura dental: descrição das características dos dentes permanentes e oclusão dentária. 
Passos laboratoriais em prótese parcial removível, fixa e total. Materiais dentários: cera, gesso, revestimentos 
fosfatados, materiais para fundição, resinas, porcelanas e soldas. Métodos de esterilização e higiene. 

 
 
 
 

Técnico em 
Radiologia – 

Radiodiagnóstico 

Física das radiações. Efeitos biológicos das radiações. Técnicas radiológicas. Formação de imagem radiográfica; 
controle de qualidade. Proteção radiológica. Fundamentos da tomografia computadorizada e da ressonância 
magnética. Contrastes radiológicos. Imagenologia do tórax: doenças pleuro-pulmonares. Massas Torácicas. Tórax 
nas emergências. Tórax em pediatria. Alterações intersticiais; alveolares e mistas. Imagenologia do aparelho 
digestivo: métodos e patologias mais comuns. Abdome agudo. Estudo contrastado. Aparelho digestivo em pediatria. 
Aparelho urinário: imagenologia do aparelho urinário. Método. Massas renais. Trauma renal. Estudo contrastado. 
Aparelho urinário em pediatria. Sistema músculo-esquelético: imagenologia das lesões ósteomuscular articulares. 
Doenças inflamatórias. Massas tumoriais. Coluna vertebral. Crânio e face (órbita - seios da face). Primeiros 
socorros. Choque anafilático. Imagenologia do S.N.C, T.C.E, A.V.C e S.N.C. Mamografia: técnicas de 
posicionamento. Tumores benignos. Tumores malignos. Radiologia intervencionista (noções básicas; indicações e 
análises). Densitometria óssea (noções básicas; indicações e análises). Sistema cardiovascular. Bases físicas da ultra-
sonografia. Ultrassonografia do abdome total; do tórax; do pescoço; obstétrica e de partes moles. Doppler - noções 
básicas. Ultrassonografia intervencionista. 

 
Técnico em 

Radiologia – Raio X 
Convencional 

Anatomia Geral; princípios de formação de imagem; componentes da câmara escura, colgaduras, chassis; revelação 
e fixação, lavagem e secagem de filmes radiográficos; proteção radiológica e princípios do posicionamento. 
Anatomia Geral e Noções Básicas radiológicas: do tórax, do abdome, do membro superior, do membro inferior, do 
cóccix, sacro e coluna lombar, da coluna torácica e cervical, do crânio, da face e seios paranasais, mastóides e ossos 
temporal. 

 
 
NÍVEL SUPERIOR: 

 
 
 
 
 
 
 

Assistente Social 

Metodologia do Serviço Social: Correntes Teórico-Metodológicas no Serviço Social Reconceituado: a vertente 
modemizadora (sistêmica); a vertente crítico-dialética e a vertente fenomenológica. Questão da relação teoria-prática 
no Serviço Social. As praticas e estratégias da ação profissional do Serviço Social. Desenvolvimento de 
comunidade: a ação do serviço social junto com às comunidades: perspectivas de organização e capacitação social. 
O papel do Serviço Social na Organização Escolar. A prática profissional do assistente social na perspectiva da 
organização escolar. A atuação do Serviço Social na escola, na associação de pais e mestres e nos conselhos de 
classe e escolar. Política Social: perfil histórico das políticas sociais no Brasil. A assistência social no Brasil: perfil 
histórico. A Lei orgânica da Assistência Social e sua centralidade para a construção da política de assistência social: 
descentralização, municipalização e participação social. A assistência enquanto espaço de planejamento social. O 
Estatuto da Criança e do Adolescente e suas determinações para uma política de atenção à criança e ao adolescente. 
Instrumentos de planejamento social (plano, programa, projeto). A prática institucionalizada do assistente social nas 
organizações públicas. A questão da burocracia e do poder nas organizações. A ação profissional do Assistente 
Social junto ao gerenciamento de Recursos Humanos na instituição pública. A Ética Social e a Ética Profissional e a 
sua aplicação face ao binômio Instituição-Cliente. Os Valores Universais da Profissão e seus Aspectos Éticos e 
Normativos; Os Preceitos Éticos enquanto Princípios e Diretrizes Norteadores da Prática Profissional.  

 
 

Biomédico / 
Farmacêutico 
Bioquímico 

Procedimentos Gerais. Preparo de pacientes, coleta, separação, preparo, acondicionamento e guarda deamostras 
biológicas. Normas de biossegurança em laboratório e hemoterapia.  Técnicas de lavagem, esterilização e preparo de 
vidrarias. Validação e controle de qualidade laboratorial. Hematologia. Coloração em hematologia. Morfologia de 
hemácias e leucócitos. Contagem manual em câmara de hemácias e leucócitos. Dosagem de hemoglobina e 
determinação de hematócrito. Índices hematimétricos e contagem diferencial. Automação em hematologia. 
Coagulação, tempo de coagulação e tempo de sangramento; tempo de protrombina e tempo de tromboplastina 
parcial ativada. Dosagem dos fatores da coagulação. Contagem de reticulócitos e velocidade de hemossedimentação; 
diagnóstico laboratorial das leucemias e patologias hematológicas. Hemostasia. Bioquímica. Princípios básicos: 
fotometria, turbidimetria, nefelometria, eletroforese de hemoglobinas e proteínas. Automação em bioquímica. 
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Dosagens de analitos, hormonais e enzimáticas. Propriedades e preparo de água reagente tipo I.  Microbiologia. 
Coleta e transporte de amostras clínicas para o exame microbiológico. Processamento das amostras para cultura de 
bactérias aeróbias. Processamento das amostras para cultura de fungos. Biologia Molecular.  Extração de ácidos 
nucléicos, reação em cadeia da polimerase (PCR), qualitativa e quantitativa, seqüenciamento de nucleotídeos. 
Biologia Celular. Cultura de células sangüíneas (medula óssea e sangue periférico), análise citogenética por 
bandamento G e teste DEB, Citometria de Fluxo. Imunogenética.  Métodos de biologia molecular para tipagem do 
sistema HLA, conhecimento do sistema de histocompatibilidade principal para compatibilização doador x receptor. 
Hemoterapia.  Triagem e coleta de doadores de sangue.  Reações adversas da doação.  Técnicas de fracionamento e 
armazenamento de hemocomponentes.  Imunohematologia.  Sistemas de grupos sangüíneos, testes 
imunohematológicos; tipagem sangüínea, teste de antiglobulina direta, pesquisa de anticorpos irregulares, teste de 
compatibilidade pré-transfusional, técnicas para identificação de anticorpos anti-eritrocitários; eluição, absorção, 
ZZAP e enzimas; fenotipagem eritrocitária, reações transfusionais, biologia molecular em medicina transfusional, 
técnicas moleculares. Antígenos e anticorpos plaquetários e granulocitários. Imunologia Geral.  Sistema e resposta 
imune, sistema complemento. Classes de imunoglobulinas, estrutura, função e produção de anticorpos, ligação 
antígeno–anticorpo, mecanismos de defesa imune. Diagnósticos sorológicos de doenças transmissíveis por 
transfusão: reações de precipitação, de hemaglutinação, de imunofluorescência, imunoenzimáticas, de 
imunoblotting.  Técnicas moleculares para diagnóstico de patógenos. Fracionamento do sangue.  Conservação de 
hemocomponentes. Fármacos que atuam nos diversos sistemas orgânicos. Farmacocinética.  
Antimicrobianos/antiinflamatórios/antineoplásicos, medicamentos controlados. Manipulação de medicamentos – 
produção de anti-sépticos e desinfetantes. Material descartável. Órteses e próteses. Dispensação de medicamentos.  
Doses. Vias de administração. Padronização de medicamentos. Noções de Vigilância Epidemiológica. Inspeção em 
Vigilância Sanitária; legislação sanitária. Controle de infecção hospitalar.  Medicamentos genéricos, medicamentos 
excepcionais, medicamentos específicos. Política nacional de medicamentos. Legislação farmacêutica: Lei Federal 
n.º 5.991/1973, Resolução n.º 328/1999, Portaria n.º 344/1998 e Lei Federal n.º 6.437/1977. Ética e legislação 
profissional.  Normas de armazenamento e transportes de produtos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cirurgião Dentista 

Aspectos anatômicos da cavidade pulpar. Patologia pulpar e periapical. Princípios básicos em endodontia. 
Medicação intracanal. Neutralização progressiva. Reparação apical. Terapêutica odontológica: antibióticos, 
antiinflamatórios e analgésicos. Técnica de anestesia intra-oral. Técnica e interpretação radiográfica intra e extra-
oral. Efeitos biológicos do raio X. Urgência e emergência em endodontia. Traumatismo dentário. Princípios gerais 
de traumatologia buco-maxilo-facial. Primeiros socorros ao traumatizado de face. Prognóstico, planejamento e 
preparo da boca. Procedimentos clínicos para prótese total: materiais e técnicas; provas de oclusão, estética e 
fonética; instalação, recomendações, ajustes e acompanhamento; procedimentos clínicos pra prótese fixa: tipos de 
coroas, materiais usados. Procedimentos clínicos para prótese removível: componentes; estrutura metálica, sela, 
grampos, conectores; tipos de dentes. Propriedades dos materiais usados nas próteses: nas moldagens, nos modelos, 
nos métodos para confecção de aparelhos protéticos. Anatomia funcional do sistema mastigatório. Análise e ajuste 
oclusal. Briquismo (bruxismo e hábitos oclusais correlatos: epidemiologia e etiologia). Trauma periodontal de 
oclusão. Síndrome da disfunção muscular e da articulação temporomandibular. Importância da radiologia em 
prótese. Ética e Legislação Profissional. Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Índices epidemiológicos 
específicos em saúde bucal. Aparelho estomatognático: desenvolvimento da face, cavidade oral e dentes. 
Diagnóstico, semiologia bucal, exames complementares. Dentição permanente. Cariologia: etiologia, diagnóstico e 
tratamento da doença carie dentária com ênfase na prevenção da saúde bucal. Fluorterapia - uso sistêmico e tópico. 
Aspectos toxicológicos e clínicos. Flúor. Normas de controle de infecção no ambiente de trabalho. Hepatite virais 
(A, B e C). Imunizações. Técnica da lavagem das mãos. Uso de barreiras protetoras. Conduta frente a acidente de 
trabalho. Exame clínico e radiográfico. Patologia periodontal, doenças gengivais e periodontal – diagnóstico e 
tratamento. Algias orofaciais, tipo diagnósticos diferentes. Lesões das estruturas dentárias mineralizadas e da polpa. 
Lesões dos tecidos periodontais. Cistos e tumores odontogênicos e não odontogênicos. Lesões mais freqüentes da 
cavidade bucal: candidíase, gengivoestomatite-herpética, lesões herpéticas, secundárias, sífilis e AIDS. Preparo 
cavitário: conceitos atuais, materiais usados em dentística, proteção de complexo dentino-polpa. Patologia pulpar e 
periapical: características clínicas. Traumatismo dental, trinca do esmalte, concussão, subluxação, luxação, 
deslocamento completo do dente, fratura das coroas e raízes. Terapêutica odontológicaanalgésicos, anti-
inflamatórios, antibióticos e anestésicos de uso local em odontologia. Educação e saúde bucal. Diagnóstico bucal: 
patologia dos tecidos moles e duros da cavidade oral, cárie, placa bacteriana e doença periodontal. Técnica de 
anestesia intraoral. Princípios básicos do atendimento em odontopediatria. Emergência e urgência em odontologia. 
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Enfermeiro 

Sinais e sintomas: conceitos e alterações; Administração de Medicamentos: cuidados; Cálculos em drogas e 
soluções; Diagnóstico e cuidados de Enfermagem à pacientes: Cardiopatas, Hepatopatas, Pneumopatas, Nefropatas; 
Assistência de Enfermagem no pré, trans e pós-operatório: mediatos e imediatos; História natural das doenças 
transmissíveis; Tipos e técnicas de isolamento em doenças transmissíveis; Doenças segundo isolamento: 
identificação e cuidados; Assistência de Enfermagem nas emergências: queimados, reanimação, cárdio-respiratória, 
infarto agudo do miocárdio, choque, edema agudo do pulmão, acidente vascular cerebral, politraumatismo; 
Princípios gerais de Administração; Elementos de Administração; Metodologia do processo de Enfermagem: 
histórico, diagnóstico, plano assistencial, evolução e prognóstico; Assistência de enfermagem aos pacientes em 
situações clínicas cirúrgicas relativas aos sistemas cardiovascular, gastro-intestinal, respiratório, renal, 
músculoesquelético, neurológico e endócrino. Atuação do enfermeiro no centro cirúrgico, centro de material e 
esterilização. Atuação do enfermeiro na prevenção e controle de infecção hospitalar. Ética e lei do exercício 
profissional. 

 
 
 

Enfermeiro PSF 

Assistência de enfermagem nas doenças infecto-contagiosas. Assistência de enfermagem em saúde mental. Saúde 
coletiva. Programa Nacional de Imunização. Indicadores de Saúde. Vigilância sanitária. Programas de saúde. 
Enfermagem na Saúde da Mulher. Enfermagem na Saúde da Criança. Enfermagem e o Adolescente. Métodos e 
Meios em Educação Sanitária; Enfermagem na Assistência Integral à Saúde da Criança: aleitamento materno e 
desmame, diarréia e TRO, infecções respiratórias agudas, crescimento e desenvolvimento; Enfermagem na 
Assistência Integral à Saúde da Mulher: pré-natal, parto, puerpério, câncer ginecológico, câncer de mama, 
planejamento familiar; Enfermagem na Assistência Integral à Saúde do Adulto e do Idoso: hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) e diabetes melittus (DM); Enfermagem nos programas Nacionais de Controle da Tuberculose e 
Hanseníase; Diagnóstico da Dengue; Imunização; Visita domiciliar. Ética e Legislação Profissional. 

 
 
 
 
 

Farmacêutico 

Fármacos que atuam nos diversos sistemas orgânicos. Farmacocinética. Antimicrobianos, antiinflamatórios; 
antineoplásicos, medicamentos controlados. Manipulação de medicamentos: produção de antisépticos e 
desinfetantes. Abastecimento e gerenciamento de produtos para a saúde. Órteses e próteses. Dispensação de 
medicamentos. Doses. Vias de administração. Reações adversas a medicamento. Interações e incompatibilidade 
medicamentosas. Padronização de medicamentos. Noções de Vigilância Epidemiológica. Inspeção em Vigilância 
Sanitária; legislação sanitária. Controle de infecção hospitalar. Atuação do Farmacêutico na CCIH – Portaria n.º 
2.616/1998. Medicamentos genéricos, medicamentos excepcionais, medicamentos específicos. Política nacional de 
medicamentos. Legislação farmacêutica: Lei Federal n.º 5.991/1973, Resolução n.º 328/1999, Portaria n.º 344/1998 
e Lei Federal n.º 6.437/1977. Ética e legislação profissional. Normas de armazenamento e transportes de fármacos. 
Farmacoeconomia. Farmacovigilância. Farmacoepidemiologia. Uso racional de medicamentos. Uso racional de 
antimicrobianos. Princípios básicos para controle de estoque: avaliação, previsão, custo e níveis de estoque. 
Quimioterápicos: manipulação, armazenamento, interação e estabilidade. Nutrição parenteral: manipulação, 
armazenamento, interação e estabilidade. Assistência farmacêutica hospitalar. Centro de informações sobre 
medicamentos. Sistemas de distribuição de medicamentos em Farmácia Hospitalar. 

 
 

Fisioterapeuta 

Anatomia geral.  Cinesiologia e Cinesioterapia Fisioterapia Respiratória e Cardíaca. Controle motor – componentes 
segmentares e supra segmentares. Tipos de contração muscular. Avaliação fisioterápica. Exame de membros 
superiores, inferiores e coluna vertebral. Teste muscular. Exame sensitivo – motor e reflexos. Patologias 
osteoarticulares. Patologias reumáticas. Patologias neurológicas. Patologias musculares. Reabilitação em hemofilia. 
Reabilitação do amputado. Próteses e órteses. Recursos fisioterapêuticos. 

 
Fonoaudiólogo 

Desenvolvimento da audição. Avaliação audiológica. Patologia do ouvido. Próteses auditivas. Otoneurologia. 
Avalição fonoaudiológica. Anamnese, avaliação, hipótese diagnóstica, desenvolvimento da linguagem. Gagueira. 
Disfonias. Fissuras palatinas. Paralisia cerebral. Deficiência mental. Afasia. Distúrbios articulatórios. Deglutição 
atípica.  

 
 
 

Médico Anestesista 
Plantonista 

Ética médica e bioética. Responsabilidade profissional do anestesiologista. Organização da SBA. Risco profissional 
do anestesiologista. Preparo pré-anestésico. Sistema cardiocirculatório. Sistema respiratório. Sistema nervoso. 
Farmacologia geral. Farmacologia dos anestésicos locais. Farmacologia dos anestésicos venosos. Farmacologia dos 
anestésicos inalatórios. Farmacologia do sistema respiratório. Farmacologia do sistema cardiovascular. 
Farmacologia do sistema nervoso. Transmissão e bloqueio neuromuscular. Anestesia venosa. Física e anestesia. 
Anestesia inalatória. Bloqueio subaracnoideo e peridural. Bloqueios periféricos. Recuperação pós-anestésica. 
Monitorização. Parada cardíaca e reanimação. Sistema urinário. Sistema digestivo. Sistema endócrino. Autacóides 
derivados dos lipídios. Metabolismo. Reposição volêmica e transfusão. Metodologia científica. Anestesia para 
cirurgia abdominal. Anestesia em urologia. Anestesia em ortopedia. Anestesia e sistema endócrino. Anestesia em 
obstetrícia. Anestesia em urgências e no trauma. Anestesia para oftalmo e otorrino. Anestesia para cirurgia plástica e 
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buco-maxilo-facial. Anestesia em geriatria. Anestesia para cirurgia torácica. Anestesia e sistema cardiovascular. 
Anestesia em pediatria. Anestesia para neurocirurgia. Anestesia ambulatorial. Anestesia para procedimentos fora do 
centro cirúrgico. Complicações da anestesia. Choque. Terapia intensiva. Suporte ventilatório. Dor. Hipotermia e 
hipotensão arterial induzida. Anestesia para transplantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médico Auditor 

Doenças cardiovasculares. Doenças gastrintestinais. Doenças Infecciosas e Parasitárias. Doenças Hematológicas. 
Doenças da nutrição e do metabolismo. Doenças pulmonares. Doenças do trato urinário. Conhecimentos gerais de 
informática. Sistemas de informações do SUS. Relatórios Tabwin. Legislação do SUS: Constituição da República 
Federativa do Brasil – Título VIII – Da ordem social – Capítulo I e II – Seção I e II; Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 
8.080 de 19/09/1990; Lei nº 8.142 de 28/12/90 – Dispõe sobre a participação comunitária na gestão do SUS e sobre 
as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de Saúde; Decreto 99.438 de 07/08/90 – 
Dispõe sobre a organização e atribuições do Conselho Nacional de Saúde e dá outras providências; Resolução nº 33 
de 23/12/92 – Aprova o documento – “Recomendações para a Constituição e Reestruturação de Conselhos Estaduais 
e Municipais de Saúde;  Portaria nº 1.475 de 12/08/94 – Dispõe sobre medidas aplicáveis, no âmbito do Ministério 
da Saúde, em face a malversação, desvio ou aplicação irregular dos recursos financeiros da União, alocados ao 
Sistema Único de Saúde – SUS; Lei nº 4.320 de 17/03/64 e Decreto nº 1.232 de 30/08/94 – Dispõe sobre as 
condições e a forma de repasse regular e automático de Recursos;  Decreto nº 1.651 de 28/09/95 – Regulamenta o 
Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do SUS; Constituição Estadual – Subseção II – da Saúde;  Decreto nº 
4.566 de 09/10/95 – Dispõe sobre o Conselho Estadual de Saúde; Processo de Cadastramento e Contratação de 
Prestadores de Serviços, de acordo com a Lei nº 8.666/93; Código de Ética Médica, no que se refere à Auditoria.  
Resolução nº 1.614/2001, do Conselho Federal de Medicina. Manuais do Sistema Nacional de Auditoria: Normas de 
Auditoria, Auditoria Técnico-Científica, Auditoria Contábil, Financeira e Patrimonial, Auditoria de Gestão, Módulo 
Gerencial, Módulo do Hospital, Manual do SIA/SUS, Manual de Orientação da Atenção Básica, Manual de 
Assistência Farmacêutica Básica, Normas para Operacionalização do SIA/SUS. Manual de Orientação para 
Utilização de Despesas dos Recursos Fundo a Fundo. NOB - Saúde 1996, NOAS/2001, NOAS/2002, NOAS/2003  
Ações Básicas de Saúde. Programa de Saúde da Família. Programas de Atenção Integral à Saúde (Mulher, criança e 
adolescente). Programa DST/AIDS. Programa de Doenças Crônico-Degenerativas. Programa de Tuberculose e de 
Hanseníase, Doenças Transmissíveis, Vigilância Epidemiológica e Imunização. Conselhos de Saúde – Guia de 
Referência para sua criação e organização. Fundo Municipal de Saúde. Plano Municipal de Saúde e Relatório de 
Gestão. Normas para projetos físicos de estabelecimentos de saúde/Portaria GM / NS n.º 1889/94. 

 
 
 

Médico Cardiologista 
 

Semiologia cardiovascular. Métodos complementares em cardiologia. Insuficiência cardíaca congestiva: 
fisiopatologia, clínica, tratamento. Arritmias cardíacas, síncope, morte súbita: fisiopatologia, diagnóstico, 
tratamento, marcapassos. Hipertensão pulmonar, tromboembolismo pulmonar e cor pulmonale.Hipertensão arteiral: 
fisiopatologia, diagnóstico, terapia. Cardiopatias congênitas em adultos e crianças. Valvopatias. Endocardite 
bacteriana. Dislipidemias. Coronariopatia: fisiopatologia, angina estável e instável, infarto agudo do miocárdio. 
Cardiomiopatias. Tumores cardíacos, doenças do pericárdio, doenças da aorta. Avaliação préoperatória. 
Acometimento cardíaco por doenças reumatológicas, hematológicas, neurológicas. Gravidez e cardiopatia. 

 
 
 
 

Médico Cirurgião 
Geral 

Resposta endócrino-metabólica ao trauma. Equilíbrio hidrossalino e ácido-básico; Nutrição em Cirurgia; 
Cicatrização;  Ferida cirúrgica;  Fundamentos Técnicos dos processos de síntese cirúrgica; Infecções em cirurgia; 
Cuidados do pré e pós-operatório; Choque;  Complicações dos pós-operatórias;  Traumatismo em geral;  
Politraumatizado;  Primeiro Socorro e transporte;  Traumatismo do crânio e da face;  Aspectos gerais;  
Traumatismos cervicais; Traumatismos torácicos;  Traumatismos abdominais; Traumatismos pelve-perineais;  
Traumatismos vasculares periféricos; Traumatismos do nevos periféricos;  Queimaduras. Afecções cirúrgicas da 
parede torácica; Torocotomias;  Afecções cirúrgicas da pleura e do pulmão; Afecções do mediastino;   Afecções 
cirúrgicas da parede abdominal;  Hérnias. Afecções cirúrgicas do peritônio e do retroperitônio; Acessos à cavidade 
peritoneal;  Drenagens; Afecções cirúrgicas do diafragma; Abdômen agudo;  Hemorragia digestiva; Afecções 
cirúrgicas  do Esôfago; Afecções cirúrgicas do fígado e vias biliares;  Afecções cirúrgicas do estômago;  Afecções 
cirúrgicas do duodeno; Afecções cirúrgicas do jejuno-íleo;   Afecções cirúrgicas do colo e apêndice vermiforme;  
Afecções cirúrgicas do reto e ânus; Afecções cirúrgicas do pâncreas; Afecções cirúrgicas do baço. Sintomas; 
Hipertensão portal;  Infecção;  Tumores e cistos da pele e do tecido celular subcutâneo. 

 
Médico Cirurgião 

Vascular 

Arteriosclerose (oclusão arterial crônica). Tromboangiite Obliterante. Pré diabético. Aneurismas. Oclusão Arterial 
Aguda. Trauma Arterial. Arterites. Síndrome do Desfiladeiro Torácico. Isquemias viscerais. Insuficiência vascular 
cerebral. Fístulas arteriovenosas. Linfedemas. Varizes. Trombose venosa profunda. Hipertensão venosa crônica. 
Amputações. Angiografias. Laboratório Vascular. 
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Médico 
Dermatologista 

Hanseníase. Leishmaniose. Micoses Superficiais e Profundas. Pênfigo Foliáceo. Farmacodermias. Genodermatoses. 
Psoríase. Acne. Câncer da Pele. Dermatoscopia. 

 
 

Médico Ecografista 

Técnicas radiológicas. Equipamentos radiológicos e acessórios. Física da radiação. Biossegurança, efeitos nocivos e 
proteção contra o raio-x. Serviços de urgência em radiologia. Aspectos anatômicos e patológicos dos ossos, 
articulações e partes moles. Radiologia digestiva, urinária, respiratória, cardiovascular e sistema nervoso. Radiologia 
pediátrica. Princípios e técnicas ultrassonográficas. Equipamentos ultrassonográficos. Aspectos anatômicos e 
fisiológicos. Aspectos ultrassonográficos nas diversas patologias. 

 
 
 
 

Médico 
Endocrinologista 

Princípios de ação hormonal. Fisiologia da regulação do eixo hipotálamo–hipófise. Neuroendocrinologia: 
Crescimento normal e aberrante. Acromegalia. Síndromes hiperprolactinêmicas. Diabetes insipidus. Testes de 
função hipofisária. Tumores hipofisários e suprahipofisários, com ou sem repercussão endócrina. Tireóide: 
Fisiologia tireoidiana. Hiper e hipotireoidismo. Bócios. Neoplasias tireoidianas. Paratireóides: Fisiologia de 
regulação do cálcio, fósforo e magnésio. Hiperparatireoidismo e hipoparatireoidismo. Diagnóstico diferencial das 
hipercalcemias. Doenças osteometabólicas (Paget, osteoporose, raquitismo). Pâncreas: Diabetes mellitus tipos 1 e 2: 
fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e suas complicações. Adrenal: Bio–síntese esteróide e sua regulação. 
Regulação hormonal do metabolismo da água e eletrólitos. Insuficiência adrenal e Síndrome de Cushing. Síndrome 
de excesso de mineralocorticóides. Hiperplasia adrenal congênita. Tumores do córtex adrenal. Feocromocitoma. 
Puberdade e diferenciação sexual: Distúrbios da puberdade e da diferenciação sexual. Endocrinologia feminina: 
Ciclo menstrual normal e patológico. Síndromes anovulatórias. Amenorréias. Infertilidade. Síndromes 
hiperandrogênicas. Tumores ovarianos. Menopausa. Endocrinologia da gestação. Andrologia: Fisiologia do eixo 
hipotálamo / hipófise / testículos. Hipogonadismo: métodos, diagnósticos e tratamento. Infertilidade masculina. 
Disfunção erétil. Ginecomastia. Obesidade: Tipos, fisiopatologia e tratamento. Dislipidemias. Endocrinologia do 
envelhecimento: Principais alterações hormonais da terceira idade. Desordens endócrinas paraneoplásticas: 
Apudomas. Hipertensão de origem endócrina. Síndrome plurimetabólica. 

 
 

Médico Generalista 
Plantonista 

Saúde Pública, legislação e imunizações. Doença hipertensiva arterial, cardiopatia isquêmica, arritmias cardíacas, 
insuficiência cardíaca, febre reumática. Asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, peneumonias, tuberculose, 
neoplasias pulmonares, tromboembolismo pulmonar, sarcoidose e derrame pleural. Hepatites, doenças infecciosas 
intestinais, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, pancreatites, doença inflamatória péptica. Artrite reumatóide, 
osteoartrose, lúpus eritematoso sistêmica, espondiloartropatias. Diabetes e doenças da tireóide. Doenças infecciosas 
e parasitárias. Diagnóstico e Tratamento da Dengue. Aids. Antibioticoterapia, farmacologia. Infecções do trato 
urinário, insuficiência renal aguda e crônica, obstrução do trato urinário, síndromes nefrótica e nefrítica. Anemias e 
hemoterapia. Emergências clínicas, queimaduras. Epidemiologia. 

 
 
 
 
 

Médico Geriatra 

Teorias de envelhecimento, crescimento populacional: Aspectos demográficos e sociais, anatomia e fisiologia do 
envelhecimento, aspectos de propedêutica do idoso, envelhecimento cerebral: demências, aspectos psiquiátricos do 
envelhecimento, síndromes extra piramidais, arteosclerose. Aspectos estruturais do coração idoso – inferências 
clínicas, principais cardiopatias, hipertensão arterial, vasculopatias, principais afecções pulmonares, envelhecimento 
do aparelho digestivo, principais afecções do aparelho digestivo, envelhecimento renal, incontinência urinária, 
doenças da hipófise, supra renal e paratireóide, doenças da tireóide, diabetes Mellitus e envelhecimento. Aspectos 
hematológicos – anemias, envelhecimento ósseo: osteoporose, principais artropatias e conectivopatias. Aspectos 
ortopédicos e traumatológicos. Alteração da potência sexual. Nutrição e envelhecimento, câncer na terceira idade. 
Aspectos oftalmológicos do envelhecimento. Aspectos otorrinolaringológicos do envelhecimento. Anestesia. 
Cirurgia. Fisioterapia. Atendimento multidisciplinar. Farmacocinética e farmacodinâmica das drogas. Problemas 
éticos em geriatria. O idoso e a dignidade no processo de morrer. 

 
 
 

Médico Ginecologista 
Obstetra 

Anatomia clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor feminino. Fisiologia do ciclo menstrual; disfunções menstruais; 
anomalias congênitas e intersexo; distúrbios do desenvolvimento puberal; climatério;  vulvovagites e cervicites ; 
doença inflamatória pélvica aguda e crônica; Doenças sexualmente transmissíveis; Abdômen agudo em ginecologia; 
Endometriose; Distopias genitais; Distúrbios   urogenitais; Patologias benignas e malignas da mama; patologias 
benignas e malignas da vulva; vagina útero e ovário; Interpretação de exames citológicos e diagnósticos da lesão 
precursora do câncer cérvico uterino; Noções de rastreamento, estadiamento e tratamento do câncer da mama; 
Esterilidade conjugal; planejamento familiar. Ética em ginecologia e obstetrícia. Anatomia e fisiologia da gestação; 
Diagnóstico de gravidez e determinação da idade gestacional; Assistência pré-natal na gestação normal e avaliação 
de alto risco obstétrico; Diagnóstico de malformações fetais; aborto, gravidez ectópica, mola hidatiforme, 
corioncarcinoma: diagnóstico, fisiopatologia e tratamento; transmissões de infecções maternas fetais; Doenças 
hipertensivas na gestação; Pré-eclampsia: diagnóstico, manejo e tratamento; Diabetes melitus da gestação;  
Cardiopatias, Doenças renais e outras condições clínicas na gestação; HIV/AIDS na gestação;  prevenção da 
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transmissão vertical. Mecanismo do trabalho de parto; Assistência ao parto e uso do partograma; Distócias, 
Indicações de césares e fórceps; Rotura prematura de membranas, Condução; Indicações de analgesia e anestesia 
intraparto; Indicação de histerectomias puerperais, Hemorragia de terceiro trimestre; Sofrimento fetal crônico e 
agudo; Prevenção da prematuridade; Condução e tratamento clínico e cirúrgico de emergências obstétricas.  

 
 
 
 
 

Médico Ginecologista 
Obstetra – Plantonista 

Anatomia clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor feminino. Fisiologia do ciclo menstrual; disfunções menstruais; 
anomalias congênitas e intersexo; distúrbios do desenvolvimento puberal; climatério;  vulvovagites e cervicites ; 
doença inflamatória pélvica aguda e crônica; Doenças sexualmente transmissíveis; Abdômen agudo em ginecologia; 
Endometriose; Distopias genitais; Distúrbios   urogenitais; Patologias benignas e malignas da mama; patologias 
benignas e malignas da vulva; vagina útero e ovário; Interpretação de exames citológicos e diagnósticos da lesão 
precursora do câncer cérvico uterino; Noções de rastreamento; estadiamento e tratamento do câncer da mama; 
Esterilidade conjugal; planejamento familiar; Ética em ginecologia e obstetrícia; Anatomia e fisiologia da gestação; 
Diagnóstico de gravidez e determinação da idade gestacional; Assistência pré-natal na gestação normal e avaliação 
de alto risco obstétrico; Diagnóstico de malformações fetais; aborto, gravidez ectópica, mola hydatiforme, 
corioncarcinoma: diagnóstico, fisiopatologia e tratamento; transmissões de infecções maternas fetais; Doenças 
hipertensivas na gestação; Pré-eclampsia; diagnóstico, manejo e tratamento; Diabetes melitus da gestação;  
Cardiopatias, Doenças renais e outras condições clínicas na gestação; HIV/AIDS na gestação;  prevenção da 
transmissão vertical. Mecanismo do trabalho de parto; Assistência ao parto e uso do partograma; Distócias, 
Indicações de césares e fórceps; Rotura prematura de membranas, Condução; Indicações de analgesia e anestesia 
intraparto; Indicação de histerectomias puerperais, Hemorragia de terceiro trimestre; Sofrimento fetal crônico e 
agudo; Prevenção da prematuridade; Condução e tratamento clínico e cirúrgico de emergências obstétricas. 

 
 

Médico Hematologista 

Linfomas (Hodgkin e não Hodgkin); Síndromes mieloproliferativas; Aplasia de medula óssea; Distúrbio da 
coagulação: doenças de Von Wilerbrand, hemofilia A, hemofilia B, coagulação intra-vascular disseminada, 
trombofilia e inibidores da coagulação; Manuseio do paciente neutropênico febril; Síndrome mielodisplásica; 
Transplantes de medula óssea, anemias: fisiopatogenia, diagnóstico diferencial e tratamento; Plaquetopenia: 
etiologia; Diagnóstico diferencial e tratamento; leucopenia e neutropenia: etiologia, diagnóstico diferencial e 
tratamento.   

 
 
 

Médico Infectologista 

Febre. Septicemia. Infecções em pacientes granulocitopênicos. Infecções causadas por microorganismos 
anaeróbicos. Tétano. Meningite por vírus e bactérias. Abscesso cerebral. Sinusites. Difteria. Tuberculose. 
Pneumonias bacterianas; viróticas e outras. Empiema pleural. Derrames pleurais. Toxoplasmose. Leptospirose. 
Hantaviroses. Actinomicose e Nocardias e infecções fúngicas. Endocardite. Pericardite. Gastroenterocolites 
infecciosas e virais. Hepatite por vírus. Leishmaniose cutânea e visceral. Febre tifóide. Dengue. Varicela. Sarampo. 
Rubéola. Escarlatina. Caxumba. Coqueluche. Herpes simples e zoster. Esquistossomose; filariose; parasitoses por 
helmintos e protozoários. Imunizações. Doenças sexualmente transmissíveis. Controle de infecções hospitalares. 
Síndrome da imunodeficiência adquirida. Cólera. Raiva. Malária. Antibióticos e antivirais. Sistema de agravos 
notificáveis e sistema de mortalidade. 

 
 
 
 

Médico Neurologista 
 

Anatomia e Fisiologia do Sistema nervoso Central e periférico. Patologia e Fisiopatologia dos transtornos do 
Sistema Nervoso Central e Periférico. Semiologia neurológica. Grandes categorias das afecções neurológicas: 
demências e distúrbio da atividade cortical superior; comas e distúrbios do estado da consciência; distúrbios do 
movimento; distúrbios do sono. Doença cérebro-vascular. Doenças neuromusculares - nervos, músculos e junção 
mio-neural; doenças tóxicas e metabólicas; tumores; doenças desmielinizantes; doenças infecciosas do sistema 
nervoso; doença neurológica no contexto da infecção pelo HIV; epilepcias; hidrocefalias e transtornos do fluxo 
liquórico; cefaléias; disgenesias do sistema nervoso; manifestações neurológicas das doenças sistêmicas; neurologia 
do trauma e urgências em neurologia. Indicações e interpretações da propedêutica armada em neurologia: líquor, 
neuroimagem, estudos neurofisiológicos - eletroencefalograma, eletroneuromiografia e potenciais evocados, 
medicina nuclear aplicada à neurologia. 

 
 
 

Médico Oftalmologista 

Anatomia do globo ocular: túnicas, órbita, músculos estrínsecos, aparelho lacrimal, pálpebras, conjuntiva. 
Histologia: córnea, esclera, úvea, seio camerular, retina, cristalino, vítreo, conjuntiva e pálpebra, glândula lacrimal. 
Embriologia do olho. Aspectos genéticos das patologias oculares. Citologia e Microbiologia ocular. Òptica: refração 
e reflexão da luz, lentes e prismas, olho normal, acomodação, hipermetropia, miopia, astigmatismo e presbiopia, 
afacia, lentes de contato. Propedêutica oftalmológica: biomicroscopia, gonioscopia, oftalmoscopia direta e indireta, 
tonometria, ultrassonografia, eletrorretinografia, angiografia fluresceinica, campimetria. Clínica e cirurgia: doenças 
oculares externas, córnea e esclera, cristalino, uveítes, glaucoma, estrabismo, doenças da retina e vítreo, 
neuroftalmologia, doenças da órbita. 
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Médico Ortopedista 

Fraturas e luxações: membro superior e inferior, coluna, bacia, na criança. Contusões, entorses e ferimentos em 
geral. História natural da postura e dos desvios angulares fisiológicos na criança. Doença osteometabólica (distúrbio 
do metabolismo do cálcio e do fósforo). Malformações congênitas: membro superior e inferior, esqueleto axial. 
Paralisia cerebral. Mielomeningocele. Doenças musculares. Doenças de Legg-Calvé-Perthes. Epifisiolistese 
proximal do fêmur. Osteomielites e Pioartrites. Tumores ósseos benígnos e malignos. Artrite reumatóide juvenil e 
do adulto. Osteoartrose. Malformações adquiridas. Osteocondrites e osteocondroses em geral. Doenças infecciosas 
específicas do aparelho locomotor (Tuberculose, Sífilis, Hansen, Brucelose). 

 
 
 

Médico 
Otorrinolaringologista 

Anamnese e exame: em otorrinolaringologia; exames especiais e audiologia. Ouvido: embriologia, anatomia e 
fisiologia; doenças do ouvido externo, médio e mastóide e interno; patologias do nervo facial. Nariz e os seios 
paranasais: anatomia e fisiologia aplicadas; doenças do nariz; doenças crônicas e agudas dos seios paranasais; 
cefaléia e nevralgia. Cavidade Bucal e a Faringe: anatomia e fisiologia da cavidade bucal, da faringe e do pescoço; 
doenças da cavidade bucal; distúrbios das glândulas salivares; doenças da faringe. Laringe: anatomia e fisiologia; 
distúrbios benignos da laringe; distúrbios da fala e da linguagem. Tópicos relativos à cabeça e ao pescoço: 
tumorações do pescoço; tumores malignos da cabeça e pescoço. Trauma maxilofacial: doenças do esôfago e da 
árvore traqueobrônquica; considerações endoscópicas. Traqueostomia: cirurgia plástica da face. 

 
 
 

Médico Pediatra 

Cuidados na sala de parto. Reanimação do recém-nascido. Nutrição e desnutrição proteicocalórica. Crescimento e 
desenvolvimento. Manejo de fluídos e eletrólitos. Distúrbios metabólicos. Patologias respiratórias agudas e crônicas. 
Doenças gastrointestinais, endócrinas, renais, cardíacas. Doenças Infecciosas e Parasitárias; Diagnóstico e 
Tratamento da Dengue. Anomalias gênitourinárias. Hematologia. Distúrbios imunológicos e programa de 
imunização. Patologias neurológicas e neuromusculares. Infecções crônicas e agudas. Patologias ortopédicas e 
cardiológicas. Condições dermatológicas. Síndromes ictéricas e genéticas. Malformações congênitas. Condições de 
saúde da criança brasileira. Organização da atenção à criança. Anemias na infância. Convulsões. Patologias 
cirúrgicas mais freqüentes. Reidratação oral e parenteral. Acidentes por animais peçonhentos. Aspiração e ingestão 
de corpo estranho. Antibioticoterapia em emergência pediátrica. Meningites virais e bacterianas. Cetoacidose 
diabética. Traumatismo cranio-encefálico. Distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico. 

 
 

Médico Pediatra 
Plantonista 

Noções básicas de urgência / emergência em pediatria. Infecções de vias aéreas superiores. Pneumopatias agudas. 
Insuficiência respiratória aguda. Diarréia aguda e desidratação. Reidratação oral e parenteral. Distúrbios do 
equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico. Profilaxia anti-rábica e antitetânica. Acidentes por animais peçonhentos. 
Intoxicações agudas. Aspiração e ingestão de corpo estranho. Doenças exantemáticas na Infância.Diagnóstico e 
Tratamento da Dengue. Antibioticoterapia em emergência pediátrica. Meningites virais e bacterianas. Estado de mal 
convulsivo. Insuficiência cardíaca congestiva. Glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica. Cetoacidose 
diabética. Abdômen agudo na infância. Infecções bacterianas de pele e tecido celular subcutâneo. Traumatismo 
cranioencefálico. 

 
 
 

Médico Pneumologista 

Fisiopatologia respiratória. Métodos diagnósticos em pneumologia. Infecções respiratórias bacterianas e virais 
comuns. Micobacterioses. Micoses pulmonares. Pneumopatias supurativas; bronquiectasias e abscesso do pulmão. 
Asma brônquica. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Hipertensão arterial pulmonar e cor pulmonale. Insuficiência 
respiratória. Tromboembolismo venoso. Tumores de tórax. Doenças pulmorares intersticiais difusas. Trauma 
torácico. Pneumopatias por imunodeficiências. Poluição e doenças pulmonares. Más-Formações congênitas 
pulmonares. Vasculites pulmonares. Síndromes pulmonares eosinofilicas. Distúrbios respiratórios do sono. 
Anomalias da caixa torácica. Cirurgia redutora de volume pulmonar. Transplante pulmonar. Fibrose cística. 
Emergências respiratórias. 

 
 
 
 
 

Médico PSF 

Saúde Pública, legislação, imunizações. Doença hipertensiva arterial, cardiopatia isquêmica, arritmias cardíacas, 
insuficiência cardíaca, febre reumática. Asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, tuberculose, 
neoplasias pulmonares, tromboembolismo pulmonar, sarcoidose, derrame pleural. Hepatites, doenças infecciosas 
intestinais, pancreatites, doença inflamatória péptica. Artrite reumatóide, osteoartrose, lúpus eritematoso sistêmica, 
espondiloartropatias. Diabetes, doenças da tireóide. Doenças infecciosas e parasitárias. Diagnóstico e Tratamento da 
Dengue. Aids. Antibioticoterapia, farmacologia. Infecções do trato urinário, insuficiência renal aguda e crônica, 
obstrução do trato urinário, síndromes nefrótica e nefrítica. Anemias, hemoterapia. Emergências clínicas, 
queimaduras. Epidemiologia. Anatomia Sistema Reprodutor Feminino. DST e DIPA. Diagnóstico e Terapêutica em 
ginecologia. Diagnóstico e Terapêutica em mastologia. Assistência Pré-natal, parto e Puerpério. Pré-natal de alto 
risco. Endocrinologia Ginecológica. Climatério. Ginecologia Infanto Puberal. Ginecologia Psicossomática. 
Antibioticoterapia. Febre reumática. IRA, Otite, Amigdalite, Laringite e Asma. Problemas urinários: - Infecção 
urinária, Síndrome nefrítica e Síndrome nefrótica Vacinação. Doenças transmissíveis agudas. Problemas da pele. 
Doença diarréica. Parasitoses intestinais. 



Estado de Goiás 

Município de Planaltina 

Secretaria Municipal de Saúde 
 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS - EDITAL Nº 002/2007 
 

 

 
 

30 

 

 

 
Médico Psiquiatra 

Delirium, demência e transtornos amnésticos. Transtornos relacionados e substâncias. Esquizofrenia e outras 
psicoses. Transtornos do humor, ansiedade, somatoformes e dissociativos. Sexualidade humana. Transtornos 
alimentares, do sono e do controle de impulsos. Transtornos de ajustamento e de personalidade e transtorno 
psicossomáticos. Emergência psiquiátricas. Transtorno da infância e adolescência (incluindo abuso e negligência)., 

 
 
 
 
 

Médico Radiologista 

Física das radiações. Efeitos biológicos das radiações. Técnicas radiológicas. Formação de imagem radiográfica; 
controle de qualidade. Proteção radiológica. Fundamentos da tomografia computadorizada e da ressonância 
magnética. Contrastes radiológicos. Imagenologia do tórax: doenças pleuro-pulmonares. Massas Torácicas. Tórax 
nas emergências. Tórax em pediatria. Alterações intersticiais; alveolares e mistas. Imagenologia do aparelho 
digestivo: métodos e patologias mais comuns. Abdome agudo. Estudo contrastado. Aparelho digestivo em pediatria. 
Aparelho urinário: imagenologia do aparelho urinário. Método. Massas renais. Trauma renal. Estudo contrastado. 
Aparelho urinário em pediatria. Sistema músculo-esquelético: imagenologia das lesões ósteomuscular articulares. 
Doenças inflamatórias. Massas tumoriais. Coluna vertebral. Crânio e face (órbita - seios da face). Primeiros 
socorros. Choque anafilático. Imagenologia do S.N.C,  T.C.E, A.V.C e S.N.C. Mamografia: técnicas de 
posicionamento. Tumores benignos. Tumores malignos. Radiologia intervencionista (noções básicas, indicações e 
análises). Densitometria óssea (noções básicas, indicações e análises). Sistema cardiovascular. Bases físicas da ultra-
sonografia. Ultrassonografia do abdome total, do tórax, do pescoço, obstétrica e de partes moles. Doppler: noções 
básicas. Ultrassonografia intervencionista. 

 
Médico 

Reumatologista 

Osteoartrite. Reumatismo de partes moles. Lúpus eritematoso sistêmico. Artrite reumatóide. Espondiloartropatias. 
Doença muscular inflamatória. Vasculites. Eslerose sistêmica. Síndrome de Antifosfolípides. Doença mista do 
tecido conjuntivo. Febre reumática. Fibromialgia. Artrites infecciosas. Artropatias por cristais. Doenças ósseo-
metabólicas. Artrite crônica juvenil. Tumores ósseos. Doenças da coluna. Artrites reativas. 

 
 

Médico Urologista 

Anatomia, embriologia e anomalias do sistema geniturinário; Propedêutico urológico; Litiase e infecções do trato 
geniturinário; Traumatismo do sistema geniturinário; Neoplasias benignas e malignas do sistema geniturinário; 
Prevenção e diagnóstico precoce dos tumores do aparelho genital masculino; Bexiga neurogênica; Doenças 
vasculares do aparelho geniturinário; Tuberculose do aparelho geniturinário; Doenças específicas dos testículos; 
Urgências do aparelho geniturinário; Doenças sexualmente transmissíveis; Disfunção erétil; Infertilidade; Cirurgias 
do aparelho geniturinário e cirurgias vídeo laparoscópica; Transplante renal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nutricionista 

Fundamentos da Nutrição: conceito e objetivos; importância da nutrição no processo de desenvolvimento; 
nutrientes: definição, propriedades, funções, digestão, absorção, metabolismo, fontes, transporte e excreção. 
Nutrição do Ciclo Vital: nutrição na gravidez e lactação, nutrição de bebês; cuidado nutricional do recém-nascido de 
baixo peso; nutrição na infância e na adolescência; nutrição do envelhecimento. Técnica Dietética: Alimentos: 
conceitos, coleção, preparo, aquisição, conservação e custos; características físicas, químicas e físico-químicas dos 
alimentos preparados; planejamento, produção e distribuição de refeições; avaliação. Administração de Serviços de 
Alimentação: estrutura administrativa dos serviços; recursos humanos; áreas físicas: preparo, distribuição, lactário e 
administração; equipamentos e instalações; direção dos serviços: comando e supervisão do pessoal- seleção e 
treinamento; controle do serviço: técnico-administrativo, sanitário, econômico e financeiro; ética profissional. 
Avaliação Nutricional: tipos: qualitativo e quantitativo, individual e familiar; avaliação da dieta de grupos em 
período de risco: métodos qualitativo e semiquantitativo; avaliação do estado nutricional de comunidade : métodos, 
indicadores e dados demográficos, consumo de alimentos e graus de desnutrição; avaliação de consumos e hábitos 
alimentares. Educação Nutricional: conceitos, objetivos e aspectos sócio-econômico-culturais; antropologia social e 
conduta alimentar; hábitos alimentares regionais: fundamentos, evolução e modificação; programa de educação 
nutricional de trabalhadores e seus familiares. Dietoterapia: modificação da dieta normal para atendimento ao 
enfermo; métodos especiais de alimentação; cuidados nutricionais na doença; interação entre drogas e nutrientes; 
doenças da cavidade oral, esôfago e estômago; cuidado nutricional nos distúrbios intestinais, nas doenças hepáticas, 
sistema biliar e pâncreas exócrino; stress fisiológico: traumatismo, sepse, queimaduras e cirurgia; métodos de 
suporte nutricional; cuidado nutricional congestiva, na doença renal, na doença neoplástica, na AIDS, na alergia e 
intolerância alimentar, no distúrbio metabólico, na hipertensão. Higiene e Segurança no Trabalho: evolução, 
história, conceituação e legislação de interesse do nutricionista; normas legais e técnicooperacional de higiene e 
segurança no trabalho em refeitórios, cozinha, cantinas e demais locais de refeição nos órgãos municipais. Ética 
Profissional.  

 
 

Psicólogo 

Psicologia Escolar: problemas de aprendizagem-diagnóstico e aconselhamento psicológico, perspectiva histórica da 
Educação no Brasil, o enfoque psicanalítico, construtivista e interacionista no desenvolvimento da aprendizagem; A 
criança e o adolescente: Teorias do desenvolvimento da personalidade, conceitos fundamentais de Freud, Vygotsky 
e Piaget; Fatores que influenciam na socialização, família, escola, meios de comunicação, grupo social; Orientação 
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vocacional: fatores envolvidos na escolha profissional, orientação e o mercado de trabalho, profissão e o perfil 
individual; Psicologia Organizacional: áreas de atuação do Psicólogo do trabalho recrutamento, seleção, treinamento 
e avaliação de desempenho; Psicologia Social: comportamento dos indivíduos nos grupos, relação entre a sociedade, 
grupo, indivíduo e as instituições; Ética profissional; Psicodiagnóstico: na escola, na clínica e na instituição; Saúde 
mental: transtornos mentais e de comportamento. 

 
 
 

Terapeuta Ocupacional 

Fundamentos da Terapia Ocupacional: anatomia humana. Biologia humana. Neurologia. Ortopedia. Fundamentos da 
expressão e comunicação humana. Psicologia: psicologia do desenvolvimento. Desenvolvimento infantil. 
Constituição do Campo. História da Terapia Ocupacional.  Tendências contemporâneas em Terapia Ocupacional. 
Atividades e recursos terapêuticos: repertório de atividades. Recursos tecnológicos. Terapia ocupacional no campo 
social: saúde do trabalhador.  Terapia Ocupacional e deficiência mental.  Terapia Ocupacional em Psiquiatria e 
saúde mental.  Terapia Ocupacional e deficiência física: as abordagens terapêuticas neuromotoras. Próteses e 
órteses. Recursos terapêuticos e psicomotricidade. Reabilitação física: programas hospitalares.  Terapia Ocupacional 
aplicada a Gerontologia e Geriatria. Interface arte e saúde. Ética profissional. Políticas e instituições de saúde e 
reabilitação no Brasil. Cinesioterapia; Terapia Ocupaciomal em queimaduras; Terapia Ocupacional em Hanseníase. 
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ANEXO III 

FORMULÁRIO DE RECURSOS 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA – GOIÁS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2007 

 

FORMULÁRIO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA OS GABARITOS OFICIAIS PRELIMINARES DAS 
PROVAS OBJETIVAS 

DADOS DO CANDIDATO: 

NOME: _____________________________________________________________________ 

IDENTIDADE________________________________________________________________ 

NUMERO DE INSCRIÇÃO: ____________________________________________________ 

CARGO INSCRITO: ___________________________________________________________ 

NUMERO DA QUESTÃO: [         ] 

MARCAÇÃO CONFORME GABARITO OFICIAL: [          ] 

MARCAÇÃO CONFORME RESPOSTA DO CANDIDATO: [         ] 

 

Solicito à Comissão Organizadora do Concurso Público da PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DE GOIAS, a 
revisão do gabarito oficial preliminar da prova objetiva, conforme especificações anterior. 

ARGUMENTAÇÃO DO CANDIDATO  (USE O VERSO) 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

PLANALTINA-GOIAS, _________ de _______________________ de 2008. 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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PARECER JURÍDICO 

 

   Submetido á apreciação desta Assessoria Jurídica, o Edital de Concurso Público referente ao Edital nº 

002/2007, observado as normas legais vigentes, especialmente as disposições da Constituição Federal da República que determina 

a realização de concurso pública para preenchimento de vagas no quadro de servidores efetivos do Município, não observamos 

nenhum ato que possa macular de vícios ou irregularidade o referido edital, podendo ser concluído.  

 

   É o nosso parecer à superior apreciação.  

 

   Planaltina – Go., 29 de novembro de 2007 

 

Antonio Donizete de Oliveira 

Assessor Jurídico 

 


