
‘                      FHOMUV – FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2007

A Fundação Hospitalar do Município de Varginha (FHOMUV) – Hospital Bom Pastor, Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições e prerrogativas legais e, de acordo com o art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, divulga e estabelece normas para a
abertura das inscrições e realização de CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OBJETIVAS E PRÁTICA de caráter eliminatório e PROVAS
DE TÍTULOS de caráter classificatório para o preenchimento de cargos vagos nas classes do Quadro de Pessoal Permanente desta
Fundação pelo Regime Jurídico Estatutário, observadas as disposições constitucionais, e, em particular, as normas contidas neste Edital. 

O  Concurso  será  regido  pelas  instruções  especiais  constantes  do  presente  instrumento,  Lei  Orgânica  e  Legislação  Municipal
pertinente.

O Concurso Público de que trata este edital  destina-se ao provimento dos cargos vagos do Quadro de Pessoal  Permanente  da
Fundação, podendo ser alterado em função do surgimento de novas vagas no decorrer do prazo de validade do Concurso. 

1.0 DOS CARGOS – denominação, carga horária, vagas, salário-base, taxa de inscrição  e requisitos 

1.1 NÍVEL ELEMENTAR MATUTINO

Cód. Denominação C/H Vagas
Vagas
PNE*

Salário-
base.

Taxa de
Insc.

Requisitos/Escolaridade 

01 Auxiliar  de  Serviços  Gerais
Hospitalares - (EF-1) 220 h/m 60 03 395,20 10,00 Nível  Elementar  (Saber  Ler  e

Escrever)

1.2 NÍVEL ELEMENTAR VESPERTINO

Cód. Denominação C/H Vagas
Vagas
PNE*

Salário-
base.

Taxa de
Insc.

Requisitos/Escolaridade 

02 Auxiliar de Creche –  (EF-1) - 220 h/m 02 - 395,20 10,00 Nível  Elementar  (Saber  Ler  e
Escrever)

03 Auxiliar de Radiologia –
 (EF-2) 220 h/m 01 - 406,03 10,00 Nível  Elementar  (Saber  Ler  e

Escrever)

1.3 NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO - MATUTINO

Cód. Denominação C/H Vagas
Vagas
PNE*

Salário-
base.

Taxa de
Insc.

Requisitos/Escolaridade 

04 Motorista – (EF-6) 220 h/m 05 - 751,93 20,00
Ensino  Fundamental  Completo
Carteira  de  Habilitação  “D”  ou
“E”.

05 Telefonista- (EF-3) 220h/m 03 - 417,04 20,00 Nível Fundamental Completo.

• Para o cargo de motorista é obrigatório a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação, conforme exigência do cargo, no ato da realização da
prova PRÁTICA. 

1.4 NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO - VESPERTINO

Cód. Denominação C/H Vagas
Vagas
PNE*

Salário-
base.

Taxa de
Insc.

Requisitos/Escolaridade 

06 Auxiliar de Enfermagem
(EF-5) 220 h/m 95 05 620,13 20,00

Nível  Fundamental  Completo
com  curso  complementar  em
Auxiliar  de  Enfermagem  e
Registro no COREN

1.5 NÍVEL MÉDIO - MATUTINO

Cód. Denominação C/H Vagas
Vagas
PNE*

Salário-
base.

Taxa de
Insc.

Requisitos /Escolaridade

07 Instrumentador Cirúrgico - 
(EF-6) 220 h/m 02 - 751,93 30,00

Ensino  Médio  completo  com
curso  complementar  em
Instrumentação Cirúrgica.

08 Técnico  de  Enfermagem  -
(EF-6) 220 h/m 05 - 751,93 30,00

Ensino  Médio  Completo  com
curso complementar em Técnico
de  Enfermagem  e  Registro  no
COREN.
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09 Técnico de Laboratório – 
(EF-6) 220 h/m 07 - 751,93 30,00

Ensino  Médio  Completo  com
Curso  Técnico  em  Patologia
Clínica  com  Registro  no
Conselho de Classe.

10 Técnico em Eletricidade - 
(EF-6) 220 h/m 01 - 751,93 30,00 Ensino  Médio  Completo  com

Curso Técnico em Eletricidade.

11 Técnico  em  Imobilização  –
Ortopédica – (EF-6) 220 h/m 01 - 751,93 30,00 Ensino  Médio  Completo  com

Registro no Conselho de Classe.

1.6 NÍVEL MÉDIO - VESPERTINO

Cód. Denominação C/H Vagas
Vagas
PNE*

Salário-
base.

Taxa de
Insc.

Requisitos /Escolaridade

12 Escriturário – (EF-3) 220 h/m 52 02 417,04 20,00 Ensino Médio Completo.

13 Técnico  de  Radiologia  /
Radioterapia – (EF-9) 136 h/m 09 01 751,94 30,00

Ensino  Médio  Completo  com
cursos  em  radiologia  com
Registro no Conselho de Classe.

14 Técnico em Patologia  (EF-6) 220 h/m 01 - 751,93 30,00
Ensino  Médio  Completo  com
Curso  Técnico  em  Patologia
Clínica  com  Registro  no
Conselho de Classe.

1.7 ENSINO MÉDIO COMPLETO NA MODALIDADE MAGISTÉRIO/NORMAL SUPERIOR MATUTINO

Cód. Denominação C/H Vagas
Vagas
PNE*

Salário-
base.

Taxa de
Insc.

Requisitos /Escolaridade

15 Educador Infantil – (EF-4) 220 h/m 07 - 549,01 30,00
Ensino  Médio  Completo  na
modalidade  magistério/normal
superior

1.8 NÍVEL SUPERIOR E/OU ESPECIALISTAS - MATUTINO

Cód. Denominação C/H Vagas
Vagas
PNE*

Salário-
base.

Taxa de
Insc.

Requisitos /Escolaridade

16 Assistente Social – (EF-12) 220 h/m 01 - 1.772,06 60,00 Superior em Serviço Social com
Registro no Conselho de Classe.

17 Bioquímico/ Farmacêutico - 
(EF-12) 220 h/m 08 - 1,772,06 60,00

Superior  em  Farmácia/Analises
Clinicas  e  Toxicológicas  com
Registro no Conselho de Classe.

18 Enfermeiro – (EF-12) 220 h/m 23 01 1.772,06 60,00 Superior  em  Enfermagem  com
registro no Conselho de Classe.

19 Fonoaudiólogo – (EF-12) 110 h/m 01 - 886,05 60,00 Superior em Fonoaudiologia com
Registro no Conselho de Classe.

20 Médico do Trabalho – 
 (EF-18) 110 h/m 01 - 1.775,51 80,00

Universitária/Especialização  em
Medicina  do  Trabalho  com
Registro no Conselho de Classe.

21 Médico Infectologista – 
(EF-19) 68h/m 01 - 1.186,05 80,00

Universitária/Especialização  em
Infectologia  com  Registro  no
Conselho de Classe.

22
Médico  Plantonista/Pronto
Socorro  (Clinico  Geral)  –
(EF-17)

68 h/m 17 01 1.069,77 80
Universitária/Especialização  em
Atendimento  de  Emergência
ACLS/Clínico Geral com registro
no Conselho de Classe.

23 Nutricionista –  (EF-12) 220 h/m 01 - 1.772,06 60,00 Superior  em  Nutrição  com
Registro no Conselho de Classe.

24 Psicólogo Hospitalar –  
(EF-12) 220 h/m 02 - 1.772,06 60,00

Superior  em  Psicologia  com
especialização  em  psicologia
hospitalar  e  Registro  no
Conselho de Classe.

25 TNS  Fisioterapeuta  /CTI  -
(EF-14) 110 h/m 02 - 1.217,48 70,00

Universitária/Especialização  em
Fisioterapia Cardiopulmonar com
registro no Conselho de Classe

26 TNS  Médico
Anestesiologista (EF-15) 220 h/m 01 - 2.907,38 70,00

Universitária/Especialização  em
Anestesiologia  com  registro  no
Conselho de Classe.

27 TNS  Médico  Cirurgião
Oncologista - (EF-15) 110 h/m 01 - 1.453,76 70,00

Universitária/Especialização  em
Cirurgia  Oncológica  com
Registro no Conselho de Classe.

28 TNS  Médico  Clínico
Geral/PAD - (EF-17) 220h/m 02 - 3.460,96 80,00

Universitária/  especialização  em
saúde  da  família  com  Registro
no conselho de classe
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29
TNS  Médico  Especialista
Oncologista Clínico
(EF-17)

220 h/m 01 - 3.460,96 80,00
Universitária/Título  de
Especialista  em  Oncologia
Clínica com registro no Conselho
de Classe.

30 TNS Médico Imaginologista
(EF-15) 110 h/m 02 - 1.453,76 70,00

Universitária/Especialização  em
Imaginologia  com  registro  no
Conselho de Classe.

31 TNS Médico Plantonista CTI
(EF-24)

68 h/m
(04

plantões
)

05 - 1.934,46 80,00
Universitária/Especialização  em
CTI com registro no Conselho de
Classe.

32 TNS Médico Plantonista
 Internista - (EF-23)

68 h/m
(04

plantões
)

05 - 1.778,40 80,00

Universitária/Especialização  em
Atendimento  de  Emergência
ACLS com registro no Conselho
de Classe.

1.9 NÍVEL SUPERIOR E/OU ESPECIALISTAS - VESPERTINO

Cód. Denominação C/H Vagas
Vagas
PNE*

Salário-
base.

Taxa de
Insc.

Requisitos /Escolaridade

33 Analista  de  Sistema  de
Informação – (EF-12) 220 h/m 01 - 1.772,06 60,00 Superior em Informática.

34 Médico Plantonista/ Pediatra
(EF-17) 68 h/m 10 01 1.069,77 80

Universitária/Especialização  em
Atendimento  de  Emergência
ACLS/Pediatria  com  registro  no
Conselho de Classe.

35 TNS Biomédico – (EF-12) 220 h/m 02 - 1.772,06 60,00

Universitária  com  formação  em
Biomedicina ou Bioquímica com
Especialização  em  Analises
Clínicas  com  Registro  no
Conselho de Classe

36 TNS  Buco-Maxilo  Facial  -
(EF-15) 110 h/m 01 - 1.453,76 70

Universitária/Especialização  em
Odontologia  Buco  Maxilo  com
registro no Conselho de Classe

37 TNS Físico – (EF-17) 220 h/m 01 - 3.460,96 80,00
Universitária/Título  de
Especialista  em  Física  Médica
com  registro  no  Conselho  de
Classe

38 TNS Fisioterapeuta - (EF-14) 110h/m 06 - 1.217,48 70,00
Universitária/Ensino  Superior
completo  em  Fisioterapia  e
registro no CREFITO.

39
TNS  Médico
Anatomopatologista
(EF-15)

110 h/m 02 - 1.453,76 70,00
Universitária/Especialização  em
Anatomopatologia  com  registro
no Conselho de Classe.

40
TNS  Médico
Anestesiologista
(EF-15)

110 h/m 03 - 1.453,76 70,00
Universitária/Especialização  em
Anestesiologia  com  registro  no
Conselho de Classe.

41 TNS Médico Cardiologista
(EF-15) 110 h/m 01 - 1.453,76 70,00

Universitária/Especialização  em
Cardiologia  com  Registro  no
Conselho de Classe.

42 TNS  Médico  Cardiovascular
– (EF-15) 220 h/m 01 - 2.907,38 70,00

Universitária/Especialização  em
cirurgia  cardiovascular  ou
Angiologia  com  Registro  no
Conselho de Classe.

43
TNS  Médico  Cirurgião
Cabeça e Pescoço
(EF-15)

110 h/m 02 - 1.453,76 70,00
Universitária/Especialização  em
Cirurgia  de  cabeça  e  pescoço
com  Registro  no  Conselho  de
Classe.

44 TNS Médico Cirurgião Geral
(EF-15) 220 h/m 02 - 2.907,38 70,00

Universitária/Especialização  em
Cirurgia  Geral  com  Registro  no
Conselho de Classe.

45 TNS  Médico  Cirurgião
Plástico - (EF-15) 110 h/m 02 - 1.453,76 70,00

Universitária/Especialização  em
Cirurgia plástica com Registro no
Conselho de Classe.

46 TNS  Médico  Cirurgião
Torácico - (EF-15) 110 h/m 01 - 1.453,76 70,00

Universitária/Especialização  em
Cirurgia Torácica com registro no
Conselho de Classe.

47
TNS  Médico  Especialista
Cirurgião Oncologista
(EF-17)

220 h/m 01 - 3.460,96 80,00
Universitária/Titulo  de
Especialista  em  Cirurgia
Oncológica  com  Registro  no
Conselho de Classe.
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48 TNS Médico Especialista 
Radioterapeuta - (EF-17) 220 h/m 01 - 3.460,96 80,00

Universitária/Título  de
Especialista  em  Radioterapia
com  registro  no  Conselho  de
Classe.

49
TNS  Médico
Gastroenterologista
(EF-15)

110 h/m 02 - 1.453,76 70,00

Universitária/
Especialização  em
Gastroenterologia  com  registro
no Conselho de Classe

50 TNS Médico Hematologista -
(EF-15) 110 h/m 02 - 1.453,76 70,00

Universitária/Especialização  em
Hematologia  com  registro  no
Conselho de Classe.

52 TNS Médico Mastologista - 
(EF-15) 110 h/m 02 - 1.453,76 70,00

Universitária/Especialização  em
Mastologia  com  registro  no
Conselho de Classe.

53 TNS Médico Nefrologista - 
(EF-15) 110 h/m 01 - 1.453,76 70,00

Universitária/Especialização  em
Nefrologia  com  registro  no
Conselho de Classe.

54 TNS  Médico Neurologista  
(EF-15) 110 h/m 01 - 1.453,76 70,00

Universitária/Especialização  em
Neurologia  com  registro  no
Conselho de Classe.

55 TNS  Médico Oftalmologista
(EF-15) 110 h/m 01 - 1.453,76 70,00

Universitária/Especialização  em
Oftalmologia  com  registro  no
Conselho de Classe.

56 TNS  Médico  Oncologista
Clínico - (EF-15) 220 h/m 02 - 2.907,38 70,00

Universitária/Especialização  em
Oncologia  Clínica  com  registro
no Conselho de Classe.

57 TNS Médico Ortopedista - 
(EF-15) 110 h/m 02 - 1.453,76 70,00

Universitária/Especialização  em
Ortopedia  com  registro  no
Conselho de Classe.

58
TNS  Médico
Otorrinolaringologista - 
(EF-15)

110 h/m 01 - 1.453,76 70,00
Universitária/Especialização  em
otorrinolaringológica com registro
no Conselho de Classe

59 TNS Médico Pneumologista -
(EF-15) 110 h/m 01 - 1.453,76 70,00

Universitária/Especialização  em
Pneumologia  com  registro  no
Conselho de Classe

60 TNS Médico Proctologista - 
(EF-15) 110 h/m 01 - 1.453,76 70,00

Universitária/Especialização  em
Proctologia  com  registro  no
Conselho de Classe

61 TNS Médico Reumatologista 
(EF-15) 110 h/m 01 - 1.453,76 70,00

Universitária/Especialização  em
Reumatologia  com  registro  no
Conselho de Classe

62 TNS Médico Urologista - 
(EF-15) 110 h/m 01 - 1.453,76 70,00

Universitária/Especialização  em
Urologia  com  Registro  no
Conselho de Classe.

Total de Vagas: 394 a soma total 
*PNE: Portadores de Necessidades Especiais.

1.10 A fiscalização de todos os atos do Concurso ficará sob a responsabilidade da Comissão para Supervisionar e Fiscalizar o Concurso
Público, nomeada pela Portaria n. 6577/2007 de 08/08/2007

1.11 DOS REAJUSTES

Os vencimentos constantes dos quadros acima estarão sujeitos a reajustes na forma da Lei.

2.1  A divulgação  oficial  das  etapas  do  concurso  dar-se-á  através  do  Órgão  Oficial  do  Município  de  Varginha  e  na  Internet  nos  sites
www.meritumconsultoria.com.br e www.fhomuv.com.br.

2.2 Na inscrição presencial o candidato receberá cópia do Edital no ato da inscrição no escritório situado na Rua Alberto Cabre, n.501, Sala
101, Vila Pinto, Varginha-MG, CEP 37010-630.

2.3 – Na inscrição via internet o candidato terá acesso ao Edital através dos sites: www.meritumconsultoria.com.br e www.fhomuv.com.br.

3.0 DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES

3.1 A inscrição do concurso implica, desde logo, o conhecimento e tácita aceitação, pelo candidato, das condições estabelecidas neste edital.

3.2- LOCAL PARA INSCRIÇÃO PRESENCIAL: Rua Alberto Cabre, n.501, Sala 101, Vila Pinto, Varginha-MG, CEP 37010-630.
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3.3- O candidato  interessado em  se inscrever  no presente  concurso (inscrição  presencial)  deverá inicialmente  efetuar  o  pagamento  da
importância relativa à taxa de inscrição, especificada no item 1.0 deste edital, mediante depósito bancário identificado, pelo nome ou CPF do
candidato, em favor da FHOMUV na instituição financeira indicada, mediante apresentação do CPF-MF. 

3.4 PERÍODO: 03/09/2007 a 14/09/2007.

3.5 - HORÁRIO: de segunda à sexta-feira, em dias úteis, das 08:00 h às 18h.

3.6-  INSCRIÇÃO VIA INTERNET:  Será admitida  inscrição  via  Internet,  através  do  endereço eletrônico  www.meritumconsultoria.com.br,
solicitada entre 00:00h do dia 03/09/2007 até às 23:59:59h do dia 14/09/2007, observado o horário oficial de Brasília/DF.

3.6.1- A inscrição solicitada via internet, através do preenchimento de requerimento específico, somente será confirmada após o pagamento
da taxa, mediante, exclusivamente, depósito bancário identificado, pelo nome ou CPF do candidato (na conta especificada no item 3.3) em
nome da FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA – FHOMUV, durante o período estabelecido. O depósito bancário, em
hipótese alguma, poderá ser pago em terminais de auto-atendimento bancário (Caixa Rápido, Banco 24 horas, etc.).

3.6.2 - O pagamento da taxa de inscrição, solicitada via internet, deverá ser efetuado até o dia 17/09/2007, no horário de atendimento das
agências bancárias.

3.6.3 - A solicitação de inscrição via Internet, cujo pagamento for efetuado após a data estabelecida no subitem anterior não será aceita.

3.6.4 -  O candidato que se inscrever via internet deverá entregar pessoalmente a ficha de inscrição eletrônica e xérox do comprovante do
depósito bancário identificado, pelo nome ou CPF do mesmo, na Rua Alberto Cabre, 501, sala 101, Vila Pinto, Varginha-MG, CEP 37010-
630,
ou enviá-lo por AR para o referido endereço.

3.6.5- Os documentos citados no subitem anterior, quando enviados por A.R, deverão chegar ao referido endereço até 5(cinco) dias úteis após
o encerramento das inscrições, sob pena de serem considerados desertos do certame.

3.6.6 - A FHOMUV E A MERITUM CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA. não se responsabilizam por solicitação de inscrição
via Internet ou documentos enviados por correio, não recebidos por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados ou
entrega dos documentos.

3.7 - DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:

a) ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Emenda Constitucional 19/98;
b) ter, até a data da posse, a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com as obrigações militares, se, do sexo masculino;
e) estar no gozo dos direitos políticos e civis;
f) estar ciente de que, se aprovado, quando da nomeação, deverá comprovar que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo,

inclusive a comprovação do grau de instrução exigido para provimento, constantes do presente edital,  sob a pena de perda do
direito à vaga;

g) não ter sido demitido por ato de improbidade ou exoneração “a bem do serviço público”, mediante decisão transitada em julgado, em
qualquer esfera governamental;

h) não se encontrar no acúmulo ilegal de cargos públicos;
i) preencher e assinar a Ficha de Inscrição Eletrônica;
j) gozar de boa saúde física e mental  e não ser portador de necessidades especiais  incompatíveis  com o exercício das funções

atinentes ao cargo a que concorre;
k) conhecer as normas estabelecidas neste edital e com elas estar de acordo;
l) para se inscrever,  o candidato deverá ler o edital, em sua íntegra e preencher as condições para o presente certame concursal.

3.8 - Apresentar no ato da inscrição presencial os seguintes documentos:

a) documento de identidade   (original) ou carteira expedida por órgão ou conselho de classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social,
Certificado de Reservista ou Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia) ou passaporte, na forma da Lei;

b) apresentar o CPF (Cadastro de Pessoa Física) para indicação na FICHA DE INSCRIÇÃO ELETRÔNICA;
c) preencher e assinar a ficha de inscrição eletrônica no ato da inscrição;
d) comprovante da efetivação do depósito bancário identificado, pelo nome ou CPF do candidato.

3.9 - Para efetivação da inscrição na modalidade não presencial, o candidato deverá seguir os procedimentos abaixo:
       
a) acessar o endereço eletrônico www.meritumconsultoria.com.br , observando as orientações ali contidas;
b) preencher o requerimento de inscrição eletrônico;
c) enviar o comprovante da efetivação do depósito bancário identificado, pelo nome ou CPF do candidato, referente à taxa de inscrição

e à ficha de inscrição eletrônica, conforme subitem 3.6.4;
d) receber, por e-mail, a confirmação da inscrição;

 CONSIDERAÇÕES: para  o  preenchimento  do  requerimento  de  inscrição,  o  candidato  deverá  registrar  um  dos  documentos,
especificados no item 3.12, com o qual terá acesso a sala de provas.
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3.10 - O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios ou
Receita Federal, em tempo de conseguir o registro e o respectivo número, antes do término do período de inscrição.

3.11 -  Terá sua inscrição cancelada e será,  automaticamente,  eliminado do concurso  público,  o candidato  que utilizar  o  CPF e outros
documentos de terceiros. 

3.12- São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos comandos militares, pelas Secretarias de Segurança Pública,
pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício
profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte brasileiro, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras
expedidas por órgãos públicos,  que, por lei federal, valham como identidade; Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação,
somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei n. 9503 de 23/09/1997. 

3.13 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de identidade original, por motivo de
perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido, no máximo de
até 30 dias, ocasião em que será submetido à identificação oficial,  compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em
formulário próprio. 

3.14 - Não serão aceitos como documento de identidade: CPF, certidão de nascimento, título eleitoral, de motorista (modelo antigo), carteira
de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não-identificáveis ou danificados, nem xérox (autenticada
ou não).

3.15 - A ficha de inscrição será processada através de sistema eletrônico de dados.

3.16 - Tendo em vista que as provas para todos os cargos serão realizadas em dois turnos, os candidatos poderão concorrer às vagas de um
cargo no turno da manhã e outro cargo no turno da tarde, conforme estabelecido no Anexo II deste Edital.

3.17 - Em hipótese alguma, será devolvida a taxa de inscrição.

3.18 -  A  declaração  falsa  ou  inexata  dos  dados  constantes  da  FICHA DE INSCRIÇÃO ELETRÔNICA,  bem  como  a  apresentação  de
documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer
época, sujeitando-se o requerente à ação penal.

3.19 - Será permitida a inscrição presencial por procuração, mediante entrega do respectivo mandato acompanhado de cópias autenticadas
do documento de identidade do candidato e apresentação do documento de identidade do procurador. Para cada candidato, deverá ser
apresentada uma procuração, que ficará retida.

3.20 - A FICHA DE INSCRIÇÃO ELETRÔNICA deverá estar correta e totalmente preenchida pelo candidato ou por seu procurador, sendo
todas as informações de responsabilidade exclusivamente deles.

3.21 – Se o pagamento da taxa for efetuado após a data de encerramento das inscrições, não será considerado para efeito de inscrição.

3.22 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do cargo, seja qual for o motivo alegado.

4.0 DA HOMOLOGAÇÃO E DA ENTREGA DO CARTÃO DE INSCRIÇÃO

4.1 - Da data do enceramento das inscrições até 26.09.2007, será divulgado edital de homologação das inscrições.

4.2 - Julgados os pedidos de inscrições, com o exame da documentação apresentada e satisfeitas as exigências do Edital, a Presidente da
Fundação homologará as inscrições e publicará os relatórios de candidatos inscritos por cargo, através de Edital no órgão de imprensa
oficial do Município e no site www.meritumconsultoria.com.br. e  www.fhomuv.com.br .

4.3 - As inscrições que não satisfizerem às exigências contidas neste Edital, item 3.7, serão indeferidas por ato da Presidente da Fundação,
constando o motivo do indeferimento.

4.4 - Se mantida a não-homologação ou/o não-processamento da inscrição, o candidato será eliminado do concurso, não lhe assistindo direito
à devolução da tarifa de inscrição. 

4.5 - Após a data e horário fixados, com término do prazo para o recebimento das inscrições, não serão admitidas quaisquer outras, sob
qualquer condição ou pretexto.

4.6 - O CARTÃO DE INSCRIÇÃO ELETRÔNICO estará disponível no site www.meritumconsultoria.com.br , no prazo de 05 dias úteis após
a homologação das inscrições,  onde ficará disponível até 72(setenta e duas horas) antes da realização das provas objetivas,  ou no
escritório situado na Rua Alberto Cabre, 501- sala 101 – Vila Pinto Varginha/MG.

4.7 - Só será admitido acesso aos locais de provas aos candidatos que comparecerem munidos do cartão de inscrição eletrônico, o qual
constará da sala de realização da prova, data e horário, além do documento de identificação oficial (com foto). O candidato deve, após
receber, guardar, cuidadosamente, seu cartão de inscrição eletrônico, pois ele indica, com precisão, dia, horário e local da realização de
sua prova, o que será conferido pelos fiscais no momento do seu acesso ao local de provas. 

4.8 - O candidato só terá acesso ao local de realização das provas mediante apresentação do cartão de inscrição eletrônico (extraído
do site www.meritumconsultoria.com.br ) e documento de identidade, conforme item 3.12 deste Edital. 

5.0 DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

5.1 - Fica fixado o percentual de 5% (cinco por cento) do número vagas existentes para cada cargo, com base no QUADRO DE VAGAS, item
1 deste Edital para os candidatos portadores de necessidades especiais. ( Decreto Federal 3298 de 20/12/99 alterado pelo Decreto Federal
5296 de 02/12/2004).
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5.2 - Na hipótese de a aplicação do percentual resultar  número fracionado, a fração será arredondada para 1 (uma) fração, se igual ou
superior  a  0,5  (cinco  décimos);  se  inferior  a  0,5  (cinco  décimos),  considerá-las  nas  nomeações  posteriores,  esclarecendo-se  tal
circunstância por ocasião da ocorrência; serão preenchidas pelos demais aprovados, com estrita observância da ordem de classificação.

5.3 - No caso de não haver candidatos inscritos para as vagas reservadas para portadores de necessidades especiais, serão elas destinadas
aos demais candidatos, respeitada a ordem de classificação.

5.4 - A ocupação do total dos cargos referidos no item anterior fica condicionada à aprovação prévia em Concurso Público de provas e títulos,
de acordo com as aptidões de cada candidato.

5.5 - Os pedidos de inscrição de candidatos portadores de necessidades especiais  serão submetidos à avaliação de uma junta médica,
indicada,  especialmente,  para  este  fim,  que  emitirá  laudo  pelo  deferimento  ou  indeferimento  do  pedido  de  inscrição  para  o  cargo
pretendido.

5.6 - As pessoas portadoras de necessidades especiais deverão declarar o tipo de incapacidade que apresentar, em campo específico, no
formulário de requerimento de inscrição, quando do seu preenchimento.

5.7 - Os candidatos portadores de necessidades especiais participarão do Concurso, em igualdade de condições com os demais candidatos,
no que se refere ao conteúdo, avaliação, período de prova, horário e local de realização das provas.

5.8 - A publicação final do concurso público será feita em duas listas, contendo a primeira a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos
portadores de necessidades especiais, e a segunda, somente a pontuação destes últimos. 

5.9 - Os candidatos que não optarem, por ocasião das inscrições, ou dos recursos das mesmas,  para reservas de vagas destinadas aos
portadores de necessidades especiais, não terão direito à vaga especial, bem como à prova especial, seja qual for o motivo alegado.

5.10 - Não serão considerados como necessidades especiais, os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia,
astigmatismo, estrabismo e congêneres. 

5.11 - Em conformidade com o parágrafo 2º do art. 1º da Lei Estadual nº11867, de 28/07/95, “pessoa portadora de deficiência é aquela que
apresenta, em caráter permanente, disfunção de natureza física,  sensorial ou mental,  que gere incapacidade para o desempenho de
atividade, dentro de um padrão considerado normal para um ser humano.”

5.12 - Para fins de identificação de cada tipo de deficiência adotar-se-á referência contida no art. 4º do Decreto Federal n°3298, de 20 de
dezembro de 1999.

5.13 - Será de responsabilidade de Junta Médica designada pelo Prefeito Municipal, elaborar o laudo médico, devendo o mesmo ser realizado
sem qualquer ônus para o candidato. Não serão aceitos laudos médicos elaborados por profissionais não credenciados pela Fundação.

5.14 - Concluindo a Junta Médica pela inexistência da deficiência ou por ser ela insuficiente para habilitar o candidato, o mesmo não poderá
tomar posse.

5.15 - Concluindo a Junta Médica pela incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo pretendido, o candidato não poderá tomar
posse.  

6.0 DOS PROGRAMAS

6.1 - Os programas das matérias sobre os quais versarão as Provas Objetivas integram o presente Edital, na forma do Anexo II deste edital. 

6.2 - Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e
serão usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. 

6.3 - O Manual do Conteúdo Programático,  além de ser entregue ao candidato no ato da inscrição presencial, estará afixado no escritório
local à Rua Alberto Cabre, n.501, Sala 101, Vila Pinto, Varginha-MG, CEP 37010-630., e as Atribuições dos Cargos estarão disponíveis nos
sites  www.meritumconsultoria.com.br. e www.fhomuv.com.br, bem como o Estatuto dos Servidores Públicos de Varginha e suas alterações
posteriores.

7.0 DAS PROVAS E DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

7.1 - O local, dia e hora das provas escritas estarão contidos no Edital de Convocação para a realização das provas, afixados nos locais das
inscrições, no Cartão de Inscrição Eletrônico e no site www.meritumconsultoria.com.br.

7.2 - O Concurso Público de que trata este Edital consistirá em provas objetivas de múltipla escolha, de caráter ELIMINATÓRIO, que avaliará
o desempenho do candidato no trabalho que executará e de prova de títulos, de caráter classificatório, disciplinada neste edital.

7.3 - As provas objetivas serão avaliadas na escala de 0 a 100 pontos.

7.4 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que obtiver nota igual a zero, em um dos conteúdos ou não alcançar 50% (cinqüenta
por cento) de acerto do total de questões. 

7.5 - Será atribuída nota ZERO às questões da prova objetiva que contenham mais de uma resposta assinalada, emendas e/ou rasuras, às
questões que não forem transcritas do caderno de provas para a folha de resposta óptica, bem como aquelas que não forem assinaladas
com caneta esferográfica azul ou preta, na folha de resposta óptica.

7.6 -  As  questões  das  provas  objetivas  serão  elaboradas,  com  04  (quatro)  opções  sendo:  A,  B,  C  e  D,  com  base  nos  conteúdos
programáticos, que serão entregues aos candidatos no ato da inscrição, contendo uma única resposta correta.
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7.7 -  As  provas  serão realizadas no dia  21/10/2007 de 8h às 12 h no turno  da manhã e de  13h às 17h  no turno da tarde  conforme
discriminado abaixo. A Meritum se reserva no direito de alterar a data da realização das provas objetivas devidos a fatos supervenientes.

7.8 - As provas objetivas serão avaliadas, obedecendo aos seguintes valores:

7.8.1 – NÍVEL ELEMENTAR - MATUTINO:

CARGOS

VALORAÇÃO PARA PROVAS 
OBJETIVAS (0 A 100)

PROVA OBJETIVA COMPOSIÇÃO 
E Nº. DE QUESTÕES ENVOLVENDO

CONTEÚDOS:
L.

Portuguesa
Matemátic

a
C.

Específicos
Total/Ponto

s Valor/Questão

Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares - (EF-
1) 10 10 30 100 2,0

7.8.2 – NÍVEL ELEMENTAR - VESPERTINO

CARGOS

VALORAÇÃO PARA PROVAS 
OBJETIVAS (0 A 100)

PROVA OBJETIVA COMPOSIÇÃO 
E Nº. DE QUESTÕES ENVOLVENDO

CONTEÚDOS:
L.

Portuguesa
Matemátic

a
C.

Específicos
Total/Ponto

s Valor/Questão

Auxiliar de Creche - (EF-1) 10 10 30 100 2,0
Auxiliar de Radiologia - (EF-2) 10 10 30 100 2,0

7.8.3 – NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO - MATUTINO
 

CARGOS

VALORAÇÃO PARA PROVAS 
OBJETIVAS (0 A 100)

PROVA OBJETIVA COMPOSIÇÃO 
E Nº. DE QUESTÕES ENVOLVENDO

CONTEÚDOS:
L.

Portuguesa
Matemátic

a
C.

Específicos
Total/Ponto

s Valor/Questão

Motorista – (EF-6)* 10 10 30 100 2,0
Telefonista - (EF-3) 10 10 30 100 2,0
*Motorista: prova Prática 

7.8.4 – NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO - VESPERTINO

CARGOS

VALORAÇÃO PARA PROVAS 
OBJETIVAS (0 A 100)

PROVA OBJETIVA COMPOSIÇÃO 
E Nº. DE QUESTÕES ENVOLVENDO

CONTEÚDOS:
L.

Portuguesa
Matemátic

a
C.

Específicos
Total/Ponto

s Valor/Questão

Auxiliar de Enfermagem - (EF-5) 10 10 30 100 2,0

7.8.5 – NÍVEL MÉDIO - MATUTINO

CARGOS

VALORAÇÃO PARA PROVAS 
OBJETIVAS (0 A 100)

PROVA OBJETIVA COMPOSIÇÃO 
E Nº. DE QUESTÕES ENVOLVENDO

CONTEÚDOS:
Língua

Portuguesa
Matemátic

a
Didátic

a
Conhecimento

s
Específicos

Total/Ponto
s Valor/Questão

Instrumentador  Cirúrgico  -  (EF-
6) 10 10 - 30 100 2,0
Técnico  de Enfermagem  -  (EF-
6) 10 10 30 100 2,0

Técnico de Laboratório – (EF-6) 10 10 - 30 100 2,0
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Técnico em Eletricidade - (EF-6) 10 10 - 30 100 2,0
Técnico  em  Imobilização  –
Ortopédica - (EF-6) 10 10 30 100 2,0

7.8.6 – NÍVEL MÉDIO – VESPERTINO:

CARGOS

VALORAÇÃO PARA PROVAS 
OBJETIVAS (0 A 100)

PROVA OBJETIVA COMPOSIÇÃO 
E Nº. DE QUESTÕES ENVOLVENDO

CONTEÚDOS:
Língua

Portuguesa
Matemátic

a
Didatic

a
Conhecimento

s
Específicos

Total/Ponto
s Valor/Questão

Escriturário - (EF-3) 10 10 - 30 100 2,0
Técnico em Patologia  – (EF-6) 10 10 - 30 100 2,0
Técnico de Radiologia /Radioterapia -
(EF-9) 10 10 - 30 100 2,0

7.8.7 – NÍVEL MÉDIO - MATUTINO:

CARGOS

VALORAÇÃO PARA PROVAS 
OBJETIVAS (0 A 100)

PROVA OBJETIVA COMPOSIÇÃO 
E Nº. DE QUESTÕES ENVOLVENDO

CONTEÚDOS:
Língua

Portuguesa
Matemátic

a
Didátic

a
Conhecimento

s
Específicos

Total/Ponto
s Valor/Questão

Educador Infantil - (EF-4) 10 - 15 25 100 2,0

7.8.8 – NÍVEL SUPERIOR - MATUTINO:

CARGOS

VALORAÇÃO PARA PROVAS 
OBJETIVAS (0 A 100)

PROVA OBJETIVA COMPOSIÇÃO 
E Nº. DE QUESTÕES ENVOLVENDO

CONTEÚDOS:
Língua

Portuguesa
Atualidade

s
Conhecimento

s
Específicos

Total/Ponto
s Valor/Questão

Assistente Social - (EF-12) 10 10 30 100 2,0
Bioquímico / Farmacêutico -  (EF-12) 10 10 30 100 2,0
Enfermeiro - (EF-12) 10 10 30 100 2,0
Fonoaudiólogo - (EF-12) 10 10 30 100 2,0
Médico do Trabalho - (EF-18) 10 10 30 100 2,0
Médico Infectologista – (EF-19) 10 10 30 100 2,0
Médico Plantonista/Pronto Socorro (Clínico Geral)
- (EF-17) 10 10 30 100 2,0

Nutricionista - (EF-12) 10 10 30 100 2,0
Psicólogo Hospitalar – (EF-12) 10 10 30 100 2,0
TNS Fisioterapeuta /CTI - (EF-14) 10 10 30 100 2,0
TNS Médico Anestesiologista - (EF-15) 10 10 30 100 2,0
TNS Médico Cirurgião Oncologista - (EF-15) 10 10 30 100 2,0
TNS Médico Clínico Geral/PAD - (EF-17) 10 10 30 100 2,0
TNS  Médico  Especialista  Oncologista  Clínico  -
(EF-17) 10 10 30 100 2,0

TNS Médico Imaginologista - (EF-15) 10 10 30 100 2,0
TNS Médico Plantonista CTI – (EF-24) 10 10 30 100 2,0
TNS Médico Plantonista - Internista - (EF-23) 10 10 30 100 2,0
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7.8.9 – NÍVEL SUPERIOR - VESPERTINO:

CARGOS

VALORAÇÃO PARA PROVAS 
OBJETIVAS (0 A 100)

PROVA OBJETIVA COMPOSIÇÃO 
E Nº. DE QUESTÕES ENVOLVENDO

CONTEÚDOS:
Língua

Portuguesa
Atualidade

s
Conhecimento

s
Específicos

Total/Ponto
s Valor/Questão

Analista de Sistema de Informação - (EF-12) 10 10 30 100 2,0
Médico Plantonista/ Pediatra – (EF-17) 10 10 30 100 2,0
TNS Biomédico - (EF-12) 10 10 30 100 2,0
TNS Buco-Maxilo Facial - (EF-15) 10 10 30 100 2,0
TNS Físico - (EF-17) 10 10 30 100 2,0
TNS Fisioterapeuta - (EF-14) 10 10 30 100 2,0
TNS Médico Anatomopatologista - (EF-15) 10 10 30 100 2,0
TNS Médico Anestesiologista – (EF-15) 10 10 30 100 2,0
TNS Médico Cardiologista - (EF-15) 10 10 30 100 2,0
TNS Médico Cardiovascular – (EF-15) 10 10 30 100 2,0
TNS Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço – 
(EF-15) 10 10 30 100 2,0

TNS Médico Cirurgião Geral - (EF-15) 10 10 30 100 2,0
TNS Médico Cirurgião Plástico - (EF-15) 10 10 30 100 2,0
TNS Médico Cirurgião Torácico - (EF-15) 10 10 30 100 2,0
TNS Médico Especialista Cirurgião Oncologista -
(EF-17) 10 10 30 100 2,0
TNS  Médico  Especialista  Radioterapeuta  -  (EF-
17) 10 10 30 100 2,0

TNS Médico Gastroenterologista - (EF-15) 10 10 30 100 2,0
TNS Médico Hematologista - (EF-15) 10 10 30 100 2,0
TNS Médico Mastologista - (EF-15) 10 10 30 100 2,0
TNS Médico Nefrologista – (EF15) 10 10 30 100 2,0
TNS  Médico Neurologista - (EF-15) 10 10 30 100 2,0
TNS Médico Oftalmologista - (EF-15) 10 10 30 100 2,0
TNS Médico Oncologista Clínico - (EF-15) 10 10 30 100 2,0
TNS  Médico Ortopedista - (EF-15) 10 10 30 100 2,0
TNS Médico Otorrinolaringologista - (EF-15) 10 10 30 100 2,0
TNS Médico Pneumologista – (EF-15) 10 10 30 100 2,0
TNS Médico Proctologista - (EF-15) 10 10 30 100 2,0
TNS Médico Reumatologista – (EF-15) 10 10 30 100 2,0
TNS Médico Urologista - (EF-15) 10 10 30 100 2,0

8.0 DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROVAS DE TRÂNSITO

8.1 - Para Motorista, exame de direção em veículo Ambulância, de acordo com a CNH exigida para o cargo, com duração de 15 min para cada
candidato, avaliado por examinador habilitado, resultando em Laudo de Avaliação Técnica, avaliando, dessa forma, a capacidade prática
do candidato no exercício e desempenho das tarefas da função, conforme o código CTB nas resoluções 168 – 169.

I – FALTAS ELIMINATÓRIAS

- desobedecer à sinalização e de parada obrigatória;
- avançar sobre o meio fio;
- não colocar o veículo na área balizada, em no máximo três tentativas, no tempo estabelecido;
- avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veículo na vaga;
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- transitar em contramão de direção;
- não completar a realização de todas as etapas do exame;
- avançar a via preferencial;
- provocar acidente durante a realização do exame;
- exceder a velocidade regulamentada para via;
- cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima.

I – FALTAS GRAVE – MENOS 30 PONTOS POR FALTA:

- desobedecer a sinalização da via, ou ao agente da autoridade de trânsito;
- não observar as regras de ultrapassagem ou de mudanças de direção;
- não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo, ou ainda quando

o pedestre não haja concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo;
- manter a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte dele;
- não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente;
- não usar corretamente o cinto de segurança;
- perder o controle da direção do veículo em movimento;
- cometer qualquer outra infração de trânsito.

II – FALTA MÉDIA – MENOS 20 PONTOS POR FALTA:

- executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente livre;
- trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do veículo e do clima;
- interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova;
- fazer conversão incorretamente;
- usar buzina sem necessidade ou em local proibido;
- desingrenar o veículo nos declives;
- colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias;
- usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens;
- entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro;
- engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso;
- cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média.

III – FALTA LEVE – MENOS 10 PONTOS POR FALTA:

- provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado;
- regulagem incorreta dos retrovisores;
- manuseio irregular do câmbio;
- uso incorreto dos instrumentos do painel;
- ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor;
- apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento;
- dar partida ao veículo com engrenagem de tração ligada;
- tentar movimentar o veículo com engrenagem de tração em ponto neutro;
- cometer qualquer outra infração de natureza leve.

8.2 - A não-execução do teste  na totalidade do percurso  pré-estabelecido ou falhas como colisão com outro veículo ou qualquer objeto
presente no percurso, subir no meio-fio ou colocar em risco a vida de transeuntes ou de passageiros que se encontrarem no veículo na
hora do teste, implicará a reprovação do candidato.

8.3 - A Prova Prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e será aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50%
(cinqüenta por cento) dos pontos. 

8.4 - Serão convocados para as Provas Práticas os candidatos aprovados na prova objetiva de multipla escolha. 

9.0 DOS TÍTULOS

9.1 - Os candidatos aprovados na primeira etapa do Concurso (Prova Objetiva), que detenham títulos admissíveis e aferíveis na forma do
Edital, deverão comparecer ao  escritório local à Rua Alberto Cabre, 501, 1º andar, sala 101, bairro Vila Pinto, Varginha MG, no
prazo de 48 horas úteis,  contados  a partir  do primeiro  dia  útil  da publicação  dos resultados  da prova objetiva,  para a entrega dos
mesmos.

9.2- Os títulos deverão estar acondicionados em envelope, contendo:
a) nome, número de inscrição do candidato e o cargo que concorre;
b) quantidade de títulos;
c) ficha de avaliação de títulos impressa pelo site www.meritumconsultoria.com.br.

9.3- A contagem dos pontos obedecerá aos seguintes critérios:

a) Na Avaliação de Títulos, somente serão reconhecidos como documentos válidos, àqueles que atendam aos seguintes critérios:

CERTIFICADO E/OU DIPLOMA P.UNITÁRIO

Certificado  e/ou  Declaração  de Conclusão  de Curso de
Especialização  Latu Sensu,  em nível de Pós Graduação,
referente  à  especialidade  a  que  concorre,  com  carga
horária mínima de 360 horas.

3,00
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Curso de Mestrado “Strictu Sensu” 4,00

Curso de Doutorado “Strictu Sensu” 5,00

b) A soma total dos títulos constantes do item 9.3, alínea “a”, não poderá exceder a 10 (dez  pontos).

9.4 - Os comprovantes dos títulos a que se refere o item 9.3 serão entregues em fotocópias, acompanhados dos originais para conferência.

9.5 - Não serão atribuídos pontos aos títulos apresentados como requisito mínimo para inscrição.

9.6 - Não serão considerados os títulos entregues fora do prazo previsto.

9.7 - Cada título será considerado uma única vez.

9.8 - Somente serão considerados como títulos, os cursos que têm relação direta com o cargo em concurso e sejam expedidos por instituição
de ensino credenciado pelo MEC.

9.9 - A pontuação aferida será utilizada somente para efeito de classificação.

9.10 - Será de responsabilidade exclusiva do candidato a entrega da documentação referente a títulos, mediante protocolo, no escritório local,
a Rua Alberto Cabre, 501, 1º andar, sala 101, Bairro Vila Pinto, Varginha MG, no horário de expediente de (08:00 às 17:00 horas) e no
prazo previsto neste edital (item 11.2), não sendo aceitos títulos entregues via correio, fax, Internet ou fora do prazo estabelecido.

9.11 - Serão recusados, liminarmente, os títulos que não atenderem às exigências deste Edital.

9.12 - Em hipótese alguma, a documentação referente a títulos será devolvida aos candidatos, após a realização do concurso.

10.0 DA PROVA OBJETIVA

10.1 - O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário previsto para o início
da prova, sendo os portões de acesso fechados às 08:00h, na presença de três candidatos, mediante lavratura de termo, não sendo
admitido, a partir de então, o ingresso de candidatos retardatários. Os candidatos que acessarem o local da prova, no horário previsto,
deverão estar munidos do seguinte material:

a) documento oficial de identificação com foto;
b) cartão de Inscrição Eletrônico;
c) caneta esferográfica (azul ou preta) para uso no cartão resposta.

10.2 - Não haverá segunda chamada, nem aplicação de prova fora dos locais preestabelecidos.

10.3 - Será considerado FALTOSO o candidato que deixar de assinar a lista de presença.

10.4 - O ingresso nos locais de realização das provas somente será permitido, dentro do horário estabelecido e mediante a apresentação,
pelo candidato, de seu cartão de inscrição e documento de identidade, com valor legal.

10.5 - Durante a realização da prova, não será permitida a entrada ou permanência de candidato portando qualquer tipo de arma ou aparelhos
eletrônicos e nem qualquer espécie de consulta ou comunicação entre candidatos, assim como a utilização de livros, códigos, manuais,
impressos ou anotações, máquinas calculadoras e agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, relógio do tipo data bank, pager,
walkman,  gravador ou qualquer outro receptor  de mensagens.  Caso o candidato  leve arma ou qualquer aparelho eletrônico deverá
depositá-lo na coordenação, exceto no caso de telefone celular,  que deverá ser desligado e entregue ao fiscal, ficando depositado junto
à  mesa  de  fiscalização  até  o  final  das  provas.  O  descumprimento  dessa  determinação  implicará  na  eliminação  do  candidato,
caracterizando-se como tentativa de fraude.

10.6  -  A candidata  que tiver necessidade  de amamentar  durante a realização da prova deverá levar  acompanhante  que ficará  em sala
reservada para essa finalidade e será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará a
prova. Não haverá compensação do tempo de amamentação ao tempo da prova da candidata.

10.7 -  O caderno de questões é o espaço em que o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para chegar à resposta adequada,
permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer das folhas, exceto na FOLHA DE RESPOSTA ÓPTICA. 

10.8  - A FOLHA DE RESPOSTA ÓPTICA é o único  documento  válido  para  a correção eletrônica,  devendo ser preenchido com
bastante atenção. Não poderá ser substituído,  tendo em vista sua codificação, sendo o candidato o único responsável pela
entrega do mesmo, devidamente preenchido e assinado. 

10.9 - Será permitido aos candidatos anotarem no gabarito rascunho, que lhe será fornecido pelo fiscal de sala, as questões anotadas na sua
folha  de  resposta  óptica para  conferência  do  gabarito  oficial  a  ser  divulgado  no  site  www.meritumconsultoria.com.br e
www.fhomuv.com.br, até 72 horas contadas do término da realização das provas. 

10.10 -  Será desclassificado do Concurso, por ato da Meritum Consultoria e da Assessoria Municipal Ltda, sem prejuízo das medidas de
ordem administrativa, civil e criminal, o candidato que:

a) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
b) agir com incorreção, violência, descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação das provas e demais

atividades, ou mesmo, por qualquer razão,  tentar tumultuá-la;
c) for surpreendido, utilizando-se de meios proibidos por este Edital;
d) for responsável por falsa identificação pessoal;
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e) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Concurso;
f) não devolver integralmente o material recebido;
g) efetuar inscrição fora do prazo previsto;
h) deixar  de  atender  à  convocação  ou  qualquer  outra  orientação  da Meritum  Consultoria  e  Assessoria  Municipal  Ltda.  ou  da

Fundação, durante o período de realização do certame e quando dos atos posteriores à divulgação do resultado, a exemplo de
convocação para exame de sanidade física e mental, entrega de documentos prevista neste edital e para posse dos classificados;

i) afastar-se do recinto da prova sem o acompanhamento do fiscal. 

10.11 -  Não serão computadas questões não-assinaladas, questões que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que
legível.

10.12 -  Somente serão permitidos assinalamentos de questões  na Folha de Resposta Óptica,  feitas pelo próprio candidato,  com caneta
esferográfica preta ou azul, vedada qualquer colaboração ou participação de terceiros.

10.13 - O candidato somente poderá ausentar-se do recinto da prova, após 60 (sessenta) minutos do início da mesma.

10.14 - É de responsabilidade do candidato entregar a Folha de Resposta Óptica antes de sair da sala de provas. O Caderno de Provas ficará
com o Candidato, desde que permaneça 03 (três) horas na sala de provas.

10.15 -  Caso o Candidato não permaneça o tempo previsto na sala de provas, estipulado no item anterior, o seu Caderno de Provas será
retido e acondicionado em envelope lacrado (com lacre inviolável) e ficará arquivado juntamente com a folha de resposta óptica durante o
prazo de validade do Concurso Público na Fundação Hospitalar  do Município de Varginha – MG, não sendo permitido sua retirada
posteriormente.

 
10.16 - Os três últimos candidatos de cada sala só poderão retirar-se, após a verificação do lacre dos envelopes de provas.

10.17 - A realização das provas será dia 21/10/2007 das 8h às 12 h (manhã) e 13h ás 17h (tarde), tendo os locais divulgados nos meios de
comunicação  previstos  no  item  2 deste  edital,  com  antecedência  mínima  de  72  (setenta  e  duas)  horas  e  no  site
www.meritumconsultoria.com.br. e www.fhomuv.com.br .

10.18 - O prazo de duração das provas será de 04 (quatro) horas, contado após a entrega dos cadernos.

10.19 -  Os cadernos de provas entregues aos candidatos, de que trata o item 10.7, serão retirados de envelopes invioláveis pelo fiscal da
sala, na presença dos candidatos, após autorização para início dos trabalhos.

11.0 DOS RECURSOS

11.1 - Será admitido recurso quanto:

a) ao indeferimento de inscrição;
b) à formulação das questões e seus respectivos quesitos e gabaritos;
c) à opção considerada como certa nas provas objetivas;
d) aos resultados parciais e finais do Concurso Público.

11.2 -  Os recursos relativos aos  itens “11.1” deverão ser interpostos até 48 (quarenta e oito) horas, iniciando-se este no primeiro dia útil
seguinte ao da divulgação, por edital, de cada evento. 

11.3 - Os recursos serão protocolados no escritório local na Rua Alberto Cabre, 501, 1º andar, sala 101, Bairro Vila Pinto, Varginha MG das
08h às 18h, na forma do modelo constante do Anexo IV do Edital do Concurso Público. 

11.4 - Não serão aceitos “Recursos” via correio, correio eletrônico, telefone ou via fax.

11.5 -  O recurso deverá estar devidamente fundamentado, constando nome do candidato, endereço, identidade, número de inscrição e o
cargo ou especialidade para o qual concorre, a questão objeto do recurso e a alegação do candidato, sendo considerados inválidos os
recursos que assim não procederem.

11.6 - Os recursos de mais de uma questão deverão ser feitos em folhas separadas, por questão, sem o que, serão desconsiderados.

11.7 - Os recursos interpostos fora do prazo estabelecido não serão aceitos.

11.8  -  Se da análise  do recurso  resultar  em anulação de questão,  os pontos  correspondentes  serão  atribuídos  a todos  os  candidatos
presentes à prova, independentemente de terem recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial, por força da impugnação, as provas
serão recorrigidas, de acordo com o novo gabarito.

12.0 DO JULGAMENTO E DA PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS

12.1 - Os resultados obtidos poderão ser publicados separadamente, por cargos, objetivando agilizar os serviços da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha – MG.

12.2 - Após a correção das provas objetivas (primeira etapa), a Meritum Consultoria e Assessoria Municipal Ltda, fará divulgar os resultados
nos sites www.meritumconsultoria.com.br e  www.fhomuv.com.br e no escritório local situado na Rua Alberto Cabre, 501, 1º andar, sala
101, Bairro Vila Pinto, Varginha-MG.

12.3  -  As  listagens  indicarão,  por  cargo  e  número  de  inscrição,  os  candidatos  aptos  a  participarem  das  fases  seguintes  do  concurso
(contagem de títulos ou prova prática) e os candidatos eliminados, com suas respectivas notas.
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12.4 - Após a contagem dos pontos dos Títulos, a Presidente da Fundação fará publicar o resultado final na Rua Alberto Cabre, 501, 1º andar,
sala 101, Bairro Vila Pinto, Varginha MG e nos sites www.meritumconsultoria.com.br e www.fhomuv.com.br .

12.5 - O resultado final do Concurso Público será homologado pelo Prefeito Municipal e publicado no Orgão Oficial do Município de Varginha
e nos sites www.meritumconsultoria.com.br e www.fhomuv.com.br. 

12.6 - Das decisões da Meritum Consultoria e Assessoria Municipal Ltda. caberá recurso fundamentado à Presidente da Fundação, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data da divulgação oficial dos resultados. As folhas de resposta óptica serão disponibilizadas no
Departamento de Recursos Humanos, até o prazo de validade do concurso, inclusive o de prorrogação, se houver, a fim de que os
candidatos possam pedir vista, mediante assinatura de termo e requerer o que for de direito, sendo, após esse prazo, incinerado na
presença  de  prepostos  da  Meritum  Consultoria  e  Assessoria  Municipal  Ltda.  e  da  Fundação,  mediante  conferência  de  toda  a
documentação e lavratura de termos de incineração de provas. 

13.0 DA CONVOCAÇÃO E DA NOMEAÇÃO

13.1 - Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse, deverá apresentar, além dos documentos constantes no presente Edital,
cópia dos seguintes, bem como os originais para conferência e autenticação pelo Departamento de Recursos Humanos da Fundação.

a) Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas últimas eleições;
b) quitação com o serviço militar (reservista);
c) CPF e Carteira de identidade;
d) diploma  ou  certificado  de  conclusão,  devidamente  registrado  no  órgão  competente,  autorizado  pelo  MEC,  do  curso  ou

especialização correspondente à escolaridade exigida no Anexo I, para o cargo pretendido ao provimento;
e) duas fotos 3x4, recente;
f) inscrição no PIS/PASEP, se houver;
g) certidão de nascimento ou casamento;
h) certidão de nascimento dos filhos, se houver;
i) cartão de vacinação dos filhos menores;
j) comprovante de residência atual;
k) declaração de que não possui antecedentes criminais, salvo se cumprida a pena;
l) comprovação de encontrar-se registrado junto ao Conselho Regional de sua categoria profissional;
m) no ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio; 
n) declaração de que não ocupa outro cargo público e remunerado, exceto os acúmulos permitidos pela lei, laudo médico oficial e

demais documentos necessários e que forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.

13.2 - O candidato que por qualquer motivo não apresentar, no prazo determinado conforme legislação pertinente, a documentação constante
no item anterior, perderá em definitivo o direito à posse e exercício no cargo.

13.3 - O candidato nomeado que, por qualquer motivo não tomar posse no prazo legal, perderá o direito à mesma, ressalvados os casos do
Estatuto do Servidor Público do Município de Varginha.

13.4 - A aprovação no Concurso assegurará apenas a expectativa de direito à nomeação em cargo público, ficando a concretização desse ato
condicionada à observância rigorosa à ordem classificatória, às disposições legais pertinentes, ao prazo de validade do Concurso, ao
exclusivo interesse e conveniência da Administração e à disponibilidade financeira da Fundação.

13.5  -  A  nomeação  dos  candidatos  será  feita  pelo  Prefeito  Municipal,  observada  a  ordem  de  classificação  final,  de  acordo  com  as
necessidades da Fundação, durante o prazo de validade deste Concurso.

13.6 - A convocação será feita, através do órgão oficial de divulgação dos atos da Fundação. 

13.7- Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que não comparecer no prazo determinado em legislação municipal. 

13.8 -  Por ocasião da nomeação, o candidato, sob as penas da Lei, deverá declarar:

a) não haver sofrido, no exercício de atividade pública, penalidade por atos incompatíveis com o serviço público;
b) não ser aposentado por invalidez nem estar com idade de aposentadoria compulsória, ou seja, 70 anos;

13.9  -  Por  ocasião  da  nomeação,  serão  exigidos  dos  candidatos  classificados  os  documentos  relativos  à  confirmação  das  condições
estabelecidas  no  item  3.7,  sendo  que  a  não-apresentação  de  quaisquer  deles  importará  na  exclusão  do  candidato  da  lista  de
classificados.

13.10 - Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos.

13.11 - É facultado à Fundação Hospitalar do Município de Varginha, exigir dos candidatos, na nomeação, além da documentação prevista
neste Edital, outros documentos comprobatórios de bons antecedentes que julgar necessário.

13.12 -  Na nomeação,  o candidato será submetido à exame médico  admissional,  de CARÁTER ELIMINATÓRIO,  que incluirá avaliação
médica, odontológica e psicológica, conforme estabelecido pelo Decreto Municipal nº 4302 de 05 de Julho de 2007, ou outro que vier a
substituí-lo,  de  forma  a  aferir  que  o  candidato  encontra-se  apto  para  o  cargo,  através  de  laudo  médico  realizado  pela  equipe
multidisciplinar do SESMT –  Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho.

13.13 - Os candidatos Portadores de Necessidades Especiais serão submetidos à avaliação, perante uma junta médica oficial que fornecerá o
laudo comprobatório de sua capacidade para o exercício das funções inerentes ao cargo no qual venha a ser investido.

13.14 -  Durante o prazo de validade do Concurso, o candidato deverá manter o seu endereço atualizado junto à Fundação Hospitalar do
Município de Varginha, Rua Presidente Tancredo Neves, n.500, CEP 37014-460, Bairro Bom Pastor, Varginha –MG.
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13.15 -  Para nomeação dos candidatos aprovados, a Fundação observará a disponibilidade orçamentária e financeira, bem como a Lei de
Responsabilidade Fiscal ( Lei Complementar nº 101/2000).

13.16 -  Caso a Fundação tenha necessidade de preencher vagas estabelecidas  em seu quadro de pessoal  já  aprovado,  promoverá as
convocações necessárias, durante o período de validade do Concurso, obedecendo-se, rigorosamente, à ordem de classificação.

14.0 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

14.1 - Em caso de empate terá preferência, após a observância do disposto do Estatuto do Idoso art. 1º e no parágrafo único, Art. 27 da Lei
10741/03, de 01/10/03, sucessivamente o candidato que obtiver:

a) maior pontuação na prova de conhecimento específico;
b) maior pontuação na prova de língua portuguesa;
c) maior idade.

15.0  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 - A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação das condições do Concurso, tais como se
acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes.

15.2 - A determinação do local das provas e respectivos horários é atribuição exclusiva da Fundação Hospitalar do Município de Varginha –
MG.

15.3 - Todas as publicações e comunicações relativas ao presente Concurso serão feitas no Órgão Oficial de Imprensa do Município no site
www.meritumconsultoria.com.br e www.fhomuv.com.br e escritório da Meritum Consultoria e Assessoria Municipal Ltda situado na
Rua Alberto Cabre, 501, sala 101, Vila Pinto, Varginha -MG. 

15.4 - A inscrição do candidato importará no conhecimento por parte deste, destas instruções e no compromisso de aceitar as condições do
Concurso Público nos termos em que se acham estabelecidas neste Edital e Leis em vigor.

15.5 - O candidato poderá ter acesso às Leis Municipais que regem este certame, no site www.varginha.mg.gov.br .

15.6 - O prazo de validade do Concurso é de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, prorrogável
uma vez, por igual período (Inciso III, do art. 37 da Constituição Federal),  a critério da Fundação Hospitalar.

15.7 - Enquanto houver candidato aprovado e classificado e não convocado para investidura em determinado cargo público, não se publicará
Edital de Concurso Público para seu provimento, salvo quando esgotado o prazo de validade do Concurso que habilitou o candidato.

15.8 - As nomeações serão feitas na medida das necessidades administrativas e da existência de recursos orçamentários e financeiros.

15.9 - A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – MG, através do órgão competente, fornecerá ao candidato a ser admitido todas as
instruções necessárias à sua posse.

15.10 - A inexatidão das afirmativas, irregularidades nos documentos ou não-comprovação de atendimento a todos os requisitos e condições
estabelecidas neste Edital, mesmo que verificados após homologação das inscrições e, em especial, por ocasião da posse, acarretará
nulidade da inscrição e eliminação do candidato do Concurso Público.

15.11 - Os candidatos nomeados na Fundação estarão sujeitos ao que dispõe o Artigo 41 da Constituição Federal.

15.12 -  Constitui  óbice à participação neste  certame,  o candidato  que possua com qualquer membro do quadro societário  da empresa
contratada, a relação de parentesco definida e prevista nos Artigos 1591 a 1595 do Código Civil, valorizando-se assim os princípios de
moralidade  e  impessoalidade  que  devem  nortear  a  administração  pública.  Constatada  a  tempo,  será  a  inscrição  indeferida  pela
Presidente  da  Fundação  e,  posterior  à  homologação,  será  o  candidato  eliminado  do  Concurso  Público,  sem  prejuízo  de
responsabilidade civil, penal e administrativa.

15.13 -  Sem prejuízo das sansões criminais  cabíveis,  a qualquer tempo,  a Presidente da Fundação poderá anular a inscrição,  prova ou
admissão do candidato, desde que sejam verificadas falsidades ou irregularidades provadas.

15.14 - A organização, aplicação e correção das provas ficarão a cargo da MERITUM CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA,
registrada no Conselho Regional de Administração sob o nº. 1400.

15.15 - Caberá ao Prefeito Municipal a homologação dos resultados finais.

15.16 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Concurso Publico Portaria nº 6577/07, em conjunto com a empresa
responsável pela realização do Concurso Público.

15.17 - A Fundação Hospitalar do Município de Varginha somente fornecerá “Vale Transporte” aos seus servidores dentro de seu  municipio.

15.18 -  A Fundação Hospitalar e a  Meritum Consultoria e Assessoria Municipal eximem-se das despesas com viagem e estada dos
candidatos para prestar as provas do concurso.

Varginha(MG) 22 de agosto de 2007.
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REGISTRE-SE PUBLIQUE E CUMPRA-SE

PAULA ANDRÉA DIRENE RIBEIRO
Presidente DA FHOMUV

FHOMUV – FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA – MG
HOSPITAL BOM PASTOR

ANEXO I

CRONOGRAMA DO CONCURSO

Inscrição 03/09/2007 a 14/09/2007.

Homologação das Inscrições Do encerramento das inscrições até 26/09/07.
Acesso  ao  Cartão  de  Inscrição  Eletrônico  no  escritório  situado  na  Rua
Alberto  Cabre,  501  –  sala  101  –  Vila  Pinto  Varginha/MG  e  no  site
www.meritumconsultoria.com.br.

De  cinco  dias  úteis  após  a  homologação  das
inscrições até 72 horas antes da prova objetiva. 

Divulgação  do  mapa  estatístico  dos  candidatos  inscritos  por  cargos  no
escritório  situado  na  Rua  Alberto  Cabre,  501  –  sala  101  –  Vila  Pinto
Varginha/MG e no site www.meritumconsultoria.com.br.

Até 72h antes da realização das provas objetivas
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Divulgação da planilha contendo local e horário de provas  no  escritório
situado na Rua Alberto Cabre, 501 – sala 101 – Vila Pinto Varginha/MG e
nos sites  www.meritumconsultoria.com.br    e www.fhomuv.com.br.  

Até 72h antes da realização das provas objetivas

Aplicação da prova objetiva 21/10/2007

Publicação do gabarito Até 72 horas após a aplicação da prova objetiva

Entrega de recursos contra questões objetivas Até 48h após a publicação do gabarito

Resultados dos recursos gabarito oficial Até dez dias contados do término do prazo  para
interposição dos recursos

Divulgação  dos  resultados  das  provas  objetiva  exclusivamente  no
escritório  situado  na  Rua  Alberto  Cabre,  501  –  sala  101  –  Vila  Pinto
Varginha/MG e no site www.meritumconsultoria.com.br.

Até vinte dias úteis após a publicação do gabarito
final

Entrega de títulos 48  horas  úteis  após  publicação  do  resultado
parcial

Divulgação da aferição dos títulos Até  48  horas  úteis  contadas  após  o  término  do
acolhimento para aferição dos títulos

Prova prática (apenas para o cargo de Motorista) Até  05  dias  após  a  divulgação  do  Edital  de
Convocação para as provas práticas.

Homologação do resultado final De 10 a 20 dias úteis após a divulgação da prova
de títulos

Observação Todas as etapas do cronograma serão divulgadas no escritório da Meritum Consultoria situado na Rua Alberto Cabre, 501- sala
101 -  Vila Pinto Varginha/MG

ANEXO II

Cargos   Matutino Vespertino

Analista de Sistema de Informação - (EF-12) X

Assistente Social - (EF-12) X

Auxiliar de Enfermagem - (EF-5) X

Auxiliar de Radiologia - (EF-2) X

Auxiliar de Creche - (EF-1) X

Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares - (EF-1) X

Bioquímico/ Farmacêutico - (EF-12) X
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Educadora Infantil - (EF-4) X

Enfermeiro - (EF-12) X

Escriturário - (EF-3) X

Fonoaudiólogo - (EF-12) X

Instrumentador Cirúrgico - (EF-6) X

Médico do Trabalho - (EF-18) X

Médico Infectologista - (EF-19) X

Médico Plantonista / Pronto Socorro (Clínico Geral) - (EF-17) X

Médico Plantonista / Pediatra - (EF-17) X

Motorista - (EF-6) X

Nutricionista - (EF-12) X

Psicólogo Hospitalar - (EF-12) X

Técnico de Enfermagem - (EF-6) X

Técnico de Imobilização Ortopédica - (EF-6) X

Técnico de Laboratório - (EF-6) X

Técnico em Eletricidade - (EF-6) X

Técnico em Patologia Clínica - (EF-6) X

Técnico de Nível Superior/ Biomédico - (EF-12) X

Técnico de Nível Superior/ BucoMaxilo Facial - (EF-15) X

Técnico de Nível Superior/ Fisioterapeuta - (EF-14) X

Técnico de Nível Superior/ Fisioterapeuta /CTI - (EF-14) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Anatomopatologista - (EF-15) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Anestesiologista - (EF-15) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Anestesiologista - (EF-15) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Cardiologista - (EF-15) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Cardiovascular - (EF-15) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço
- (EF-15) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Cirurgião Geral - (EF-15) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Cirurgião Oncologista -
(EF-15) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Especialista Cirurgião
Oncologista - (EF-17) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Cirurgião Plástico - (EF-15) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Cirurgião Torácico - (EF-15) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Gastroenterologista - (EF-15) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Hematologista - (EF-15) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Plantonista Internista -
(EF-23) X
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Técnico de Nível Superior/ Médico Mastologista - (EF-15) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Nefrologista - (EF-15) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Neurologista - (EF-15) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Oftalmologista - (EF-15) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Oncologista Clínico - (EF-15) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Especialista Oncologista
Clínico - (EF-17) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Ortopedista - (EF-15) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Otorrinolaringologista -
(EF-15) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Plantonista  CTI - (EF-24) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Pneumologista - (EF-15) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Proctologista - (EF-15) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Imaginologista - (EF-15) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Especialista Radioterapeuta -
(EF-17) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Reumatologista - (EF-15) X

Técnico de Nível Superior/ Médico Urologista - (EF-15) X

Técnico de Nível Superior/Físico - (EF-17) X

Técnico de Radiologia/Radioterapia - (EF-09) X

Telefonista - (EF-03) X

Técnico Nível Superior/ Médico Clínico Geral/PAD - (EF-17) X

ANEXO III

A que se refere o item 6.1 deste Edital

PROGRAMA DE PROVAS

PORTUGUÊS E ATUALIDADES COMUNS A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO -
(EF-12), ASSISTENTE SOCIAL - (EF-12), BIOQUÍMICO / FARMACÊUTICO - (EF-12), ENFERMEIRO - (EF-12), FONOAUDIÓLOGO - (EF-
12), MÉDICO DO TRABALHO - (EF-18), MÉDICO INFECTOLOGISTA – (EF-19), MÉDICO PLANTONISTA/CLÍNICO GERAL - (EF-17),
MÉDICO PLANTONISTA/ PEDIATRA - (EF-17), NUTRICIONISTA - (EF-12), PSICÓLOGO HOSPITALAR – (EF-12), TNS BIOMÉDICO -
(EF-12), TNS BUCOMAXILO FACIAL - (EF-15), TNS FÍSICO - (EF-17), TNS FISIOTERAPEUTA /CTI - (EF-14), TNS FISIOTERAPEUTA -
(EF-14),  TNS  MÉDICO  ANATOMOPATOLOGISTA  -  (EF-15),  TNS  MÉDICO  ANESTESIOLOGISTA  -  (EF-15),  TNS  MÉDICO
ANESTESIOLOGISTA (EF-15), TNS MÉDICO CARDIOLOGISTA - (EF-15), TNS MÉDICO CARDIOVASCULAR - (EF-15), TNS MÉDICO
CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO - (EF-15), TNS MÉDICO CIRURGIÃO GERAL - (EF-15), TNS MÉDICO CIRURGIÃO ONCOLOGISTA
- (EF-15), TNS MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO - (EF-15), TNS MÉDICO CIRURGIÃO TORÁCICO - (EF-15), TNS MÉDICO CLÍNICO
GERAL/PAD  -  (EF-17),  TNS  MÉDICO  ESPECIALISTA  CIRURGIÃO  ONCOLOGISTA  -  (EF-17),  TNS  MÉDICO  ESPECIALISTA
ONCOLOGISTA  CLÍNICO  -  (EF-17),  TNS  MÉDICO  ESPECIALISTA  RADIOTERAPEUTA  -  (EF-17),  TNS  MÉDICO
GASTROENTEROLOGISTA -  (EF-15),  TNS MÉDICO HEMATOLOGISTA - (EF-15),  TNS MÉDICO IMAGINOLOGISTA -  (EF-15),  TNS
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MÉDICO  MASTOLOGISTA -  (EF-15),  TNS  MÉDICO  NEFROLOGISTA –  (EF-15),  TNS  MÉDICO  NEUROLOGISTA -  (EF-15),  TNS
MÉDICO OFTALMOLOGISTA - (EF-15), TNS MÉDICO ONCOLOGISTA CLÍNICO - (EF-15), TNS MÉDICO ORTOPEDISTA - (EF-15), TNS
MÉDICO   OTORRINOLARINGOLOGISTA  -  (EF-15),  TNS  MÉDICO  PLANTONISTA  CTI  -  (EF-24),  TNS  MÉDICO  PLANTONISTA
INTERNISTA  -  (EF-23),  TNS  MÉDICO  PNEUMOLOGISTA  -  (EF-15),  TNS  MÉDICO  PROCTOLOGISTA  -  (EF-15),  TNS  MÉDICO
REUMATOLOGISTA - (EF-15) E TNS MÉDICO UROLOGISTA - (EF-15).

Língua Portuguesa:  Compreensão de textos escritos  de diferentes gêneros textuais;  A função do “que” e do “se”;  Prosa/poesia/poema;
Paródia e paráfrase; Texto literário e não-literário; Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação; Tipologias textuais:
narração, dissertação e descrição; Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística;
Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia - dificuldades da língua (a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/ ao invés, em
vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; Emprego da crase; Significação dos elementos mórficos
das palavras (sufixo, prefixo e radical); Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome, verbo/período simples: termos
associados  ao nome e ao verbo);  Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos  (ênclise,  mesóclise  e próclise);  O processo de
coordenação e subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de regência: nominal e verbal;
Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto (ambigüidade e redundância).

Atualidades: Cultura Geral, História e Geografia do Brasil, Atualidades Nacionais e Internacionais e Curiosidades.

Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação ou seja o candidato fica livre para consultar qualquer bibliografia referente ao
programa.

ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - (EF-12)

Conhecimentos  Específicos:  Hardware:  definição,  constituição,  componentes,  características,  funções.  Software:  definição,  tipos  de
software, funções e características. Tecnologia da Informação, Conceitos e Gestão. Gerenciamento de Banco de Dados. Banco de Dados:
fundamentos, características, componentes e funcionalidade. Modelos de Banco Dados. Projeto de Banco de Dados relacional. Banco de
Dados distribuídos. Engenharia de software: evolução e características, ciclo de vida, metodologias e técnicas de especificação. Projeto de
software: planejamento, requisitos, arquiteturas, elaboração do projeto, validação e análise de risco; teste e medidas de software. Sistemas de
informação.  Administração  de  informática:  funções  da  administração  e  fatores  críticos  de  sucesso.  Redes  de  computadores.  Sistema
operacional:  conceituação,  gerenciamento  de memória,  escalonamento  de  processos,  sistemas  de arquivos.  Sistema  operacional  Linux:
instalação e configuração do sistema operacional como DNS, PROXY, FIREWALL, servidor de página (WWW) e servidor de e-mail (POP e
SMTP).  Programação  em linguagens  PHP,  PERL,  PYTHON:  sintaxe,  variáveis  e impressão,  operadores  lógicos.  Gerência  de  projetos:
estatísticas,  técnicas  de  controle,  projeção  de  custos,  métricas  de  sistema,  de  projeto,  de  implementação  e  de  resultados.  Algoritmo:
conhecer, elaborar e interpretar algoritmos. Estrutura de dados: representação e manipulação de matrizes, listas, filas, pilhas, e árvores. 

ASSISTENTE SOCIAL - (EF-12)

Conhecimentos  Específicos: Teoria  do  Serviço  Social;  pressupostos  e  fundamentos;  A  prática  profissional  do  Assistente  Social  na
Instituição: possibilidades e limites. A Instituição e as Organizações Sociais. Análise e fundamentação das relações sociais no âmbito das
Instituições: Prática Profissional x Prática Social x Prática Institucional. Metodologia do Serviço Social: métodos utilizados na ação direta com
indivíduos,  grupos e segmentos populacionais.  Instrumentos,  técnicas  e entrevistas utilizadas na prática do Serviço Social.  Pesquisa em
Serviço Social do Trabalho: metodologias aplicadas e técnicas de pesquisas. Política Social e planejamento: questão social e a conjuntura
brasileira; a Instituição e o Estado; movimentos sociais; a prestação de serviços e a assistência pública; projetos e programas em Serviço
Social: saúde, habitação, criança/adolescente, idoso, trabalho, assistência pública. Programas de prevenção e acompanhamento na área de
Serviço Social. O Serviço Social na Instituição: características e fundamentos. Administração e Serviço Social: concepção de burocracia. As
Instituições  burocráticas  e  o  Serviço  Social.  O  Assistente  Social  no  desempenho  das  funções  administrativas:  Serviço  Social  e
interdisciplinaridade. O Serviço Social e as relações de trabalho: o papel do profissional, o indivíduo e o grupo, elementos de produtividade, o
coletivo,  direitos sociais  previstos  na Constituição.  O Serviço Social  e  a administração de benefícios.  Ética  e Serviço Social:  os valores
universais  da Profissão  e seus  aspectos  éticos  e normativos.  Os preceitos  éticos  enquanto  princípios  e diretrizes norteadores da ética
profissional. . Conhecimentos de Saúde Pública: Políticas de saúde. O SUS: princípios e diretrizes; estrutura; gestão (financiamento e controle
social).  Municipalização da Saúde. Lei 8.080/90. Lei 8.142/90. NOB – SUS 1/96. NOAS – SUS 01 /02. Trabalho em equipe; relações do
trabalho; humanização intra equipes. Noções básicas de informática: Windows, Word, Excel, Internet , uso do Correio Eletrônico, etc.

BIOQUÍMICO / FARMACÊUTICO - (EF-12),

Conhecimentos Específicos: Preparo de soluções. Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de técnicas e controle de qualidade
em  laboratório  clínico.  Microbiologia  –  técnicas  de  esterilização,  coleta,  transporte  e  processamento  de  amostras  para  exames
microbiológicos. Métodos de coloração utilizados em microbiologia. Características morfotintoriais das bactérias. Diagnóstico de estafilococos,
estreptococos,  enterobactérias,  bacilos  gram  negativos  não fermentadores.  Neisseria,  Haemophilus..  Hemocultura,  Coprocultura,  exame
microbiológico do líquor, e testes de sensibilidade aos antimicrobianos. Parasitologia – Ciclo vital dos principais parasitos de importância para
o  homem.  Métodos  para  diagnóstico  de  protozoários  intestinais,  helmintos  intestinais  e  parasitos  do  sangue  e  tecidos.  Hematologia  –
Realização e interpretação do hemograma. Alterações da série eritroide. Principais anemias. Hemoglobinopatias mais freqüentes. Aspectos
hematológicos  nas  infecções  bacteriana  e  viral.  Leucemias.  Testes  diagnósticos  da  coagulação  plasmática.  Bioquímica  –  Valores  de
referência. Testes para avaliar a função renal, função hepática, função endócrina, dislipidemias e diagnóstico de infarto agudo do miocárdio.
Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico. Logística: técnica de abastecimento da farmácia, ponto de requisição, padrão de estocagem,
guarda e conserva em almoxarifado. Rotina da dispensação para pacientes de ambulatório e de atendimento das enfermarias; Rotinas dos
medicamentos  controlados  que causam dependência física  e psíquica  dentro da farmácia hospitalar.  Exames laboratoriais  de rotina em
berçário, equipamentos e equipe técnica necessária.   Esterilização por calor úmido e calor seco, conceito e finalidade. Conceito de dose
unitária e individualizada.  Conceito de distribuição de medicamentos e do papel do farmacêutico. Política de medicamentos; SUS (legislação).

ENFERMEIRO - (EF-12)

Conhecimentos Específicos: A assistência e o cuidado de enfermagem ao longo do ciclo vital; O exercício profissional da enfermagem;
Equipe de saúde. Educação para a saúde. O trabalho com grupos; Os serviços de enfermagem e a estrutura organizacional; Liderança e
supervisão em enfermagem; Assistência de enfermagem na emergência clínico-cirúrgica. O atendimento de enfermagem em casos de
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urgência e emergência; Primeiros socorros; A enfermagem na saúde mental. A assistência integral à saúde mental; Métodos de esterilização
de materiais; Administração de medicamentos: métodos e vias, posologia de drogas e soluções, intoxicação por medicamentos; Ações do
enfermeiro nos exames complementares; Assistência de enfermagem em programas especiais: DST/SIDA-AIDS, imunizações, hipertensão,
diabetes, pneumologia sanitária; Assistência de enfermagem e atenção à saúde de crianças e adolescentes. Ética profissional, Saúde Pública,
SUS e PSF. Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra equipes e atendimento ao público usuário.

FONOAUDIÓLOGO - (EF-12)

Conhecimentos  Específicos:.  Sistema  de  atenção  à  saúde  no  Brasil,  Processo  saúde  /  doença;  Saúde  pública  -  conceito  e  ações.
Fonoaudiólogo em saúde pública. Conhecimento em Anatomia e Fisiologia (pertencentes à prática fonoaudiológica). Patologia dos Órgãos da
Fala e da Audição. Lingüística Fonética e fonologia. Desenvolvimento Humano: físico e motor, perceptual e cognitivo. Desenvolvimento do
Indivíduo  Excepcional:  Conceitos  Básicos.  Recém  nascido  de  risco  para  alteração  no  desenvolvimento  e  a  intervenção  fonoaudióloga.
Audiologia: Avaliação audiológica completa.  Avaliação audiológica infantil,  Avaliação audiológica do recém nascido. Patologia do Sistema
Nervoso Central: Patologia do SNC e suas implicações na comunicação. Encefalopatias não progressivas. Encefalopatia Crônica Infantil Fixa
(Paralisia  Cerebral),  Disartrias,  Dispraxias,  Apraxias,  Dislexia.  Deficiência  Mental.  Distúrbio  Psiquiátrico.Desenvolvimento  da  linguagem:
aspectos  orgânicos,  funcionais,  ambientais  e  sociais.  Linguagem  escrita-  processo  de  aquisição  enquanto  sistema  de  representação.
Deficiência auditiva: classificação, diagnóstico diferencial, identificação de próteses auditivas. Sistema sensório motor oral. Deglutição atípica ;
Fissuras labiopalatais. Distúrbios de linguagem nas psicoses infantis. Distúrbios de linguagem por alterações neurológicas ; Distúrbios da voz;
Distúrbios  articulatórios.  Gagueira.  Atuação  fonoaudiológica  junto  ao  idoso.  Linguagem  Oral:  desenvolvimento  da  Linguagem  Oral:
Contribuições  das  principais  teorias  psicolingüísticas:  Comportamental  (Skiner);  Construtivista  (Piaget);  Inatista  (Chomsky)  e
Sociointeracionista (Vygotsky). Etapas de aquisição da linguagem: fonético-fonológica; Sintática.

MÉDICO DO TRABALHO - (EF-18)

Conhecimentos Específicos: Legislação específica:  Lei  no 6.514,  de 22/12/77.  Conhecimentos da Portaria no 3.214,  de 08/06/78 e as
Normas Regulamentadoras aprovadas − NR4, NR5, NR6, NR7, NR9, NR13, NR15, NR16, NR17. Legislações complementares. Acidentes do
trabalho:  conceitos,  registro,  comunicação,  análise e estatística.  Prevenção e controle  de riscos.  Proteção contra incêndios  e explosões.
Gerenciamento  de  riscos.  Higiene  industrial.  Ergonomia.  Proteção  ao  meio-ambiente.  Doenças  profissionais  −  relação  de  doenças
profissionais no âmbito da Previdência Social; acidentes do trabalho: conceito, epidemiologia, técnicas e métodos de investigação, medidas
técnicas  e  administrativas  de  prevenção;  emissão  de  CAT  e  de  laudo  médico;  noções  de  toxicologia  ocupacional:  toxicocinética  e
toxicodinâmica;  agentes químicos, físicos,  biológicos,  ergonômicos e mecânicos: vigilância,  riscos à saúde, mecanismos de prevenção e
controle e patologias associadas; programa de prevenção de riscos ocupacionais; limites de tolerância; nível de ação; CIPA e mapa de riscos;
condutas administrativas, éticas e legais;  ato médico pericial;  responsabilidade legal do médico do trabalho; registro de dados, arquivo e
documentação médica em saúde do trabalhador. LER/DORT e PAIR. Noções de saúde mental. Riscos ambientais. Ética profissional, Saúde
Pública, SUS e PSF. Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra equipes e atendimento ao público usuário.

MÉDICO INFECTOLOGISTA – (EF-19)

Conhecimentos Específicos: Fisiopatogenia: diagnóstico, tratamento e complicações das patologias; Meningites; Doenças meningocócicas;
Leptospirose;  AIDS;  Leishmaniose:  tegumentar e visceral;  Doenças exantemáticas; Hepatites infecciosas; Hepatites virais;  Malária;  Febre
tifóide;  Salmoneloses;  Dengue;  Doença de Chagas;  Febre  Amarela;  Esquistossomose  Mansônico;  Cólera;  Riquetsioses;  Raiva;  Tétano;
Febres  purpúricas;  Enteroviroses;  Estafilococcias;  Estreptococcias;  Hanseníase;  Parasitoses  intestinais;  Neurocisticercose;  Tuberculose;
Pneumonias  atípicas;  Paracoccidioidomicose;  Histoplasmose;  Infecções  herpéticas;  Toxoplasmose;  Mononucleose  infecciosa;  Doenças
sexualmente  transmissíveis;  Infecção  hospitalar;  Sepse;  Febre  de  origem  indeterminada;  Imunizações;  Noções  de  antibioticoterapia;
Endocardites infecciosas. Meningites e encefalites; Infecção de vias aéreas superiores; Pneumonias; Tuberculose; Endocardites; Diarréias;
Hepatites virais; Parasitoses intestinais; Infecção do trato urinário; Doenças sexualmente transmissíveis na infância e adolescência; Infecções
osteoarticulares;  Afecções  dermatológicas:  bacterianas,  virais  e  fúngicas;  Doenças  exantemáticas;  Dengue;  Leishmaniose  visceral  e
tegumentar;  Toxoplasmose;  Síndrome  da  imunodeficiência  adquirida;  Febre  de  etiologia  obscura;  Sepse;  Neutropenia  Febril;
Antibioticoterapia; Imunizações. Ética profissional, Saúde Pública, SUS e PSF. Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra
equipes e atendimento ao público usuário.

MÉDICO PLANTONISTA/PRONTO SOCORRO (CLÍNICO GERAL) - (EF-17)

Conhecimentos Específicos:  Dor fisiopatologia;  Dor torácica;  Dor abdominal;  Cefaléias;  Dor lombar e Cervical;  Distúrbios da regulação
térmica; Calafrios e Febre; Dores musculares, Espasmos, Cãibras e Fraqueza muscular; Tosse e hemoptise; Dispnéia e edema pulmonar;
Edema;  Cianose,  hipoxia  e  policitemia;  Hipertensão  arterial;  Síndrome de choque;  Colapso  e morte  cardiovascular  súbita;  Insuficiência
cardíaca; Insuficiência coronária; Bradiarritmias; Taquiarritmias; Cateterismo e Angiografia cardíaca; Febre reumática; Endocardite infecciosa;
Miocardiopatias e miocardites; Infarto agudo do miocárdio; Cor pulmonale; Parada cardiorespiratória; Constipação; Diarréia e Distúrbios da
função ano retal; Aumento e perda de peso; Hematêmese e melena; Hepatite aguda e crônica; Icterícia e hepatomegalia; Cirrose; Distensão
abdominal  e ascite;  Coledocolitiase;  Doenças do pâncreas;  Líquidos e eletrólitos;  Acidose e alcalose; Anemias;  Hemorragia e trombose;
Biologia do envelhecimento; Problema de saúde do idoso; Diagnóstico e manuseio das afecções mais comuns da pessoa idosa; Avaliação e
diagnóstico das doenças infecciosas; Diarréia infecciosa aguda e intoxicação alimentar; Doenças sexualmente transmissíveis; Síndrome de
angustia respiratória do adulto; Estado de mal asmático; Doença pulmonar obstrutiva crônica; Tromboembolismo pulmonar; Insuficiência renal
aguda; Insuficiência renal crônica; Glomerulopatias; Obstrução das vias urinárias; Lúpus eritematoso sistêmico; Artrite reumatóide; Vasculites;
Doença articular  degenerativa;  Artrite  infecciosa;  Distúrbios da coagulação;  Diabetes  mellitus;  Doenças da tireóide;   Doenças  vasculares
cerebrais,  Traumatismo  cranioencefálico  e raquimedular;  Viroses  do  sistema  nervoso  central:  meningites  e encefalites;  Coma;  Doenças
ocupacionais; Acidentes do trabalho; Neoplasias; Carências nutricionais. Ética profissional, Saúde Pública, SUS e PSF. Trabalho em equipe;
relações do trabalho; humanização intra equipes e atendimento ao público usuário.

MÉDICO PLANTONISTA/ PEDIATRA - (EF-17)

Conhecimentos  Específicos: Embriologia  - Crescimento  e  desenvolvimento;  Fatores  extrínsecos  e  intrínsecos  que  influenciam  o
crescimento e desenvolvimento, formas de crescimento, crescimento físico, desenvolvimento neurológico, psíquico e motor. Recém nascidos:
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aparelhos e sistemas, cuidados indispensáveis na sala de parto, escore de APGAR, prematuridade e retardo do crescimento intra-uterino,
recém-nascido de alto risco, traumatismo durante o parto, distúrbios respiratórios do recém-nascido, surfactante pulmonar exógeno (SPE),
oxigenioterpia, icterícia neonatal, distúrbios metabólicos, septicemia neonatal, infecções congênitas. UTI neonatal: procedimentos e condutas.
Imunizações: Imunidade Inata,  resposta imune adaptativa,  vacinação e Imunização,  tipos  de vacinas,  via de administração das vacinas,
contra-indicações,  reações  adversas,  calendário  vacinal.  Adolescência:  crescimento  físico,  sexo feminino  e  masculino,  desenvolvimento
puberal feminino e masculino.  Aleitamento materno: vantagens do aleitamento materno,  causas do desmame precoce, psico-fisiologia da
lactação, fases da produção láctea, afecções da mama, aleitamento e antlconcepção, drogas compatíveis com a amamentação, situações em
que a mãe não deve amamentar, recém-nascido prematuro, prevenção da lactação, curvas de peso e aleitamento materno exclusivo, nutrição
na gestação e lactação, desmame precoce e relactação, banco de leite humano. Desnutrição: desnutrição energético-protéica, epidemiologia,
manifestações  clínicas,  classificação,  desnutrição  primária  grave,  alterações  anátomo-patológicas,  tratamento,  síndrome  de  recuperação
nutricional.  Vitaminoses - classificação das vitaminas, diagnóstico, tratamento, prevenção, fisiologia da absorção e excreção.  Obesidade -
diagnóstico, tratamento, prevenção. Desidratação e hidratação venosa: Tipos de desidratação aguda, desidratação hipotônica, desidratação
hipertônica, hidratação venosa (fase de expansão - rápida - e fase de manutenção e reposição). Doenças diarréicas: assistência e controle.
Cardiopatias congênitas: classificação, etiologia, fisiopatologia,  manifestações Clínica, diagnóstico, tratamento.  Doenças exantemáticas em
pediatria  –  classificação,  etiologia,  fisiopatologia,  manifestações  clínicas,  diagnóstico,  profilaxia.  Doenças  nas  vias  aéreas  superiores:
anatomia  e  fisiologia  das  V.A.S.,  principais  patologias  das  vias  aéreas  (etiologia,  fisiopatologia,  manifestações  clínicas,  diagnóstico,
tratamento).  Pneumonias na Infância:  exame radiológico, patógenos específicos, pneumonias virais e bacterianas, tratamento. Assistência e
controle  das  infecções  respiratórias  agudas:  avaliação  e  condutas,  medicamentos.  Convulsões: classificação,  avaliação,  diagnóstico,
tratamento.  Infecção do trato urinário -  classificação, avaliação, diagnóstico, tratamento. Maus tratos na infância: conduta médica.  Refluxo
vesicoureteral  (RVU): classificação,  avaliação,  diagnóstico,  tratamento.  Tumores:  classificação,  avaliação,  diagnóstico,  tratamento.  Ética
profissional, Saúde Pública, SUS e PSF.  Trabalho em equipe; relações do trabalho;  humanização intra equipes e atendimento ao público
usuário.

NUTRICIONISTA - (EF-12)

Conhecimentos  Específicos: Necessidade  e  recomendações  de  nutrientes  e  energia;  Digestão,  absorção,  transporte  e  excreção  dos
nutrientes; Avaliação dietética nutricional; Alimentação equilibrada na promoção da saúde; Dietoterapia em condições clínicas específicas;
Alimentos funcionais;  Distúrbios  nutricionais  (conceito,  nomenclatura,  classificação,  fisiopatologia  e tratamento);  Nutrição  Materno-infantil;
Microbiologia dos alimentos;  Conservação dos  alimentos  X Legislação brasileira;  Administração de Serviços  de Alimentação e Nutrição;
Sistema APPCC. Ética profissional,  Saúde Pública, SUS e PSF.  Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra equipes e
atendimento ao público usuário.

PSICÓLOGO HOSPITALAR – (EF-12)

Conhecimentos  Específicos  :   Atividades  e papel  do psicólogo clínico  na instituição hospitalar.  Psicologia  Geral:  Psicoterapia  individual;
psicoterapia de grupo. Ludoterapia.  Psicologia experimental.  Psicologia  do Desenvolvimento: René Spitz.  Jean Piaget.  Escala  de Gesell.
Teorias da Personalidade e Teoria Psicoterápica: Abordagem centrada no cliente. Abordagem corporal. Abordagem psicanalítica. Abordagem
cognitivo-comportamental.  Abordagem existencialista. Abordagem analítica. Abordagem gestáltica. Abordagem psicodramática. Abordagem
psicossomática. Psicodiagnóstico: Entrevistas. Bateria psicométrica: testes projetivos, psicomotores e nível intelectual. Observação lúdica. 18.
Conduta  e  encaminhamento.  Equipe  multiprofissional.  Pesquisa.  Assistência  domiciliar.  Atendimento  familiar.  Pacientes  terminais.
Psicopatologia:  Noções  de  psicopatologia  geral.  Noções  de  nosologia  psiquiátrica:  transtornos  psiquiátricos  e  suas  manifestações
sintomáticas. Modalidades de tratamentos biológicos e psicológicos atuais: indicações, limitações, antagonismos, sinergismos. A psicologia
na equipe psiquiátrica  multiprofissional;  definições de papéis,  atribuições e responsabilidades.  A psicologia nas diversas modalidades de
atendimento:  oficina  abrigada,  centros  de  convivência.  Programas  comunitários:  métodos,  objetivos,  indicações  e  limitações.  Ética  dos
profissionais de saúde mental: responsabilidades, atribuições, sigilo, compromisso com atualização do conhecimento. Legislação em saúde
mental (Lei Federal no 10.216 de 06/04/02, conteúdo e repercussão na prática assistencial). Ética profissional, Saúde Pública, SUS e PSF.
Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra equipes e atendimento ao público usuário.

TNS BIOMÉDICO - (EF-12)

Conhecimentos Específicos: Hematologia: Coleta, esfregaço e 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;  Dosagem  automatizada  de hemácias,  leucócitos  e  plaquetas;  Coagulação,  tempo de coagulação  e  tempo  de sangramento;
Coagulação, tempo de protombina e tempo de tromboplastina parcial ativada; Contagem de reticulócitos e velocidade de hemossedimentação.
Bioquímica:  Sistemas  analíticos  e aplicação  –  Princípios  básicos:  fluorometria,  fotometria,  turbidimetria,  nefelometria,  absorção atômica,
eletroforese e imunoeletroforese; Carbohidratos, lipídeos, proteínas e aminoácidos; Eletrólitos e equilíbrio ácido básico; Avaliação da função
hepática; Avaliação da função renal; Enzimas cardíacas. Microbiologia: Meios de culturas: classificação e utilização dos mais utilizados em
Laboratório de Análises Clínicas; Esterilização em Laboratório de Análises Clínicas; Coleta e transporte de amostras clínicas para o exame
microbiológico; Classificação morfológica das bactérias; Princípios da coloração de Gram e Ziehi Neelsen; Processamento das amostras para
cultura de bactérias aeróbias; Processamento das amostras para cultura de micobactérias; Processamento das amostras para cultura de
fungos; Teste de sensibilidade aos antimicrobianos (disco difusão, macro e microdiluição, E test.).  Urinálise: valores normais;  enzimas na
urina.  Exames  de:  escarro,  saliva  e  suor.  Ética  profissional,  Saúde  Pública,  SUS  e  PSF.  Trabalho  em  equipe;  relações  do  trabalho;
humanização intra equipes e atendimento ao público usuário.

TNS BUCOMAXILO FACIAL - (EF-15)

Conhecimentos Específicos: Cirurgia Oral: instrumental básico, técnica cirúrgica, incisões, anatomia topográfica, reparação tecidual, avaliação
do estado de saúde do paciente,  princípios de assepsia,  princípios de exodontias não complicadas,  princípios de exodontias  complicadas,
medicação pré-operatória;  cuidados pós-operatórios,  complicações cirúrgicas (hemorragia,  dor, trismo,  infecção,  etc.).  Infecção e processos
infecciosos.  Fístulas  e  comunicações  com  seios  maxilares,  glândulas  salivares.  Patologia  Oral  e  Maxilofacial:  métodos  de  biópsias,
características e métodos de estudo anátomo-patológico, diagnósticos diferenciais, características clínicas e radiográficas das lesões, métodos
de tratamento,  abordagem cirúrgica,  acompanhamento de longo prazo. Traumatologia Facial:  trauma facial,  fraturas de maxilla,  mandíbula,
complexo  zigomático-orbital  e  de  terço-médio  de  face,  tratamento  de  tecidos  moles,  enxertias  ósseas  e  de  tecido  mole,  princípios  de
estabilização maxilo-mandibular,  métodos de osteossínteses, metodologia AO-ASIF. Tratamento emergencial  do poli-traumatizado, avaliação
inicial do trauma, seqüência de tratamento, indicação cirúrgica, momento cirúrgico, exames diagnósticos, interpretação radiográfica, anatomia
topográfica da face. Tratamento de seqüelas de trauma ou tumores, reconstrução facial, materiais de inclusão, fixação rígida, efeitos musculares
e na ATM, pacientes em fase de crescimento, pacientes adultos, seqüência cirúrgica, Disfunções da ATM: anatomia da ATM, etiopatologia das
desordens têmporo-mandibulares (DTM). Cirurgias articulares. Luxação recidivante. Tratamento clínico e cirúrgico da ATM. Exames de imagem.
Odontologia hospitalar: condução dos pacientes em âmbito hospitalar, inter-relacionamento com outras especialidades médicas, atendimento de
urgência em pronto socorro (PS),  exames laboratoriais,  exames de imagem,  saúde oral em relação aos diversos  aparelhos do organismo,
Concurso Público da FHOMUV – Fundação Hospitalar do Município de Varginha – MG 22



infecções de origem dental,  pacientes especiais (diabéticos,  cardíacos,  transplantados, hepatopatas, em programação cirúrgica,  etc.).  Ética
profissional,  Saúde Pública,  SUS e PSF.  Trabalho em equipe;  relações do trabalho;  humanização intra equipes e atendimento ao público
usuário.

TNS FÍSICO - (EF-17)

Conhecimentos  Específicos: Histórico  da  Radioterapia.  Dosimetria:  fontes  de  Radiação;  Instrumentação;  Detectores  e  Medidas  da
Radiação; Equilíbrio de partículas carregadas; Dose e Kerma; Teoria Cavitária Bragg-Gray e Spencer-Attix;  Testes de Aceite; Controle da
Qualidade – Periodicidade e Metodologia; Protocolos de Dosimetria. Planejamento: Simulação e Aquisição de Dados do Paciente; Conceitos
Básicos; Modificadores de Feixe; Terapia com Campos Estacionários e Móveis; Correção por Falta de Tecido e Heterogeneidades; Campos
Irregulares. Técnicas Especiais: Irradiação de Meio Corpo; Irradiação de Corpo Inteiro; Irradiação Total da Pele. Feixes de Elétrons. Curvas de
Isodose. Planejamento Tridimensional. IMRT. Braquiterapia: Tipos de Fontes de Radiação Seladas; Implantes; Braquiterapia Ginecológica;
Manchester; Fletcher; Paris. Sistema de Afterloading. Obtenção da Distribuição de Isodose. Dosimetria e Controle da Qualidade. Proteção
Radiológica:  Conceitos,  Grandezas,  Unidades;  Barreiras e Blindagens;  Levantamento  Radiométrico;  Transporte de Materiais  Radioativos;
Legislação. Radiobiologia: Conceitos LET e RBE; Os 4 R´s; Cinética Tumoral, Celular e Residual; Modelos de Sobrevida Celular; Sistemas de
Cálculo de Equivalência de Doses (Equação Linear Quadrática). Ética profissional, Saúde Pública, SUS e PSF. Trabalho em equipe; relações
do trabalho; humanização intra equipes e atendimento ao público usuário.

TNS FISIOTERAPEUTA /CTI - (EF-14)

Conhecimentos Específicos: Fisioterapia cardiovascular: respostas do sistema cardiovascular ao esforço físico, programação de exercícios,
infarto  agudo  do  miocárdio,  hipertensão  arterial,  patologias  arteriais,  venosas  e  linfáticas  -  amputação,  mastectomias.  Fisioterapia  em
pneumologia: patologia do sistema pulmonar; mecânica tóraco-pulmonar. Fisioterapia em queimados: tipos de queimaduras, enxertos de pele,
complicações, cuidados gerais. Caracterização das unidades de terapia intensiva. Caracterização do paciente grave e potencialmente grave.
Equipamentos de suporte de vida. Papel do fisioterapeuta na terapia intensiva. Avaliação e monitorização em terapia intensiva.  Fundamentos
de suporte  ventilatório.  Fisioterapia  e  suporte  ventilatório  aplicado.  Humanização,  ética  e  bioética  em terapia  intensiva.  Fisioterapia  em
neurologia; acidente vascular cerebral; lesões medulares; paralisia facial periférica; miopatias; neuropatias. Ética profissional, Saúde Pública,
SUS e PSF. Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra equipes e atendimento ao público usuário.

TNS FISIOTERAPEUTA - (EF-14)

Conhecimentos Específicos: Fisioterapia-geral: efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações. Termoterapia, fototerapia, hidroterapia.
Massoterapia, cinesioterapia, eletroterapia e eletroacupuntura. Manipulação vertebral. Traumatologia: fraturas, luxações, entorses, distensões,
lesões  ligamentares,  lesões  meniscais,  artroplastias,  ligamentoplastias  patológicas,  patelo-femurais.  Fisioterapia  em neurologia;  acidente
vascular cerebral; lesões medulares; paralisia facial periférica; miopatias; neuropatias. Fisioterapia em reumatologia; bursites, tenossinovites,
tendinites, osteosporose, artrose, febre reumática, artrite reumatóide, algias vertebrais. Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia; dismenorréia,
menopausa,  gravidez,  período pós-parto (imediato  e tardio).  Fisioterapia em ortopedia;  luxação congênita  do quadril,  pé torto  congênito,
deformidades  da  coluna  vertebral,  deformidades  adquiridas  nos  pés  e  joelhos,  doença  de  legge-perthes,  doença  de  oosgood  schater.
Fisioterapia  em  pediatria;  crescimento  e  desenvolvimento,  retardo  psicomotor,  paralisia  cerebral,  tocotraumatismo,  reflexos  e  reações
mielomenangoceles, síndrome de marquio. Fisioterapia cardiovascular: respostas do sistema cardiovascular ao esforço físico, programação
de  exercícios,  infarto  agudo  do  miocárdio,  hipertensão  arterial,  patologias  arteriais,  venosas  e  linfáticas  -  amputação,  mastectomias.
Fisioterapia em pneumologia: patologia do sistema pulmonar; mecânica tóraco-pulmonar. Fisioterapia em queimados: tipos de queimaduras,
enxertos de pele,  complicações,  cuidados gerais.  Caracterização das unidades de terapia intensiva.  Caracterização do paciente grave e
potencialmente grave. Equipamentos de suporte de vida. Papel do fisioterapeuta na terapia intensiva. Avaliação e monitorização em terapia
intensiva.   Fundamentos  de  suporte  ventilatório.  Fisioterapia  e  suporte  ventilatório  aplicado.  Humanização,  ética  e  bioética  em  terapia
intensiva. Ética profissional, Saúde Pública, SUS e PSF. Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra equipes e atendimento
ao público usuário.

TNS MÉDICO ANATOMOPATOLOGISTA - (EF-15),

Conhecimentos Específicos: Distúrbios circulatórios. Mecanismo de injúria e morte celular. Alterações regressivas celulares e do interstício.
Pigmentações  patológicas  e depósitos  minerais.  Processo inflamatório  agudo,  crônico  e  granulomatoso.  Aspectos  gerais  de  lesões  pré-
neoplásicas e neoplasias benignas e malignas. Noções gerais de imunopatologia e patologia ambiental. Técnica de realização de necrópsias
médicas.  Técnicas histológicas de rotina. Patologia do tubo digestivo e anexos. Patologia do sistema genito-urinário.  Patologia tumoral  e
inflamatória do sistema nervoso central. Patologia do sistema respiratório. Noções gerais sobre dermatopatologia. Patologia inflamatória do
tecido linfóide. Patologia de doenças infecciosas (AIDS, tuberculose, Doença de Chagas, filariose, hepatites virais e hanseníase).

TNS MÉDICO ANESTESIOLOGISTA - (EF-15) (MATUTINO E VESPERTINO)

Conhecimentos Específicos: Preparo pré-anestésico; Equilíbrio hidroeletrolítico; Reposição volêmica e hemotransfusão; Anestesia venosa;
Anestesia  inalatória:  farmacocinética  e  farmacodinâmica;  Farmacologia  dos  anestésicos  locais;  Bloqueios  subaracnóideo  e  peridural;
Bloqueios  periféricos;  Transmissão  e  bloqueio  neuro  muscular;  Anestesia  em  urgências;  Anestesia  ambulatorial  e  para  procedimentos
diagnósticos; Complicações de anestesia; Recuperação anestésica; Parada cardíaca e reanimação cardiorespiratória e cerebral; Anestesia e
transplantes; Diagnóstico de morte encefálica; Farmacologia aplicada a Anestesiologia; Física e Anestesia; Anestesia e sistema endócrino;
Hipotermia e hipotensão arterial induzida; Anestesia para Obstetrícia e Ginecologia; Anestesia para pacientes pediátricos; Anestesia para
Cirurgia Abdominal; Anestesia para Neurocirurgia; Anestesia para Urologia; Anestesia para Oftalmologia; Anestesia para Otorrinolaringologia e
Cirurgia Buco-maxilo-facial; Anestesia para Cirurgia Plástica; Anestesia para Cirurgia Torácica; Anestesia e sistema cardiovascular; Anestesia
e Geriatria; Choque; Monitorização e Terapia Intensiva; Ventilação artificial; Fisiopatologia e tratamento da dor aguda; Ética risco profissional e
Medicina  legal.  Ética  profissional,  Saúde  Pública,  SUS e PSF.  Trabalho em equipe;  relações do trabalho;  humanização  intra  equipes  e
atendimento ao público usuário.

TNS MÉDICO CARDIOLOGISTA - (EF-15)

Conhecimentos  Específicos: Anatomia  e  fisiologia  do  aparelho  cardiovascular;  Semiologia  do  aparelho  cardiovascular;  Métodos
diagnósticos:  eletrocardiografia,  ecocardiografia,  medicina  nuclear,  hemodinâmica,  ressonância  magnética,  radiologia;  Cardiopatias
congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento; Hipertensão arterial.  Isquemia miocárdica; Doença reumática; Valvulopatias:
diagnóstico  e  tratamento;  Miocardiopatias:  diagnóstico  e  tratamento;  Insuficiência  cardíaca  congestiva;  Doença  de  Chagas;  Arritmias
cardíacas: diagnóstico e tratamento; Distúrbios de condução. Marca-passos artificiais; Endocardite infecciosa; Hipertensão pulmonar; Síncope;
Doenças  do  pericárdio;  Doenças  da  aorta;  Embolia  pulmonar;  Cor  pulmonar;  Patologias  sistêmicas  e  aparelho  cardiovascular.  Ética
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profissional, Saúde Pública, SUS e PSF.  Trabalho em equipe; relações do trabalho;  humanização intra equipes e atendimento ao público
usuário.

TNS MÉDICO CARDIOVASCULAR - (EF-15)

Conhecimentos Específicos: Tromboembolismo venoso; Estase venosa Crônica de membros inferiores; Varizes de membros inferiores;
Obstrução  arterial  aguda;  Traumatismo  vasculares;  Obstrução  arterial  crônica;  Insuficiência  vascular  cerebral;  Linfedema;  Aneurismas
artérias; Fenômenos vasculares funcionais; Síndrome do desfiladeiro cervical; Úlcera de perna; Angiodisplasia; Vasculites. Ética profissional,
Saúde Pública, SUS e PSF. Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra equipes e atendimento ao público usuário.

TNS MÉDICO CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO - (EF-15)

Conhecimentos Específicos: Princípios da cirurgia. Propedêutica e avaliação do paciente cirúrgico. Transfusão. Controle hidroeletrolítico e
nutricional do paciente  cirúrgico.  Antimicrobianos em cirurgia geral.  Anestésicos locais.  Anestesia loco-regional.  Fios de sutura: aspectos
práticos  do  seu  uso.  Curativos:  técnica  e  princípios  básicos.  Pré  e  pós-operatório  em  cirurgias  eletivas  e  de  urgência/emergência.
Complicações  cirúrgicas trans  e pós-operatórias.  Imunologia  e transplantes.  Mecanismos  de rejeição.  Anatomia  da laringe.  Anatomia  de
cabeça e pescoço. Lesões congênitas da laringe e do pescoço. Paralisias da laringe. Tumores benignos e malignos da laringe. Propedêutica
em patologias da cabeça e pescoço. Anatomia da cavidade oral, orofaringe, cavidade nasal e seios da face. Tumores da cabeça e pescoço.
Lesões malignas e benignas das glândulas salivares maiores. Diagnóstico e tratamento dos tumores malignos e benignos das glândulas
tireóide  e  paratireóide.  Corpos  estranhos  das  vias  aéreas  e  digestivas.  Estenoses  de  laringe,  traquéia  e  esôfago.  Traqueostomia.
Broncoscopia:  indicações.  Esofagoscopia:  indicações.  Ética  profissional,  Saúde Pública,  SUS e  PSF.  Trabalho  em equipe;  relações  do
trabalho; humanização intra equipes e atendimento ao público usuário.

TNS MÉDICO CIRURGIÃO GERAL - (EF-15)

Conhecimentos  Específicos: Politraumatizado:  reanimação,  avaliação  propedêutica,  indicação  e  condutas  cirúrgicas  nos  traumatismos
causados por agentes diversos:  cervicais,  torácicas,  abdominais  e perineais;  Avaliação do risco cirúrgico,  pré e pós-operatório;  Choque:
repercussões para os diversos órgãos e sistemas; Alterações Hidroeletrolíticas e do equilíbrio ácido-básico, diagnóstico e tratamento; Suporte
nutricional em cirurgia: enteral e parenteral; Queimaduras: abordagem inicial, curativos e reposição volêmica; Abdômen agudo não traumático
e sepsis  abdominal:  diagnóstico  e  tratamento;  Parede  abdominal:  técnicas  de abertura  e  fechamento;   tratamento  cirúrgico  de  hérnias
incisionais, inguinais, umbilicais e epipástricas; Hérnia de hiato, Úlceras gastro-duodenais, Gastrites; Afecções bilio-pancreáticas: diagnóstico
e tratamento; Megaesôfago e Megacólon: diagnóstico e tratamento; Patologia  Cólon-reto-anal: divertículos, neoplasias, hemorróidas, fissuras,
abcessos e fístulas; Emergências vasculares: traumáticas e não traumáticas, diagnóstico e tratamento; Urgências urológicas: traumáticas e
não traumáticas, diagnóstico e tratamento; Urgências torácicas: traumáticas e não traumáticas, mais freqüentes, diagnóstico e tratamento.
Ética profissional, Saúde Pública, SUS e PSF. Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra equipes e atendimento ao público
usuário.

TNS MÉDICO CIRURGIÃO ONCOLOGISTA - (EF-15)

Conhecimentos Específicos: Principais  políticas nacionais  de controle  do câncer.  Diagnóstico,  estadiamento e tratamento  dos tumores
malignos das áreas cirúrgicas. Diagnosticar e tratar as complicações do tratamento cirúrgico. Diagnosticar e tratar as urgências oncológicas.
Compreender as bases do controle da infecção hospitalar. Indicar, manusear e inserir cateteres venosos; Realizar cuidados paliativos nos
pacientes. Compreender as bases da reabilitação integrada aos pacientes. Selecionar, preparar e apresentar atualizações científicas; Avaliar
os procedimentos administrativos da Seção, dos rodízios, sugerindo mudanças para a melhoria do atendimento ao paciente. Atuar numa visão
multidisciplinar,  promovendo  uma  atenção  integral  ao  paciente.  Relacionar-se  de  forma  humanizada  com  a  equipe,  os  pacientes  e  os
cuidadores  com  vistas  à  atenção  integral.  Ética  profissional,  Saúde  Pública,  SUS  e  PSF.  Trabalho  em  equipe;  relações  do  trabalho;
humanização intra equipes e atendimento ao público usuário.

TNS MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO - (EF-15)

Conhecimentos Específicos: Princípios da cirurgia. Propedêutica e avaliação do paciente cirúrgico. Transfusão. Controle hidroeletrolítico e
nutricional do paciente  cirúrgico.  Antimicrobianos em cirurgia geral.  Anestésicos locais.  Anestesia loco-regional.  Fios de sutura: aspectos
práticos  do  seu  uso.  Curativos:  técnica  e  princípios  básicos.  Pré  e  pós-operatório  em  cirurgias  eletivas  e  de  urgência/emergência.
Complicações cirúrgicas trans e pós-operatórias. Imunologia e transplantes.  Mecanismos de rejeição. Cirurgia plástica geral;  Anatomia  e
fisiopatologia  da pele;  Transplantes  de tecidos  e Implantes;  Retalhos musculares:  músculo-cutâneos  e fasciocutâneos;  Cicatrização  das
feridas:  Quelóides  e  cicatrizes  hipertróficas;  Tumores  cutâneos:  benignos  e  malignos;  Embriologia  das  malformações  congênitas;
Microcirurgia: princípos gerais. Queimaduras; Conceitos e classificação; Fisiopatologia - resposta metabólica do queimado; Queimado: fase
aguda; Queimado: fase crônica; Tratamento local Técnicas e táticas cirúrgicas; Seqüelas; Queimaduras complexas; Queimaduras em criança;
Queimaduras da face; Queimaduras da mão. Cabeça e pescoço; Anatomia básica; Tumores da cabeça e pescoço, em geral; Reconstrução
das diferentes regiões da cabeça e pescoço; Traumatismos de partes moles; Fraturas de maxilares; Fraturas dos molares e assoalho de
órbita;  Fratura dos ossos  nasais;  Fraturas múltiplas  e complexas da face;  Fissuras faciais  e palatinas; O preparo do paciente fissurado;
Fissura  labiais:  queiloplastias;  Fissura  palatina:  palatoplastias;  Seqüela  das  queiloplastias  e  palatoplastias;  Deformidades  congênitas  e
adquiridas do pavilhão auricular: reconstrução de orelha; Paralisia Facial; A microcirurgia na reconstrução da cabeça e pescoço. Região nasal;
O nariz do paciente fissurado; Rinosseptoplastias e laterorrinias; Nariz negróide; Tumores nasais e rinofima; Reconstrução parcial e total do
nariz. Região peri-orbitária; A importância da cirurgia peri-orbitária; Noções anatômicas e funcionais; Ptose palpebral; Reconstrução parcial e
total  das  pálpebras;  Ectrópio:  entrópio  e  lagoftalmo;  Tratamento  cirúrgico  das  exoftalmias;  Deformidades  congênitas  das  pálpebras;
Reconstrução de fundos de saco conjuntivais.  Mão;  Anatomia  funcional  e cirúrgica  da mão;  Propedêutica  da mão;  Princípios gerais  do
tratamento da mão; Tratamento das seqüelas de traumatismo da mão; Confratura de Dupuytren e Volkmann; Lesões neuro-tendinosas do
membro superior; Tumores de mão: princípios básicos; A microcirurgia na reconstrução da mão. Tronco e membros inferiores; Anatomia
cirúrgica do tronco e do membro inferior; Conduta nos grandes esmagamentos de membro inferior; Úlceras de decúbito (pressão) e úlceras
neurovasculares; Reconstrução de membros inferiores. Aparelho uro-genital;  Reconstrução do aparelho genital feminino; Genética médica
aplicada  à  cirurgia  plástica;  Reconstrução  da  bolsa  escrotal;  Cirurgia  do  intersexualismo.  Região  mamária;  Ginecomastia:  amastia  e
polimastia; Tumores da mama; Deformidades da glândula mamária; Reconstrução imediata da mama pós-mastectomia; Reconstrução tardia
da mama pós-mastectomia. Região abdominal;  Reconstrução da parede abdominal; Reconstrução de umbigo. Face e pescoço; Anatomia
aplicada  a  ritidoplastia;  Ritidoplastia  facial;  Procedimentos  ancilares;  Ritidoplastia  frontal;  Ritidoplastia  cervical;  “Peeling”  químico;
Dermabrasão: ritidoplastia facial; Blefaroplastia; Ritidoplastia secundária e ritidoplastia em homens; Osteotomias estética da face; Rinoplastia:
princípios gerais  e  técnicas.  Lipodistrofias  e  lipoaspiração;  Lipoaspiração:  princípios  gerais;  Lipoaspiração:  evolução  técnica  e  conceitos
atuais;  Lipodistrofias  superiores  e  inferiores;  Lipodistrofias  da  face,  tronco  e  do  abdome.  Glândula  mamária;  Ptose  mamária:  correção
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cirúrgica;  Mastoplastia  de  aumento;  Mastoplastia  redutora.  Abdome;  Abdominoplastias;  Plástica  umbilical.  Aspectos  complementares  da
cirurgia plástica; Cirurgia plástica na criança; Tumores malignos e seus problemas; Queloides e seus problemas; Instalações e funcionamento
de unidade de tratamento de queimados; Seqüelas cirúrgicas de fissuras lábio-palatinas: tratamentos complementares; Conceitos de foniatria
e reabilitação da voz; Calvície e métodos de correção; Expansores cutâneas; Anestesia em cirurgia plástica;  Intersexualismo: indicações
cirúrgicas; Cirurgias múltiplas; Substâncias aloplásticas em cirurgia plástica: princípios básicos; Enxertos dérmicos. Próteses. Transplante de
dedos.  Transplante  de  retalho  neurovascular.  Transplante  de  articulação.  Transplante  de  retalho  osteocutâneo.  Transplante  de  retalho
osteomiocutâneo.  Transplante  de retalho ósseo.  Retalho  fascial  e  fascio-cutâneo sem  microcirurgia.  Retalho cutâneo sem microcirurgia.
Reimplantes.  Métodos  de  fixação  óssea.  Paralisias  traumáticas  e  obstétricas  do  plexo  braquial.  Lesões  dos  nervos  periféricos.  Ética
profissional, Saúde Pública, SUS e PSF.  Trabalho em equipe; relações do trabalho;  humanização intra equipes e atendimento ao público
usuário.

TNS MÉDICO CIRURGIÃO TORÁCICO - (EF-15)

Conhecimentos Específicos: Princípios da cirurgia. Propedêutica e avaliação do paciente cirúrgico. Transfusão. Controle hidroeletrolítico e
nutricional do paciente cirúrgico. Antimicrobianos em cirurgia geral. Anestésicos locais.  Anestesia loco regional. Fios de sutura: aspectos
práticos  do  seu  uso.  Curativos:  técnica  e  princípios  básicos.  Pré  e  pós-operatório  em  cirurgias  eletivas  e  de  urgência/emergência.
Complicações cirúrgicas trans e pós-operatórias. Imunologia e transplantes. Mecanismos de rejeição. Anatomia cirúrgica do tórax e órgãos
torácicos. Avaliação pré-operatória da função pulmonar. Manuseio pré, per e pós-operatório em cirurgia torácica. Métodos de diagnóstico em
cirurgia torácica. Métodos de drenagem em cirurgia torácica.  Afecções do diafragma,  do estreito  superior e parede do tórax. Neoplasias
pulmonares e árvore traqueobrônquica. Doenças broncopulmonares supurativas. Tratamento cirúrgico do enfisema bolhoso e difuso. Cirurgia
das malformações broncopulmonares. Cirurgia na tuberculose pulmonar e seqüelas. Patologia cirúrgica das pleuras. Afecções cirúrgicas do
mediastino.  Patologia  cirúrgica  do esôfago.  Traumatismo  torácico.  Transplante  pulmonar.  Princípios  básicos  da oncologia  torácica.  Ética
profissional, Saúde Pública, SUS e PSF.  Trabalho em equipe; relações do trabalho;  humanização intra equipes e atendimento ao público
usuário.

TNS MÉDICO CLÍNICO GERAL/PAD - (EF-17)

Conhecimentos Específicos:  Dor fisiopatologia;  Dor torácica;  Dor abdominal;  Cefaléias;  Dor lombar e Cervical;  Distúrbios da regulação
térmica; Calafrios e Febre; Dores musculares, Espasmos, Cãibras e Fraqueza muscular; Tosse e hemoptise; Dispnéia e edema pulmonar;
Edema;  Cianose,  hipoxia  e  policitemia;  Hipertensão  arterial;  Síndrome de choque;  Colapso  e morte  cardiovascular  súbita;  Insuficiência
cardíaca; Insuficiência coronária; Bradiarritmias; Taquiarritmias; Cateterismo e Angiografia cardíaca; Febre reumática; Endocardite infecciosa;
Miocardiopatias e miocardites; Infarto agudo do miocárdio; Cor pulmonale; Parada cardiorespiratória; Constipação; Diarréia e Distúrbios da
função ano retal; Aumento e perda de peso; Hematêmese e melena; Hepatite aguda e crônica; Icterícia e hepatomegalia; Cirrose; Distensão
abdominal  e ascite;  Coledocolitiase;  Doenças do pâncreas;  Líquidos e eletrólitos;  Acidose e alcalose; Anemias;  Hemorragia e trombose;
Biologia do envelhecimento; Problema de saúde do idoso; Diagnóstico e manuseio das afecções mais comuns da pessoa idosa; Avaliação e
diagnóstico das doenças infecciosas; Diarréia infecciosa aguda e intoxicação alimentar; Doenças sexualmente transmissíveis; Síndrome de
angustia respiratória do adulto; Estado de mal asmático; Doença pulmonar obstrutiva crônica; Tromboembolismo pulmonar; Insuficiência renal
aguda; Insuficiência renal crônica; Glomerulopatias; Obstrução das vias urinárias; Lúpus eritematoso sistêmico; Artrite reumatóide; Vasculites;
Doença articular  degenerativa;  Artrite  infecciosa;  Distúrbios da coagulação;  Diabetes  mellitus;  Doenças da tireóide;   Doenças  vasculares
cerebrais,  Traumatismo  cranioencefálico  e raquimedular;  Viroses  do  sistema  nervoso  central:  meningites  e encefalites;  Coma;  Doenças
ocupacionais; Acidentes do trabalho; Neoplasias; Carências nutricionais. Ética profissional, Saúde Pública, SUS e PSF. Trabalho em equipe;
relações do trabalho; humanização intra equipes e atendimento ao público usuário.

TNS MÉDICO ESPECIALISTA CIRURGIÃO ONCOLOGISTA - (EF-17)

Conhecimentos Específicos: Principais  políticas nacionais  de controle  do câncer.  Diagnóstico,  estadiamento e tratamento  dos tumores
malignos das áreas cirúrgicas. Diagnosticar e tratar as complicações do tratamento cirúrgico. Diagnosticar e tratar as urgências oncológicas.
Compreender as bases do controle da infecção hospitalar. Indicar, manusear e inserir cateteres venosos; Realizar cuidados paliativos nos
pacientes. Compreender as bases da reabilitação integrada aos pacientes. Selecionar, preparar e apresentar atualizações científicas; Avaliar
os procedimentos administrativos da Seção, dos rodízios, sugerindo mudanças para a melhoria do atendimento ao paciente. Atuar numa visão
multidisciplinar,  promovendo  uma  atenção  integral  ao  paciente.  Relacionar-se  de  forma  humanizada  com  a  equipe,  os  pacientes  e  os
cuidadores com vistas à atenção integral. Ética profissional, Saúde Pública, SUS e PSF. 

TNS MÉDICO ESPECIALISTA ONCOLOGISTA CLÍNICO - (EF-17)

Conhecimentos Específicos: Epidemiologia do câncer no Brasil, registro de câncer. Fatores de risco e medidas preventivas. Conceitos de
biologia tumoral, carcinogênese, histologia, proliferação celular, genética do câncer, detecção precoce. Diagnóstico e estadiamento. Fatores
prognósticos  (aspectos  histopatológicos  e  imunohistoquímico.  Bases  do  tratamento  radioterápico  e  tratamentos  combinados.  Bases
cancerologia  cirúrgica.  Princípios  da  quimioterapia  antineoplásica.  Princípios  e  aplicação  da  terapêutica  biológica:  Imunologia  tumoral,
anticorpos  monoclonais  e  imunoterapia.  Doença  de  Hodgkin.  Linfomas  não-Hodgkin.  Mieloma  múltiplo.  Leucemia  agudas  e  crônicas.
Metástase de primário desconhecido. Tratamento de  suporte em câncer. Farmacologia das drogas antiblásticas. Modificadores da resposta
biológica (interceulinas, interferons, etc). Fatores de crescimento da medula óssea. Avaliação das respostas terapêuticas em oncologia clínica.
Avaliação do estado geral em oncologia clínica. Avaliação da sobrevida. Emergências oncológicas. Epidemiologia, história natural, patologia,
diagnóstico,  estadiamento,  prognóstico,  indicações  cirúrgicas,  radioterapia  e quimioterapia  dos  seguintes  tumores:  Câncer  da  cabeça  e
pescoço, câncer do pulmão, tumores do mediastino, câncer do esôfago, câncer do estômago, câncer do pâncreas e do sistema hepatobiliar,
câncer do colon do reto, câncer do canal anal, câncer do rim e da bexiga, câncer da próstata, câncer do pênis, câncer do testículo, tumores
ginecológicos (vulva, vagina, cérvice e endométrio), sarcomas uterinos, doenças trofoblastica gestacional, câncer do ovário, câncer da mama,
sarcomas das partes moles, sarcomas ósseas, câncer de pele, melanoma. Cuidados paliativos. Dor oncológica. Ética profissional,  Saúde
Pública, SUS e PSF. Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra equipes e atendimento ao público usuário.

TNS MÉDICO ESPECIALISTA RADIOTERAPEUTA - (EF-17)

Conhecimentos Específicos: Bases  biológicas  da Radioterapia;  Morfologia  dos efeitos  da radiação em tecidos  normais;  Esquemas de
fracionamento;  Efeitos  tardios  no tratamento  do câncer:  toxidade da radiação;  Estadiamento  do câncer;  Princípios  de física  radiológica,
dosimetria e planejamento de tratamento; Aplicações clínicas de terapia com física de elétrons; Irradiação de corpo total e hemicorpo; Física
da braquiterapia; Aplicações clínicas da braquiterapia; Modificadores químicos da radiação; Tumores da pele; Sarcomas de Kaposi; Linfoma
cutâneo de células T; Tumores cerebrais; Tumores de hipófise; Tumores oculares; Tumores de orelha; Tumores de nasofaringe; Tumores de
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cavidade nasal e seios paranasais; Tumores de cavidade oral; Tumores de orofaringe; Tumores de hipofaringe; Tumores de laringe; Tumores
não epitelias de cabeça e pescoço; Tumores de pulmão; Tumores de mediastino e traquéia; Tumores de esôfago; Tumores de coração e
grandes vasos; Tumores de mama; Tumores de estômago; Tumores de pâncreas e vias biliares; Tumortes de colo e reto; Tumores de canal
anal; Tumores de rim, pelve renal e uretra; Tumores de bexiga; Tumores de uretra feminina; Tumores de próstata; Tumores de testículo;
Tumores de pênis e uretra masculina; Tumores de colo uterino; Tumores de endométrio; Tumores de ovário; Tumores de vagina; Tumores de
vulva; Tumores de retroperitôneo; Tumores de glândula adrenal; Linfomas de Hodgkin e não - Hodgkin; Mieloma múltiplo e plasmocitoma;
Tumores de tireóide; Tumores ósseos; Sarcomas de partes moles; Tumores pediátricos; Tumores cerebrais na infância; Tumor de Wilms;
Neuroblastomas; Rabdomiosarcomas; Linfomas em crianças; Radioterapia em doenças benignas; Radioterapia como tratamento paliativo no
câncer avançado; Normas da CNEN. Ética profissional, Saúde Pública, SUS e PSF. Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização
intra equipes e atendimento ao público usuário.

TNS MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA - (EF-15)

Conhecimentos Específicos: Anatomia e fisiologia do sistema digestório. Indicações e contraindicações para a endoscopia digestiva alta.
Biópsia  e citologia  em endoscopia  digestiva  alta.  Hemorragia  digestiva  alta  varicosa  e não-varicosa.  Corpo estranho no tubo digestivo.
Passagem de sondas para alimentação. Estenoses do esôfago e seu tratamento endoscópico. Doença do refluxo gastroesofágico e doença
de Barret. Síndrome de Mallory-Weiss e de Boerhaave. Doença de Chagas no tubo digestivo. Neoplasia de esôfago. Gastrites, gastropatias e
Helicobacter pylori.  Úlcera cloridropéptica.  Distúrbios motores do estômago e duodeno. Linfoma MALT. Tumores gástricos.  Colecistites e
colangite.  Pancreatites  e  pseudocisto  de  pâncreas.  Endoscopia  pediátrica.  Endoscopia  na  SIDA.  Diarréias  crônicas.  Retite  actínica.
Angiodisplasias  do  cólon.  Colonoscopia:  anatomia  do  cólon,  indicação  e  contra-indicação  de  colonoscopia,  preparo  de  cólon.  Doenças
inflamatórias intestinais. Neoplasias de cólon, pólipos de cólon e polipectomias. Estenoses de cólon e tratamento. Hemorragia digestiva baixa.
Sedação do paciente. Ética profissional, Saúde Pública, SUS e PSF. Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra equipes e
atendimento ao público usuário.

TNS MÉDICO HEMATOLOGISTA - (EF-15)

Conhecimentos Específicos: Linfomas (Hodgkin e não Hodgkin);  Síndromes  mieloproliferativas;  Aplasia de medula óssea;  Distúrbio da
coagulação:  doenças  de  Von  Wilerbrand,  hemofilia  A,  hemofilia  B;  Coagulação  intravascular  disseminada,  trombofilia,  inibidores  da
coagulação; Manuseio do paciente neutropênico febril; Síndromes mielodisplásicas; Transplante de medula óssea; Anemias: fisiopatogenia,
diagnóstico  diferencial  e  tratamento;  Plaquetopenia:  etiologia,  diagnóstico  diferencial  e  tratamento;  Leucopenia  e  neutropenia:  etiologia,
diagnóstico diferencial e tratamento. Ética profissional, Saúde Pública, SUS e PSF. Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização
intra equipes e atendimento ao público usuário.

TNS MÉDICO IMAGINOLOGISTA - (EF-15) (MATUTINO )

Conhecimentos Específicos: Física Radiológica: os aspectos físicos na formação da imagem; noções de proteção radiológica. Legislação
trabalhista para trabalhadores na área que envolve radiação ionizante. Interpretação radiológica: radiologia óssea – lesões traumáticas dos
ossos  e articulações;  doença das articulações;  tumores  ósseos  e condições correlacionadas;  infecções  e inflamações  ósseas;  doenças
metabólicas, endócrinas e relacionadas ao osso; síndromes de má formação congênita. Os tecidos moles superficiais: doença dos músculos;
mamografia. O cérebro e a medula espinhal: doenças intracranianas; Medula espinhal e coluna vertebral. Abdome e trato gastrointestinal:
fígado, sistema biliar e pâncreas; radiologia gastrointestinal contrastada; a faringe e o esôfago; estômago e duodeno; intestino delgado; cólon.
O trato urinário e genital feminino: Obstetrícia e ginecologia. Tórax: infecções do tórax; doenças das vias aéreas; doenças da parede torácica
e diafragma; doenças de origem ocupacional, química e física; tumores dos pulmões e brônquios; mediastino; doenças da pleura; o sistema
cardio-vascular. A face, boca e mandíbula. Traumatismos faciais. Osso temporal. Ética profissional, Saúde Pública, SUS e PSF. Trabalho em
equipe; relações do trabalho; humanização intra equipes e atendimento ao público usuário.

TNS MÉDICO MASTOLOGISTA - (EF-15)

Conhecimentos Específicos: Anatomia e fisiologia da mama, embriologia, semiologia e patologia da mama. Aspectos patológicos das lesões
mamárias.  oncologia  clinica  e  mastologia.  cito-prevenção  em  mastologia.  Tratamento  cirúrgicos  das  patologias  mamárias.  Aspectos
patológicos das lesões mamárias. Imagens radiológicas em mastologia. rastreamento, estadiamento e tratamento do câncer de mama. Norma
operacional  básica  do  sistema  único  de  saúde  (nob/96)  e  norma  operacional  da  assistência  à  saúde/sus  (noas/sus  01/2001).  Ética
profissional, Saúde Pública, SUS e PSF.  Trabalho em equipe; relações do trabalho;  humanização intra equipes e atendimento ao público
usuário.

TNS MÉDICO NEFROLOGISTA - (EF-15)

Conhecimentos Específicos: Insuficiência renal aguda; Insuficiência renal crônica (imunologia, complicações e manejo clínico de transplante
renal); Nefropatia tóxica e túbulointersticial;  Glomerulonefrites primárias; Rim nas doenças sistêmicas; Rim e gravidez; Hipertensão arterial
sistêmica; Litíase do trato urinário; Infecções do trato urinário; Doença cística do rim. Anomalias Congênitas de trato urinário; Insuficiência
renal  aguda na  criança  e no  adulto;  Insuficiência  renal  crônica  na  criança e  no adulto  (imunologia,  complicações  e  manejo  clinico  de
transplante renal);  Nefropatia tóxica  e tubuloinstersticial  na criança e no adulto;  Tumores do trato urinário na criança;  Rim nas doenças
sistêmicas; Rim e gravidez; Hipertensão arterial sistêmica; Litíase do trato urinário; Infecções do trato urinário na criança e no adulto; Doença
cística  do  rim.  Ética  profissional,  Saúde  Pública,  SUS  e PSF.  Trabalho em equipe;  relações  do trabalho;  humanização  intra  equipes  e
atendimento ao público usuário.

TNS MÉDICO NEUROLOGISTA - (EF-15)

Conhecimentos Específicos: Fisiopatogenia do sistema nervoso central; Semiologia dos estados alterados de consciência; Diagnóstico por
imagem  em  clínica  neurológica;  O  exame  do  líquido  cefalorraquidiano;  Noções  de  eletromiografia  e  eletroencefalografia;  Doença
cerebrovascular  isquemia;  Doença cerebrovascular  hemorrágica;  Tumores  do SNC;  Epilepsias:  etiopatogenia,  classificação  internacional,
tratamento  medicamentoso;  Estado  de  mal  convulsivo;  Hipertensão  intracraniana;  Doenças  desmielinizantes;  Demências;  Neuropatias,
Periféricas, Poliradiculoneurite; Doenças neurológicas com manifestações extrapiramidais; Miopatia: miastenias graves. Polimiosites; Doenças
infecciosas e Parasitárias do SNC. Ética profissional, Saúde Pública, SUS e PSF. Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização
intra equipes e atendimento ao público usuário.

TNS MÉDICO OFTALMOLOGISTA - (EF-15)
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Conhecimentos  Específicos: Diagnóstico  e  tratamento  dos  traumatismos  oculares;  Anomalias  de  refração;  Correção  das  ametropias;
Afecções da conjuntiva da córnea e da esclera; Afecções do trato uveal; Irites, iridiciclites e coroidites; Neuro-oftalmologia: papiledema, atrofia
do nervo óptico e perimetria; Glaucoma crônico, simples, congênito, agudo e secundário; Estrabismo: forias, paralisias oculares, esotropias e
exotropias;  Afecções  do  cristalino:  congênitas,  adquiridas,  luxações  e  sub-luxações;  Afecções  da  retina:  congênitas,  traumáticas,
inflamatórias, tumores e descolamento; Afecções da órbita: traumáticas, inflamatórias e tumorais; Cirurgia da órbita; Manifestações oculares
das afecções do sistema nervoso, semiologia da pupila nas lesões do V Par, nas lesões do simpático. Manifestações oculares nas doenças
em geral:  diabetes,  hipertensão arterial e hanseníase; Conjuntivite neonatal.  Ética profissional,  Saúde Pública, SUS e PSF.  Trabalho em
equipe; relações do trabalho; humanização intra equipes e atendimento ao público usuário.

TNS MÉDICO ONCOLOGISTA CLÍNICO - (EF-15)

Conhecimentos Específicos: Epidemiologia do câncer no Brasil, registro de câncer. Fatores de risco e medidas preventivas. Conceitos de
biologia tumoral, carcinogênese, histologia, proliferação celular, genética do câncer, detecção precoce. Diagnóstico e estadiamento. Fatores
prognósticos  (aspectos  histopatológicos  e  imunohistoquímico.  Bases  do  tratamento  radioterápico  e  tratamentos  combinados.  Bases
cancerologia  cirúrgica.  Princípios  da  quimioterapia  antineoplásica.  Princípios  e  aplicação  da  terapêutica  biológica:  Imunologia  tumoral,
anticorpos  monoclonais  e  imunoterapia.  Doença  de  Hodgkin.  Linfomas  não-Hodgkin.  Mieloma  múltiplo.  Leucemia  agudas  e  crônicas.
Metástase de primário desconhecido. Tratamento de  suporte em câncer. Farmacologia das drogas antiblásticas. Modificadores da resposta
biológica (interceulinas, interferons, etc). Fatores de crescimento da medula óssea. Avaliação das respostas terapêuticas em oncologia clínica.
Avaliação do estado geral em oncologia clínica. Avaliação da sobrevida. Emergências oncologicas. Epidemiologia, história natural, patologia,
diagnostico,  estadiamento,  prognóstico,  indicações  cirúrgicas,  radioterapia  e quimioterapia  dos  seguintes  tumores:  Câncer  da  cabeça  e
pescoço, câncer do pulmão, tumores do mediastino, câncer do esôfago, câncer do estômago, câncer do pâncreas e do sistema hepatobiliar,
câncer do colon do reto, câncer do canal anal, câncer do rim e da bexiga, câncer da próstata, câncer do pênis, câncer do testículo, tumores
ginecológicos (vulva, vagina, cérvice e endométrio), sarcomas uterinos, doenças trofoblastica gestacional, câncer do ovário, câncer da mama,
sarcomas das partes moles, sarcomas ósseas, câncer de pele, melanoma. Cuidados paliativos. Dor oncológica. Ética profissional,  Saúde
Pública, SUS e PSF. Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra equipes e atendimento ao público usuário.

TNS MÉDICO ORTOPEDISTA - (EF-15)

Introdução ao estudo da biomecânica; Biomecânica localizada (MMSS, MMII e Coluna); Embriologia humana; Histogênese óssea; Fisiologia e
Bioquímica  óssea;  Consolidação  e  retardamento  de  consolidação  de  fraturas;  Doenças  ósseas  metabólicas;  Distúrbios  congênitos  da
osteogênese  do  desenvolvimento;  Deformidades  congênitas;  Exame  músculo-articular;  Osteomielites  e  pioartrites;  Infecções  ósseas
específicas:  tuberculose,  lues,  micoses;  Tratamento  de  seqüelas  de  paralisia  infantil;  Paralisia  obstétrica;  Paralisia  cerebral;
Cervicobraquialgias;  Pé  plano  postural;  Afecções  ortopédicas  comuns  da infância;  Pé  equinovaro  congênito;  Hallux Valgus;  Lombalgia,
lombociatalgia  e hérnia discal;  Escoliose;  Espondilolise e espondilolistese;  Epifisiolistese  proximal  do fêmur;  Osteocondrites;  Moléstia  de
Perthes; Displasia congênita do quadril; Tratamento das artroses do MMII; Ombro doloroso; Tumores ósseos; Fraturas expostas; Fraturas de
escafóide; Fraturas luxações do carpo; Fraturas do punho (Fratura de Colles); Lesões traumáticas da mão; Fraturas dos ossos do antebraço;
Fraturas supracondilianas do úmero na criança; Fraturas e luxações da cintura escapular; Fraturas do úmero; Fraturas e luxações da cintura
pélvica; Fraturas do terço proximal do fêmur; Fraturas do colo do fêmur na criança; Fraturas supracondilianas do fêmur; Fratura do joelho;
Lesões  ligamentares  e  meniscais  do joelho;  Fratura  da  diáfise  tibial  e  fraturas  do  tornozelo;  Fratura  dos  ossos  do  Tarso;  Anatomia  e
Radiologia em Ortopedia e Traumatologia; Anatomia do sistema muscular; Anatomia dos vasos e nervos; Anatomia cirúrgica: vias de acesso
em  cirurgia  ortopédica  e  traumatológica.  Ética  profissional,  Saúde  Pública,  SUS  e  PSF.  Trabalho  em  equipe;  relações  do  trabalho;
humanização intra equipes e atendimento ao público usuário.

TNS MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA - (EF-15)

Conhecimentos  Específicos: Fisiopatologia  do  anel  linfático  do  Waldeyer;  Classificação  clínica  e  etiológica  das  amidalites  agudas  e
crônicas; Tumores benignos e malignos da faringe; Estomatites; Tumores da cavidade bucal; Parotidites; Tumores benignos e malignos das
glândulas salivares; Sinusites:  quadro clínico,  sintomatologia,  diagnóstico e tratamento;  Rinites;  Tumores benignos dos seios paranasais;
Tumores  malignos  dos  seios  paranasais;  Tumores  malignos  e  benignos  da  laringe;  Estudo  radiológico  e  endoscópico;  Procedimentos
cirúrgicos; Propedêutica instrumentada; Laringites agudas e crônicas; Avaliação da audição através dos métodos subjetivos e objetivos; Otites
externas:  otites  médias,  agudas e crônicas;  Surdez;  Otoneurologia;  Noções de alergia;  Noções de oncologia;  Noções  de foniatria.  Ética
profissional, Saúde Pública, SUS e PSF.  Trabalho em equipe; relações do trabalho;  humanização intra equipes e atendimento ao público
usuário.

TNS MÉDICO PLANTONISTA CTI - (EF-24)

Conhecimentos Específicos:  Dor fisiopatologia;  Dor torácica;  Dor abdominal;  Cefaléias;  Dor lombar e Cervical;  Distúrbios da regulação
térmica; Calafrios e Febre; Dores musculares, Espasmos, Cãibras e Fraqueza muscular; Tosse e hemoptise; Dispnéia e edema pulmonar;
Edema;  Cianose,  hipoxia  e  policitemia;  Hipertensão  arterial;  Síndrome de choque;  Colapso  e morte  cardiovascular  súbita;  Insuficiência
cardíaca; Insuficiência coronária; Bradiarritmias; Taquiarritmias; Cateterismo e Angiografia cardíaca; Febre reumática; Endocardite infecciosa;
Miocardiopatias e miocardites; Infarto agudo do miocárdio; Cor pulmonale; Parada cardiorespiratória; Constipação; Diarréia e Distúrbios da
função ano retal; Aumento e perda de peso; Hematêmese e melena; Hepatite aguda e crônica; Icterícia e hepatomegalia; Cirrose; Distensão
abdominal  e ascite;  Coledocolitiase;  Doenças do pâncreas;  Líquidos e eletrólitos;  Acidose e alcalose; Anemias;  Hemorragia e trombose;
Biologia do envelhecimento; Problema de saúde do idoso; Diagnóstico e manuseio das afecções mais comuns da pessoa idosa; Avaliação e
diagnóstico das doenças infecciosas; Diarréia infecciosa aguda e intoxicação alimentar; Doenças sexualmente transmissíveis; Síndrome de
angustia respiratória do adulto; Estado de mal asmático; Doença pulmonar obstrutiva crônica; Tromboembolismo pulmonar; Insuficiência renal
aguda; Insuficiência renal crônica; Glomerulopatias; Obstrução das vias urinárias; Lúpus eritematoso sistêmico; Artrite reumatóide; Vasculites;
Doença articular  degenerativa;  Artrite  infecciosa;  Distúrbios da coagulação;  Diabetes  mellitus;  Doenças da tireóide;   Doenças  vasculares
cerebrais,  Traumatismo  cranioencefálico  e raquimedular;  Viroses  do  sistema  nervoso  central:  meningites  e encefalites;  Coma;  Doenças
ocupacionais; Acidentes do trabalho; Neoplasias; Carências nutricionais. Ética profissional, Saúde Pública, SUS e PSF. Trabalho em equipe;
relações do trabalho; humanização intra equipes e atendimento ao público usuário.

TNS MÉDICO PLANTONISTA INTERNISTA - (EF-23)

Conhecimentos Específicos:  Dor fisiopatologia;  Dor torácica;  Dor abdominal;  Cefaléias;  Dor lombar e Cervical;  Distúrbios da regulação
térmica; Calafrios e Febre; Dores musculares, Espasmos, Cãibras e Fraqueza muscular; Tosse e hemoptise; Dispnéia e edema pulmonar;
Edema;  Cianose,  hipoxia  e  policitemia;  Hipertensão  arterial;  Síndrome de choque;  Colapso  e morte  cardiovascular  súbita;  Insuficiência
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cardíaca; Insuficiência coronária; Bradiarritmias; Taquiarritmias; Cateterismo e Angiografia cardíaca; Febre reumática; Endocardite infecciosa;
Miocardiopatias e miocardites; Infarto agudo do miocárdio; Cor pulmonale; Parada cardiorespiratória; Constipação; Diarréia e Distúrbios da
função ano retal; Aumento e perda de peso; Hematêmese e melena; Hepatite aguda e crônica; Icterícia e hepatomegalia; Cirrose; Distensão
abdominal  e ascite;  Coledocolitiase;  Doenças do pâncreas;  Líquidos e eletrólitos;  Acidose e alcalose; Anemias;  Hemorragia e trombose;
Biologia do envelhecimento; Problema de saúde do idoso; Diagnóstico e manuseio das afecções mais comuns da pessoa idosa; Avaliação e
diagnóstico das doenças infecciosas; Diarréia infecciosa aguda e intoxicação alimentar; Doenças sexualmente transmissíveis; Síndrome de
angustia respiratória do adulto; Estado de mal asmático; Doença pulmonar obstrutiva crônica; Tromboembolismo pulmonar; Insuficiência renal
aguda; Insuficiência renal crônica; Glomerulopatias; Obstrução das vias urinárias; Lúpus eritematoso sistêmico; Artrite reumatóide; Vasculites;
Doença articular  degenerativa;  Artrite  infecciosa;  Distúrbios da coagulação;  Diabetes  mellitus;  Doenças da tireóide;   Doenças  vasculares
cerebrais,  Traumatismo  cranioencefálico  e raquimedular;  Viroses  do  sistema  nervoso  central:  meningites  e encefalites;  Coma;  Doenças
ocupacionais; Acidentes do trabalho; Neoplasias; Carências nutricionais. Ética profissional, Saúde Pública, SUS e PSF. Trabalho em equipe;
relações do trabalho; humanização intra equipes e atendimento ao público usuário.

TNS MÉDICO PNEUMOLOGISTA - (EF-15)

Conhecimentos Específicos: Infecções  das vias aéreas superiores;  Afecções agudas da laringe;  Bronquite;  Bronquiolite;  Pneumopatias
agudas;  Derrames  pleurais;  Abcessos  pulmonares;  Processos  pulmonares  interticiais;  Atelectasia;  Tumores  do  aparelho  respiratório  e
mediastinais; Edema pulmonar; Bronquiectasias; Afecções broncopulmonares de repetição. Ética profissional, Saúde Pública, SUS e PSF.
Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra equipes e atendimento ao público usuário.

TNS MÉDICO PROCTOLOGISTA - (EF-15)

Conhecimentos Específicos: Anatomia ano-reto-cólica. Embriologia anorretal. Sintomas e sinais das doenças em coloproctologia. Exame
físico  de abdômen e exame proctológico.  Exames laboratoriais  em coloproctologia.  Exame radiológico do intestino  delgado e do cólon.
Exames  por  imagem:  TC,RM  e  US  em  coloproctologia.  Colonoscopia:  técnicas  do  exame,  indicações  e  contra-indicações.  Doença
hemorroidária. Abscesso e fistula anal e endorretal. Cisto pilonidaç sacrococcígeo. Prurido anal. Incontigência anal. Prolapso e procedência do
reto.  Ultra-sonografia  anal  e  endorretal.  Manometria  anoretal:  indicações  e  limitações.  Doenças  sexualmente  transmissíveis  em
coloproctologia.  Doenças congênitas. Urgências - obstrução intestinal, hemorragia digestiva baixa abdômen agudo. Trauma anorretocolônico.
Doenças benigna: Doença diverticular do cólon. Megacólon. Doenças inflamatórias específicas e inespecíficas. Colite isquêmica. Pólipos e
polipose. Câncer do cólon, reto, canal anal e ânus. Bases da cirurgia oncológica. Fundamentos, indicações e contra- indicações da químio e
radioterapia. Derivações intestinais: tipos, indicações, técnicas e complicações. Ética profissional, Saúde Pública, SUS e PSF.  Trabalho em
equipe; relações do trabalho; humanização intra equipes e atendimento ao público usuário.

TNS MÉDICO REUMATOLOGISTA - (EF-15)

Conhecimentos Específicos: Exame clínico do paciente reumático. Mecanismos etiopatogênicos da dor, da inflamação e da auto-imunidade.
Doenças difusas do tecido conjuntivo; espondilo-artropatias; vasculites. Doenças reumáticas de partes moles; fibromialgia. Enfermidades da
coluna  vertebral.  Osteartrose;  artrites  microcristalinas.  Doenças  osteometabólicas.  Artrites  infecciosas;  neoplasias  articulares.  Doenças
sistêmicas com manifestações articulares. Enfermidades reumáticas da criança e do adolescente. Ética profissional, Saúde Pública, SUS e
PSF. Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra equipes e atendimento ao público usuário.

TNS MÉDICO UROLOGISTA - (EF-15)

Conhecimentos  Específicos: Anatomia  do  trato  urinário  e  genital;  Diagnóstico  por  imagem  de  patologias  do  trato  urinário  e  genital;
Traumatismo urogenital;  Urgências urológicas não traumáticas; Doenças sexualmente transmissíveis;  Tumores do trato urinário e genital;
Uropediatria, principais afecções cirúrgicas urológicas na infância; Hiperplasia benigna da próstata; Litíase urinária; Infecções do trato urinário
e genital;  Tuberculose urogenital;  Patologias do cordão espermático e bolsa testicular;  Infertilidade masculina;  Disfunção erétil;  Distúrbios
neuromusculares de bexiga e incontinência urinária; Endourologia.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CARGO DE EDUCADOR INFANTIL – (EF-4)

Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de natureza literária, técnica e científica – Tipologias textuais: narração, dissertação e
descrição – Significação das palavras no contexto lingüístico: polissemia/denotação e conotação – Linguagem e comunicação: linguagem
verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística – Funções da Linguagem – Figuras de Linguagem – Ortografia – Divisão
silábica  (no texto) – Emprego dos sinais de pontuação no texto – Acentuação gráfica – Emprego da crase – Significação dos elementos
mórficos  das  palavras  (sufixo,  prefixo  e  radical)  –  Aspectos  morfossintáticos  (função  do:  substantivo,  adjetivo,  pronome,  verbo/período
simples: termos associados ao nome e ao verbo) – Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e próclise) – O
processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos) – Sintaxe de concordância:  nominal  e verbal – Sintaxe de regência:
nominal e verbal. 

Didatica: Reflexões sobre alfabetização; Concepções de linguagem e escrita; Pensamento e Linguagem – Teorias sobre o desenvolvimento
da linguagem (Piaget,  Vygotsky e Wallon).  A formação e o desenvolvimento dos conceitos científicos na infância;  A interação social  e o
desenvolvimento da moralidade; Origem da escrita e sua apropriação pela criança; As relações entre ensino e aprendizagem na sala de aula;
A metodologia nas áreas do conhecimento; A importância do jogo na educação; A língua escrita numa perspectiva interacionista; A leitura
infantil e produção de textos; A criança enquanto ser em transformação; Planejamento, proposta pedagógica e projetos didáticos; Reflexões
sociológicas  sobre uma pedagogia da Liberdade; Ação educativa e violência - O diálogo como minimizador  da violência - As  diferentes
manifestações da violência no dia-a-dia da escola;  Avaliação da aprendizagem; Estatuto da criança e do adolescente; Lei de Diretrizes e
Bases  da  Educação  Nacional  (Lei  9.394/96);  Parâmetros  Curriculares  do  Ensino  Fundamental;  Temas  transversais  em  Educação;  A
construção do conhecimento na escola.
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Conhecimentos Específicos:  O compromisso social e ético do professor; As concepções de infância, de família e de sociedade: o processo
de socialização; As tendências pedagógicas no Brasil e a didática; O caráter educativo e intelectual pelo aluno; Currículo e Projeto Político-
pedagógico; O Planejamento Pedagógico numa perspectiva de transformação social; A escola pública e sua função social; Construtivismo;
Concepção Sócio-interacionista A psicogênese da alfabetização; A construção do conhecimento matemático e a atuação do professor de
Educação Infantil e Ensino Fundamental; A elaboração do Universo pela criança: as noções de tempo, espaço, objeto e casualidade; O jogo
na construção do conhecimento pela criança; O raciocínio infantil: o pensamento racional e pensamento criador; A integração das áreas de
conhecimento  com  os  aspectos  do  desenvolvimento  psico-social  da  criança;  A  avaliação e  aprendizagem;  A  orientação pedagógica,  a
formação continuada do professor e a integração - teoria e prática; As teorias da educação e o problema da marginalidade; A alfabetização,
concepções de linguagem e escrita; Transdisciplinaridade: por uma racionalidade transversal; Violência e Educação; Currículo; Sociedade do
conhecimento enquanto sociedade aprendente;  Educação Inclusiva;   Higiene da criança; Noções de Saúde;  Noções de Alimentação de
crianças; Primeiros Socorros; Como agir com crianças na faixa etária de 0 a 7 anos; Noções práticas de Amamentação.

Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão 
usadas  informações  veiculadas  pelos  meios  de  comunicação.  O  candidato  fica  livre  para  consultar  qualquer  bibliografia  referente  ao
programa.

PORTUGUÊS,  MATEMÁTICA COMUNS A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO:  ESCRITURÁRIO - (EF-3),  INSTRUMENTADOR
CIRÚRGICO  -  (EF-6),  TÉCNICO  DE RADIOLOGIA/RADIOTERAPIA -  (EF-9),  TÉCNICO DE  ENFERMAGEM  -  (EF-6),  TÉCNICO  DE
LABORATÓRIO – (EF-6), TÉCNICO EM ELETRICIDADE - (EF-6), TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO – ORTOPÉDICA - (EF-6) E TÉCNICO
EM PATOLOGIA - (EF-6).

Língua Portuguesa: Compreensão de textos escritos de natureza literária, técnica e científica – Tipologias textuais: narração, dissertação e
descrição – Significação das palavras no contexto lingüístico: polissemia/denotação e conotação – Linguagem e comunicação: linguagem
verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística – Funções da Linguagem – Figuras de Linguagem – Ortografia – Divisão
silábica  (no texto) – Emprego dos sinais de pontuação no texto – Acentuação gráfica – Emprego da crase – Significação dos elementos
mórficos  das  palavras  (sufixo,  prefixo  e  radical)  –  Aspectos  morfossintáticos  (função  do:  substantivo,  adjetivo,  pronome,  verbo/período
simples: termos associados ao nome e ao verbo) – Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e próclise) – O
processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos) – Sintaxe de concordância:  nominal  e verbal – Sintaxe de regência:
nominal e verbal. 

Matemática:  Noções de conjunto. Conjunto dos números naturais. Operações. Múltiplos e divisores de um número natural, máximo divisor
comum e mínimo múltiplo comum de dois números naturais.  Potências e raízes. Conjunto dos números inteiros. Operações. Conceito de
fração. Operações elementares com frações. Aplicações. Números decimais; operações com decimais. Aplicações. Grandezas diretamente e
inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. Aplicações. Cálculo de porcentagens, juros simples e compostos. Aplicações.
Cálculo  algébrico:  operações  elementares.  Equações,  inequações  e  sistemas  de  primeiro  grau.  Problemas  de  aplicação.  Leitura  e
interpretação  de dados  apresentados  em gráficos  de barra,  setores  e linhas.  Uso  de  listagens  e  diagrama da árvore na  resolução  de
problemas. Unidades de comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo. Cálculo do perímetro e da área de triângulos, quadriláteros
e circunferência. Cálculo do volume de figuras sólidas retangulares. Problemas de raciocínio lógico.

Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão
usadas  informações  veiculadas  pelos  meios  de  comunicação.  O  candidato  fica  livre  para  consultar  qualquer  bibliografia  referente  ao
programa.

ESCRITURÁRIO - (EF-3)

Conhecimentos Específicos: Noções de Ata, correspondência oficial, Formas de tratamento e atendimento ao público; Liderança; Normas
de conduta; Hierarquia funcional;  Direitos  e Deveres do funcionário;  Relações Humanas no trabalho. Estatuto dos Servidores Público do
Município de Varginha-MG,. Constituição Federal Artigo 1º ao 40. Lei n. 4.320. Lei 8666/06 e suas alterações posteriores. Lei 101/2000.

INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO - (EF-6)

Conhecimentos  Específicos:  Aspectos  ético-legais  do  exercício  da  instrumentação  cirúrgica.  A  unidade  de  centro  cirúrgico:  estrutura
organizacional e dinâmica de funcionamento. O tratamento cirúrgico: classificação quanto ao momento operatório, finalidade e potencial de
contaminação da cirurgia. Posição do paciente. Técnicas assépticas no Centro Cirúrgico: manuseio de material esterilizado, paramentação.
Instrumentos cirúrgicos, materiais específicos e equipamentos usados nos tempos cirúrgicos. Montagens das mesas cirúrgicas. Antissepsia
do campo operatório e disposição dos campos cirúrgicos. Instrumentação cirúrgica:  sinalização e manejo dos instrumentos. Dinâmica do
conjunto cirúrgico - tempos cirúrgicos. Terminologia cirúrgica. Noções de anestesiologia. Estatuto dos Servidores Público do Município de
Varginha-MG.

TÉCNICO DE RADIOLOGIA/RADIOTERAPIA - (EF-9)

Conhecimentos Específicos: Conhecimentos sobre os princípios físicos dos raios X: Estrutura e propriedades físico-químicas dos átomos.
Tipos de radiações. Geradores de raios X; Tubos de raios X e seus principais componentes. Mecanismo da produção dos raios X. Interação
dos raios X com a matéria e atenuação da radiação. Fatores que modificam o espectro dos raios X. Fatores que atuam na qualidade da
imagem: filtros, grades, chassis, ecrans intensificadores, filmes radiográficos e processadora de filmes. Proteção radiológica: Conceitos de
efeitos  biológicos  da  radiação.  Taxa  de  exposição  e  área  exposta.  Radiossensibilidade  celular:  especificidade,  tempo  de  latência,
reversibilidade, transmissibilidade e limiar. Meios de proteção e Normas de proteção radiológica segundo a legislação brasileira. Princípios
físicos de tomografia computadorizada e suas principais indicações. Anatomia humana: noções gerais de anatomia de todo o corpo. Técnicas
radiológicas, posições usadas e principais indicações. Estatuto dos Servidores Público do Município de Varginha-MG

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - (EF-6)

Conhecimentos Específicos: PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM (Ética Profissional.  Código de Ética  e Lei  do Exercício
Profissional da Enfermagem).  BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES DE ENFERMAGEM (Métodos e técnicas de limpeza preparo, desinfecção e
esterilização,  Central  de Material  e  Esterilização:  estocagem  e manuseio  de materiais,controle  de  esterilização,  Anti-sepsia  e assepsia,
Infecções Hospitalares: conceitos, causas, prevenção, controle e tratamento, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Princípios gerais
de  Biossegurança:  Precauções  Padrão  e  isolamento).  ASSISTÊNCIA  DE  ENFERMAGEM  A  CLIENTE  EM  TRATAMENTO CLÍNICO  E
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CIRÚRGICO (SAÚDE DO ADULTO I E II)  (Assistência aos pacientes  na alimentação enteral  e parenteral  e nas eliminações,  Coleta de
exames.  Posições  para  exames  e  procedimentos  terapêuticos.  Registros  de  Enfermagem,  admissão,  transferência,  alta,  anotações  no
prontuário. Preparo e administração de medicamentos, cálculos de drogas: ação, dose, dosagem, métodos e vias. Sinais Vitais: temperatura,
respiração, pulso e pressão arterial. Processo de segurança e conforto e prevenção das complicações da imobilização. Feridas: classificação,
cicatrização,  tratamento  e  curativos.  Cuidados  com  a  respiração  do  cliente:  oxigenoterapia  e  nebulização.  Calor  e  frio  como  agentes
terapêuticos.  Conceito,  causas,  sinais  e sintomas,  tratamento,  prevenção e cuidados  de Enfermagem nas afecções clínicas  do aparelho
respiratório:  pneumonia,  asma e  enfisema  pulmonar;  sistema  cardiocirculatório:  Insuficiência  Cardíaca  Congestiva,  Hipertensão  Arterial,
Edema Agudo de Pulmão; sistema digestório: esofagite, colecistite, apendicite, gastrite; sistema glandular: Diabetes Mellitus, hipertireoidismo;
sistema renal e urogenital:  Insuficiência Renal Aguda e Crônica, infecção do trato urinário. Cuidados de Enfermagem no Centro Cirúrgico.
Exames  cirúrgicos.  Fases  do  tratamento  cirúrgico  e  cuidados  de  enfermagem  no  pré-operatório,  transoperatório  e  pós-operatório  de:
drenagem de tórax, traqueostomia, apendicectomia, colecistectomia,  gastrostomia, colostomia, prostatectomia, histerectomia, postectomia,
nefrectomia,  cirurgia  intracaniana,  herniorrafia,  hemorroidectomia  e  tireoidectomia.  Terminologia.  Cuidados  com  o  corpo  após  a  morte.
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A CLIENTES EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (Cuidados de enfermagem em acidentes
que caracterizam situações de emergência e urgência: queimaduras, choque elétrico, desmaios, vertigens, intoxicações, envenenamentos,
picadas de animais peçonhentos, convulsão, estado de choque, asfixia, fratura, coma, parada cardiorrespiratória, hemorragias, traumatismos
e ferimentos).  ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL (Políticas de Saúde Mental no Brasil (Lei nº 10.216, de 06/04/2001).
Admissão  e  alta  do  paciente  psiquiátrico.  Conceito,  causas,  sinais,  sintomas  e  tratamento  de  transtornos  mentais:  Transtornos  do
Pensamento;  Transtornos  do  Humor;  Transtorno  da  Ansiedade;  Transtorno  Obsessivo-Compulsivo;  Transtornos  do  Pânico;  Transtornos
Alimentares. Assistência de Enfermagem a pacientes com Transtornos do Pensamento; Transtornos do Humor; Transtorno da Ansiedade;
Transtorno Obsessivo-Compulsivo; Transtornos do Pânico; Transtornos Alimentares. NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO. 

TÉCNICO EM ELETRICIDADE - (EF-6)

Conhecimento  Específico: Conceitos  Básicos  de  Eletricidade  e  Eletromagnetismo:  Carga  Elétrica,  Lei  de  Coulomb,  Campo  Elétrico,
Potencial  e  diferença  de  Potencial,  Campo  Magnético,  Lei  de  Ampère,  Lei  de  Faraday,  Lei  de  Lenz,  Força  Magnetomotriz.  Circuitos
Magnéticos  e Transformadores.  Circuitos  de  Corrente Contínua e Circuitos  de Corrente Alternada.  Resistor,  Capacitor,  Indutor.  Circuitos
Resistivos e Circuitos R,L,C série e paralelo. Leis de Kirchhoff. Potência Ativa e Potência Aparente. Fator de Potência. Circuitos Trifásicos.
Instalações Elétricas: Circuitos de Alimentação,  Dimensionamento dos Condutores. Quadros Gerais e de Distribuição.  Chaves.  Proteção.
Resistência de Terra. Aterramento. Pára-Raios. Luminotécnica. Grandezas Fundamentais da Luminotécnica. Métodos de Cálculo. Lâmpadas
e Luminárias. Iluminação Incandescente, Fluorescente, Vapor Metálico e Vapor de Sódio. Interruptores e Ignitores. Controle de Intensidade
Luminosa.  Comando  da  Iluminação  por  células  fotoelétricas.  Iluminação  Externa e  de Vias  Públicas.  Trabalho em  equipe,  relações  do
trabalho, humanização intra-equipes e no atendimento ao público usuário. Estatuto dos Servidores Público do Município de Varginha-MG

TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA - (EF-6)

Conhecimentos Específicos:  Anatomia: posição,  divisão e planos anatômicos;  sistema esquelético;  ossos por região; sistema articular;
sistema muscular. Aparelhos gessados e suas complicações. Aparelho gessado braquio manual inguinomaleolar e suropodálico; colocação de
salto. Imobilização. Enfaixamento: com malha tubular, clavicular em oito, toracobraquial, compressivo dos membros, do joelho. Imobilização
por fita adesiva. Calhas gessadas e Talas. Traumato-ortopedia. Patologias músculo-esqueléticas, luxações, entorse, distensão, traumatismo
crânio - encefálico. Estatuto dos Servidores Público do Município de Varginha-MG.

TÉCNICO DE LABORATÓRIO – (EF-6) E TÉCNICO EM PATOLOGIA  - (EF-6).

Conhecimentos  Específicos: Vidraria  e  esterilização:  Principais  acessórios  de  vidro  e  de  uso  específico.  Aferição  e  graduação  de
acessórios.   Reagente utilizado na esterilização e preparo de solução sulfocrômica.   Aparelhos  utilizados e procedimentos  adotados na
esterilização.  Microscopia:  finalidades  do  microscópio  e  precauções  no  seu  uso.  Sistema  mecânico  e  Sistema  ótico.  Seqüência  para
focalização  e  alinhamento  ótico.  Parasitologia:  generalidades;  nomenclatura  e  classificação.  Helmintos  e  Protozoários.  Bacteriologia:
principais  grupos  de  bactérias;  métodos  de  coloração;  meios  de  cultura;  teste  de  sensibilidade  bacteriana.  Confecção  e  coloração  de
esfregaço  bacteriológico.  Biossegurança  para  o  laboratório:  Técnicas  laboratoriais  seguras.  Transporte  seguro  de  amostras  e  materiais
infecciosos. EPI (Equipamento de Proteção Individual) e EPC (Equipamento de Proteção Coletiva). Hemoculturas: Coleta e procedimento.
Técnica de coleta para exames de fezes urina, sangue, escarro e secreções. Tipos de anticoagulantes utilizados na rotina do laboratório.
Coleta de curva glicêmica. Exame de urina - Exame qualitativo - características e propriedades físicas; Exame químico - Elemento normais e
anormais;  Sedimentoscopia  urinária;  Tiras  reativas.  Conservação  e  transporte  das  amostras.  Densidade  urinária:  urodensímetro  e
refratômetro.  Exame  de  fezes  -  Coleta,  Transporte  -  MIF  –  composição,  utilização  e  preparo.  Técnicas:  Exame  direto.  Hematologia  –
Confecção e coloração do esfregaço sangüíneo.  Seqüência maturacional  das séries brancas e vermelhas.  Hemograma completo e seus
parâmetros  atuais.  Eritrograma  e  seus  componentes.  Leucograma  e  seus  componentes;  Índices  hematimétricos  e  seus  cálculos.
Plaquetograma.  Coagulação:  Coagulograma  Completo;  Tempo  de  protrombina  e  tempo  de  Tromboplastina.  Bioquímica.  Estatuto  dos
Servidores Público do Município de Varginha-MG.

PORTUGUÊS  E  MATEMÁTICA  COMUNS  A  TODOS  OS  CARGOS  DE  NÍVEL  FUNDAMENTAL  COMPLETO:  AUXILIAR  DE
ENFERMAGEM – (EF-5), MOTORISTA – (EF6) E TELEFONISTA – (EF-3).

Língua  Portuguesa: Interpretação  de  textos  de  diferentes  tipologias  textuais  –  Significação  das  palavras  no  contexto  –  Linguagem  e
comunicação: Linguagem verbal e não verbal/ Língua oral e língua escrita/Variação lingüística – Ortografia – Divisão silábica – Emprego dos
sinais  de pontuação no texto – Acentuação gráfica – Concordâncias:  nominal  e verbo –  Emprego de conectivos (pronome, conjunção e
preposição).

Matemática: Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre as quatro operações; Sistema
de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça
parte;  Medidas  de:  comprimento,  superfície,  massa,  capacidade  e  tempo  –  transformações  –  problemas;  Número  decimal:  operações.
Sistema Monetário Nacional – Real; Perímetro e área de quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais;
leitura e interpretação de gráficos e tabelas.

Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão
usadas  informações  veiculadas  pelos  meios  de  comunicação.  O  candidato  fica  livre  para  consultar  qualquer  bibliografia  referente  ao
programa.
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AUXILIAR DE ENFERMAGEM – (EF-5)

Conhecimentos  Específicos: Ética  profissional:  Código  de Ética  e Legislação  profissional  do COFEN e COREN  e relações  humanas.
Noções básicas de anatomia e fisiologia humanas.Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, higiene, conforto, preparo e desinfecção do
leito, transporte, enteroclismas, tratamento de feridas e curativos, oxigenoterapia e nebulização, hidratação, coleta de material para exames
laboratoriais,  ataduras,  aplicações  quentes  e  frias,  cuidados  com  a  pele,  sondagens  e  drenos,  procedimentos  pós-morte,  prontuário  e
anotação  de  enfermagem.  Fármacos:  conceitos  e  tipos,  efeitos  gerais  e  colaterais,  cálculo  de  soluções:  vias  de  administração  de
medicamentos. Enfermagem em ambulatório de urgência e emergência. Central de material esterilizado: objetivos, métodos e procedimentos
específicos de preparo, desinfecção e esterilização de materiais. Enfermagem obstétrica e ginecológica. Enfermagem neonatal e pediátrica.
Enfermagem  em saúde pública:  Programas  de atenção à saúde  da mulher,  criança,  adolescente,  prevenção,  controle  e  tratamento  de
doenças crônico- degenerativas, infectocontagiosas, doenças sexualmente transmissíveis e vacinação segundo o Ministério da Saúde.

MOTORISTA – (EF6)

Conhecimentos  Específicos: LEGISLAÇÃO E  REGRAS DE CIRCULAÇÃO: Legislação  e  Sinalização  de  Trânsito;  Normas  gerais  de
circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções de
mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto n. 62.127 de 16/01/68 e Decreto n.  2.327 de 23/09/97.
PRÁTICA DE OPERAÇÃO VEICULAR: Condução de veículos da espécie em via pública; Manobras; Conhecimentos sobre os instrumentos
do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e operação veicular.

TELEFONISTA – (EF-3)

Conhecimentos Específicos:  Qualidade no atendimento ao público; Forma de atendimento ao público; Postura da telefonista; História do
telefone;  DDD – DDI;  Códigos  especiais  de serviço  telefônico;  PABX – PBX –  KS;  Telefones  de uso público;  Tarifação  das chamadas
interurbanas;  Serviços  interativos;  Discagem  direta  a  cobrar;  Serviços  0800  e  0300;  Atendimento  simultâneo;  Consulta  e  conferência;
Transferência automática da chamada; Conhecimento de teclado. Noções básicas de informática: sistema operacional Windows, Word, Excel,
Internet, Correio Eletrônico, etc. 

PORTUGUÊS, MATEMÁTICA COMUNS A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SABER LER E ESCREVER: AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS/HOSPITALARES - EF-1 (COZINHEIRO, PORTEIRO, LAVADEIRA, COSTUREIRA, PASSADEIRA, FAXINEIRA), AUXILIAR DE
CRECHE EF-1,  AUXILIAR DE RADIOLOGIA EF-2.

Língua  Portuguesa: Interpretação  de  textos  de  diferentes  tipologias  textuais  –  Significação  das  palavras  no  contexto  –  Linguagem  e
comunicação: Linguagem verbal e não verbal/ Língua oral e língua escrita/ Variação lingüística – Ortografia – Divisão silábica – Emprego dos
sinais  de pontuação no texto – Acentuação gráfica – Concordâncias: nominal  e verbal –  Emprego de conectivos (pronome, conjunção e
preposição).

Matemática: Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre as quatro operações; Sistema
de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça
parte;  Medidas  de:  comprimento,  superfície,  massa,  capacidade  e  tempo  –  transformações  –  problemas;  Número  decimal:  operações.
Sistema Monetário Nacional – Real; Perímetro e área de quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais;
leitura e interpretação de gráficos e t

Bibliografia: Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão
usadas  informações  veiculadas  pelos  meios  de  comunicação.  O  candidato  fica  livre  para  consultar  qualquer  bibliografia  referente  ao
programa.

AUXILIAR DE CRECHE - (EF-1)

Conhecimento Específico: Noções de limpeza e higiene; Destinação do lixo; Produtos apropriados para limpeza de: pisos, paredes, vasos
sanitários,  azulejos,  etc.;  Noções  de Hierarquia;  Preparo e distribuição de café,  chá,  suco,  etc.;   Limpeza interna e externa de prédios,
banheiros,  escolas, bem como de móveis e utensílios.

AUXILIAR DE RADIOLOGIA - (EF-2)

Conhecimentos Específicos: Noções básicas sobre radiação, efeitos biológicos da radiação e proteção radiológica. Diretrizes de proteção
radiológica  e  radiodiagnóstico  médico  e  odontológico.  Bases  de  anatomia  humana  e  anatomia  radiológica.  Noções  elementares  sobre
equipamentos radiológicos,  filmes, chassis,  grades, processadoras, revelação, contrastes radiológicos e preparo de pacientes. Limpeza e
preservação das câmaras processadoras, chassis e aparelhos radiológicos em geral.  Controle e estatística de filmes e demais materiais
utilizados. Noções básicas sobre técnica radiológica em adultos e em pediatria

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS HOSPITALARES - (EF-1)

Conhecimento Específico: Noções de limpeza e higiene; Destinação do lixo; Produtos apropriados para limpeza de: pisos, paredes, vasos
sanitários, azulejos, etc.; Noções de Hierarquia; Preparo e distribuição de café, chá, suco, etc.; Pequenos reparos em instalações, mobiliários
e utensílios; Limpeza interna e externa de prédios, banheiros, laboratórios, escolas, bem como de móveis e utensílios.
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ANEXO IV
MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO
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ANEXO V

DESCRIÇÕES E ATRIBUIÇÕES INERENTES AOS CARGOS

CLASSE: EF-12
CARGO: ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
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Desenvolvem e implantam sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade do sistema , especificando sua arquitetura,
escolhendo  ferramentas  de  desenvolvimento,  especificando  programas,  codificando  aplicativos  .  Administram  ambiente  informatizado,
prestam suporte técnico  ao cliente e o treinam,  elaboram documentação técnica.  Estabelecem padrões,  coordenam projetos,  oferecem
soluções para ambientes informatizados e pesquisam tecnologias em informática. 

CLASSE: EF-12
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado que requer formação em curso superior de Serviço Social e registro do Conselho Regional da  categoria, que
em seu âmbito geral consiste em formular políticas sociais  por meio da coordenação, elaboração, execução, supervisão e avaliação de
estudos, pesquisas, planos e projetos na área de Serviço Social.

CLASSE: EF-1
CARGO: AUXILIAR DE CRECHE
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Organizam e elaboram o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos
alimentos.  Conservam a limpeza de logradouros públicos por meio de coleta de lixo, varrições, lavagens, etc. Lavam vidros de janelas e
fachadas. Limpam recintos e acessórios dos mesmos.

CLASSE: EF-5
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, como a participação em
nível de execução simples e em processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente: preparar o paciente para exames e tratamentos,
observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. Ao nível de sua qualificação: executar tratamentos especificamente prescritos ou de
rotina,  ações básicas  de saúde,  realizar testes e proceder a sua leitura  para subsídio  de diagnóstico,  colher material  para exames de
laboratório, prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar pela sua segurança, integrar-se a equipe de saúde e participar de
atividades de educação e promoção de saúde individual e coletiva.

CLASSE: EF-2
CARGO : AUXILIAR DE RADIOLOGIA 
GRUPO : OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Consiste em executar atividades diversas de revelação de filmes, conservação e manutenção da processadora, confecção de máscara e
auxiliar o físico no planejamento dos pacientes.

CLASSE: EF-1
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS HOSPITALARES
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Zelam  pela guarda do patrimônio  e  exercem  a vigilância  de  estacionamentos  e  edifícios  públicos,  percorrendo-os  sistematicamente  e
inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades. Controlam fluxo de
pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados. Recebem e escoltam pessoas e mercadorias.  Fazem
manutenção simples  nos locais  de trabalho.  Organizam e elaboram o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando
métodos  de  cocção  e  padrões  de  qualidade  dos  alimentos.  Executam  serviços  de  lavanderia  e  passadoria  em  hospitais,  usando
equipamentos e máquinas. Recepcionam, classificam e testam roupas e artefatos para lavar. Tiram manchas e passam roupas. Inspecionam
o serviço, embalam e expedem roupas. Conservam a limpeza de logradouros públicos por meio de coleta de lixo, varrições, lavagens, pintura
de guias, aparo de gramas, etc. Lavam vidros de janelas e fachadas. Limpam recintos e acessórios dos mesmos. Realizam manutenção e
conservação das macas, executando serviços de acompanhamento de clientes, transporte de materiais e medicamentos, encaminhamento
de equipamentos e materiais para reparos.

CLASSE: EF-12
CARGO : BIOQUÍMICO / FARMACÊUTICO
GRUPO : OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
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Trabalho técnico especializado, que consiste em executar as atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as ações de
saúde, assistência  e atenção farmacêuticas  que envolvem a seleção, programação,  aquisição, conservação e controle  de qualidade, a
segurança  e  a  eficácia  terapêutica,  o acompanhamento  e  a  avaliação  da utilização,  dispensação  com  articulações  sobre  as  reações
adversas  e  o  uso racional  do medicamento.  Executar  atividades relativas à exames laboratoriais  de análises  clínicas,  organização do
laboratório, distribuição de tarefas, requisição de materiais,  orientação técnica a auxiliares e conferência de laudos. O farmacêutico é o
profissional da área de saúde que trabalha o fármaco e o medicamento no aspecto social,  científico e tecnológico, que tem o dever de
desenvolver e implantar políticas de medicamentos que atendam as reais necessidades nacionais  e regionais,  promovendo assim uma
assistência farmacêutica crítica e efetiva em todos os níveis das diversas ações de saúde individuais e coletivas.

CLASSE: EF-4
CARGO : EDUCADORA INFANTIL
GRUPO : OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho que exige formação de nível médio/modalidade magistério, de natureza educativa no âmbito da educação infantil, sob supervisão
pedagógica,  cabendo-lhe  especialmente  a  promoção  do  desenvolvimento  integral  da  criança,  cuidando  da  saúde  e  higiene  pessoal,
executando atividades educativas que visem o desenvolvimento motor, social, intelectual e psicológico, através de recreações e estimulação
psicomotora.

CLASSE: EF-12
CARGO : ENFERMEIRO
GRUPO : OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Prestar assistência ao paciente e/ou cliente em hospitais,  ambulatórios ou em domicílio,  realizando consulta e procedimentos de maior
complexidade e prescrevendo ações. Coordenam e auditam serviços de enfermagem, implementam ações para a promoção da saúde junto
a comunidade e podem realizar pesquisas.

CLASSE: EF-3
CARGO : ESCRITURÁRIO
GRUPO : ADMINISTRATIVO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Consiste em executar atividades diversas nas seções:  serviços de escrituração, informática,  elaboração, conferência,  arquivos e outros,
visando a melhor organização e atendimento às normas e procedimentos administrativos.

CLASSE: EF-12
CARGO : FONOAUDIÓLOGO
GRUPO : OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado em promoção da saúde, prevenção, avaliação e diagnóstico, orientação, terapia (habilitação e reabilitação) e
aperfeiçoamento dos aspectos fonoaudiológicos da função auditiva periférica e central, da função vestibular, da linguagem oral e escrita, da
voz, da fluência, da articulação, da fala e dos sistemas miofuncional, orofacial, cervical e de deglutição.

CLASSE: EF-6
CARGO : INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO
GRUPO : OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Consiste em acompanhar, sob a supervisão do médico cirurgião, posicionando adequadamente o paciente,  para atender as requisições
médicas e principalmente efetuar o tratamento dos clientes, registrando todos os dados importantes relativos a cirurgia.

CLASSE: EF-18
CARGO: MÉDICO DO TRABALHO
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Fazer exames  médicos  pré-admissionais  e de  rotina,  emitir  diagnóstico,  prescrever  medicamentos  e outras  formas  de tratamento  para
avaliar, prevenir, preservar ou recuperar a saúde do servidor, assim como elaborar laudos periciais sobre acidentes do trabalho, doenças
profissionais e condições de insalubridade, objetivando a garantia dos padrões de higiene e segurança do trabalho.

CLASSE: EF-19
CARGO: MÉDICO INFECTOLOGISTA
GRUPO: OPERACIONAL
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual ou em grupo, a pacientes internados, tratando afecções psicopáticas, empregando técnicas especiais, para prevenir, recuperar ou
reabilitar pacientes, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-17
CARGO: MÉDICO PLANTONISTA/CLÍNICO GERAL
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual a pacientes internados ou ambulatorial, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-17
CARGO: MÉDICO PLANTONISTA / PEDIATRA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual a pacientes internados ou ambulatorial, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-6
CARGO: MOTORISTA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho especializado, de grande responsabilidade, que consiste em dirigir veículos motorizados de passeios e utilitários, para o transporte
de passageiros, materiais e equipamentos, observando as normas de segurança.

CLASSE: EF-12
CARGO: NUTRICIONISTA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em realizar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual a pacientes internados e/ou os de CTI, de acordo com sua especialidade e com os princípios universais do Sistema Único de
Saúde.

CLASSE: EF–12
CARGO: PSICÓLOGO HOSPITALAR
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Atuar na área específica de saúde, colaborando para a compreensão dos processos intra e interpessoais, utilizando enfoque preventivo ou
curativo,  isoladamente  ou  em  equipe  multiprofissional  do  hospital.  Realizar  pesquisa,  diagnóstico,  acompanhamento  psicológico  e
intervenção psicoterápica individual ou em grupo, através de diferentes abordagens teóricas.

CLASSE: EF-6
CARGO : TÉCNICO DE ENFERMAGEM
GRUPO : OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, como a participação em
nível de execução simples e em processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente: preparar o paciente para exames e tratamentos,
observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. Ao nível de sua qualificação: executar tratamentos especificamente prescritos ou de
rotina e ações básicas de saúde, realizar testes e proceder a sua leitura para subsídio de diagnóstico, colher material para exames de
laboratório, prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar pela sua segurança, integrar-se à equipe de saúde e participar de
atividades de educação e promoção de saúde individual e coletiva.

CLASSE: EF-6
CARGO: TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar atividades de confecção de aparelhos gessados e remoção de tala e aparelhos
gessados, auxiliando o médico ortopedista.

CLASSE: EF-6
CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO
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GRUPO: OPERACIONAL 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar atividades de coleta de sangue e materiais como urina, secreções e escarros,
auxiliando na análise de exames laboratoriais.

CLASSE: EF-6
CARGO: TÉCNICO EM ELETRICIDADE
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho  especializado,  que  consiste  em  construir  redes  e  instalações  elétricas,  executando  a  manutenção  preventiva  e  corretiva,
detectando defeitos,  recuperando ou substituindo os componentes desgastados. Fazer manutenção da parte elétrica de equipamentos e
detectar defeitos no funcionamento, trocando peças e componentes desgastados.

CLASSE: EF-6
CARGO: TÉCNICO EM PATOLOGIA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Coletam, recebem e distribuem material  biológico de pacientes.  Preparam amostras do material  biológico e realizam exames conforme
protocolo. Operam equipamentos analíticos e de suporte. Executam, checam, calibram e fazem manutenção corretiva dos equipamentos.

CLASSE: EF-9
CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA/RADIOTERAPIA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
TÉCNICO  EM  RADIOLOGIA:  Consiste  em  executar  exames  radiológicos,  sob  a  supervisão  do  médico  imaginologista,  posicionando
adequadamente o paciente e acionando o aparelho de Raio-X, para atender às requisições médicas.
TÉCNICO  EM  RADIOTERAPIA:  Consiste  em  acompanhar  o  radioterapeuta  e  o  físico  hospitalar  na  preparação  dos  tratamentos  e,
principalmente efetuar o tratamentos dos clientes, registrando todos os dados importantes relativos a este tratamento.

CLASSE: EF-6
CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado que consiste em investigar e analisar acidentes de trabalho, identificar variáveis de controle de doenças,
acidentes e meio ambiente, desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho, executar atividades de inspeção,
orientação e fiscalização, visando a preservação da saúde e a integridade física dos servidores municipais.

CLASSE: EF-3
CARGO: TELEFONISTA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Opera equipamento telefônico, acionando teclas e outros dispositivos, para estabelecer comunicações internas, locais e interurbanas.

CLASSE: EF-12
CARGO : TNS BIOMÉDICO
GRUPO : OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico  especializado,  que consiste  em desenvolver atividades em ciências  biológicas,  elaborar  projetos,  coordenar  equipes,
coletar,  tratar  e  analisar  material  biológico,  dados  e informações,  gerar  conhecimentos,  métodos  e  técnicas  e  divulgar  resultados  de
pesquisa.

CLASSE: EF-15
CARGO: TNS BUCOMAXILO FACIAL
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Atendem  e orientam  pacientes,  executando tratamento  odontológico  e  realizando entre  outras  atividades,  ajuste  oclusal,  aplicação  de
anestesia, extração de dentes, tratamento de doenças gengivais e canais, cirurgias bucomaxilo faciais, implantes, tratamentos estéticos e de
reabilitação oral, confecção de prótese oral e extra-oral. Diagnosticam e avaliam pacientes e planejam tratamento.

CLASSE: EF-17
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CARGO: TNS FÍSICO
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Consiste em aplicar  princípios,  conceitos  e métodos da física  em atividades específicas.  Aplicar  técnicas  de radiação ionizante e não
ionizante em ciências da vida. Podem operar reatores nucleares e equipamentos emissores de radiação. Desenvolvem fontes alternativas de
energia. Projetam sistemas eletrônicos, ópticos, de telecomunicações e outros sistemas físicos. Realizam medidas de grandezas físicas,
desenvolvem programas e rotinas computacionais e elaboram documentação técnica e científica.

CLASSE: EF - 14
CARGO: TNS FISIOTERAPEUTA E FISIOTERAPEUTA CTI
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em realizar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual a pacientes internados e/ou os de CTI,  de acordo com sua especialidade e com os princípios universais do Sistema Único de
Saúde.

CLASSE: EF-15
CARGO: TNS MÉDICO ANATOMOPATOLOGISTA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual a pacientes internados ou ambulatorial, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-15
CARGO: TNS MÉDICO ANESTESIOLOGISTA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual a pacientes da rede municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-15
CARGO: TNS MÉDICO CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual a pacientes da rede municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-15
CARGO: TNS MÉDICO CARDIOLOGISTA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual a pacientes da rede municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-15
CARGO: TNS MÉDICO CARDIOVASCULAR
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual a pacientes internados ou ambulatorial, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-15
CARGO: TNS MÉDICO CIRURGIÃO GERAL
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual  ou em grupo,  a  pacientes  internados  ou ambulatorial,  empregando técnicas  especiais,  para prevenir,  recuperar  ou reabilitar
pacientes, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

Concurso Público da FHOMUV – Fundação Hospitalar do Município de Varginha – MG 38



CLASSE: EF-15
CARGO: TNS MÉDICO CIRURGIÃO ONCOLOGISTA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual  ou em grupo,  a  pacientes  internados  ou ambulatorial,  empregando técnicas  especiais,  para prevenir,  recuperar  ou reabilitar
pacientes, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-15
CARGO: TNS MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual  ou em  grupo,  a  pacientes  internados  ou ambulatorial,  tratando  afecções  psicopáticas,  empregando  técnicas  especiais,  para
prevenir, recuperar ou reabilitar pacientes, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-15
CARGO: TNS MÉDICO CIRURGIÃO TORÁCICO
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual  ou em grupo,  a  pacientes  internados  ou ambulatorial,  empregando técnicas  especiais,  para prevenir,  recuperar  ou reabilitar
pacientes, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-17
CARGO: TNS MÉDICO CLÍNICO GERAL / PAD
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual a pacientes internados ou ambulatorial, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-17
CARGO: TNS MÉDICO ESPECIALISTA CIRURGIÃO ONCOLOGISTA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual a pacientes internados ou ambulatorial, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-17
CARGO: TNS MÉDICO ESPECIALISTA ONCOLOGISTA CLÍNICO
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual a pacientes internados ou ambulatorial, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-17
CARGO: TNS MÉDICO ESPECIALISTA RADIOTERAPEUTA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual a pacientes internados ou ambulatorial, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-15
CARGO: TNS MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual  ou em grupo,  a  pacientes  internados  ou ambulatorial,  empregando técnicas  especiais,  para prevenir,  recuperar  ou reabilitar
pacientes, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.
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CLASSE: EF-15
CARGO: TNS MÉDICO HEMATOLOGISTA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual a pacientes internados ou ambulatorial, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-15
CARGO: TNS MÉDICO IMAGINOLOGISTA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual a pacientes internados ou ambulatorial, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-15
CARGO: TNS MÉDICO MASTOLOGISTA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual  ou em  grupo,  a  pacientes  internados  ou ambulatorial,  tratando  afecções  psicopáticas,  empregando  técnicas  especiais,  para
prevenir, recuperar ou reabilitar pacientes, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-15
CARGO: TNS MÉDICO NEFROLOGISTA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual a pacientes internados ou ambulatorial, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-15
CARGO: TNS MÉDICO NEUROLOGISTA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual  ou em  grupo,  a  pacientes  internados  ou ambulatorial,  tratando  afecções  psicopáticas,  empregando  técnicas  especiais,  para
prevenir, recuperar ou reabilitar pacientes, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-15
CARGO: TNS MÉDICO OFTALMOLOGISTA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual  ou em grupo,  a  pacientes  internados  ou ambulatorial,  empregando técnicas  especiais,  para prevenir,  recuperar  ou reabilitar
pacientes, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-15
CARGO: TNS MÉDICO ONCOLOGISTA CLÍNICO
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual a pacientes internados ou ambulatorial, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-15
CARGO: TNS MÉDICO ORTOPEDISTA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual  ou em grupo,  a  pacientes  internados  ou ambulatorial,  empregando técnicas  especiais,  para prevenir,  recuperar  ou reabilitar
pacientes, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.
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CLASSE: EF-15
CARGO: TNS MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual  a pacientes internados ou ambulatorial através de exames médicos, emissão de diagnósticos,  prescrição de medicamentos e
outras formas de tratamento para as afecções dos ouvidos, nariz e garganta, empregando meios clínicos ou cirúrgicos para recuperar ou
melhorar as funções desses órgãos, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-24
CARGO: TNS MÉDICO PLANTONISTA CTI
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual a pacientes internados ou ambulatorial, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-23
CARGO: TNS MÉDICO PLANTONISTA INTERNISTA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual a pacientes internados ou ambulatorial, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-15
CARGO: TNS MÉDICO PNEUMOLOGISTA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual a pacientes internados ou ambulatorial, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-15
CARGO: TNS MÉDICO PROCTOLOGISTA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual a pacientes internados ou ambulatorial, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-15
CARGO: TNS MÉDICO REUMATOLOGISTA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual a pacientes internados ou ambulatorial, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CLASSE: EF-15
CARGO: TNS MÉDICO UROLOGISTA
GRUPO: OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento
individual  ou em grupo, a pacientes  da rede municipal  de saúde,  tratando afecções psicopáticas,  empregando técnicas  especiais,  para
prevenir, recuperar ou reabilitar pacientes, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.
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