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Prefeitura MuniciPal de PotiM

CEP: �2525-000 — Estado de São Paulo

Anexo I

Emprego: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Vagas: 24
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo — Residir na área/
microregião e abrangência da vaga disponibilizada
Carga Horária: 40 h/semanais
Salário: R$ 580,00
Taxa de Inscrição: R$ 25,00
Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA POR-
TUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. O 
sistema ortográfico do português: emprego de letras; divisão 
silábica e acentuação gráfica. Emprego dos sinais de pontuação. 
Classes de palavras: flexão e emprego. Sintaxe: frase e oração; 
termos da oração. Sintaxe de Concordância Nominal. Significa-
ção das palavras: sinonímia, antonímia; denotação e conotação. • 
MATEMÁTICA: Conjuntos: Representação, Relações, Operações e 
Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de três Simples; 
Porcentagem; Juros e Desconto Simples; Equações, Inequações, 
Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do �º grau; Proble-
mas que envolvam Figuras Planas; Sistemas Legais de Medidas. 
• CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Conhecimentos básicos sobre a 
atuação dos Agentes Comunitários de Saúde; ações de sanea-
mento e de prevenção à moléstias; prevenção e correção das 
condições e riscos à saúde da população; A Saúde - o que é? 
Qual a importância? Conceitos; O Sistema Único de Saúde - SUS; 
O Agente Comunitário de Saúde - Responsabilidades; A vida 
comunitária - O que é? Qual a importância? A visita domiciliar 
- O que é? O que o Agente Comunitário de Saúde deve fazer? 
O antes e o depois da visita domiciliar; Mapa da Comunidade 
- Para que serve? Como fazê-lo? Informações constantes no 
Cadastro das Famílias; Passos para uma Reunião Comunitária; 
Diagnóstico de Saúde da Comunidade;  Conhecimento acerca 
do Programa de Saúde da Família – PSF e do Programa de agen-
tes Comunitários de Saúde – PACS; campanhas de vacinação e 
de imunização e sobre outras ações e serviços de saúde pública, 
Conhecimentos básicos e elementares relativos à Constituição 
Federal, especialmente artigos �96 a �98 e Lei Federal nº ��.350, 
de 05 de outubro de 2006. Normas de saúde pública, emanadas 
por colegiados específicos ou por órgãos governamentais de 
saúde, quando pertinentes à ação dos Agentes Comunitários de 
Saúde – PACS e ao Programa de Saúde da Família – PSF. 

Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Vagas: 08
Escolaridade: Ensino Médio Completo - Curso de Auxiliar de En-
fermagem e Registro no COREN.
Carga Horária: 40h/semanais
Salário: R$ 720,00
Taxa de Inscrição: R$ 30,00
Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTU-
GUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coe-
rência e coesão textual: instrumentos de coesão textual. O sis-
tema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação 
gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da 
coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância no-
minal e verbal. Sintaxe de Regência nominal e verbal. Sintaxe de 
Colocação dos Pronomes Oblíquos. Emprego do sinal indicativo 
da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânti-
cos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e 
ambigüidade; Homonímia, sinonímia,antonímia e paronímia. • 
MATEMÁTICA: Conjuntos: Representação, Relações, Operações e 
Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples 
e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-
posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo 
Variáveis do �º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas 
do Triângulo; Problemas que envolvam Figuras Planas; Funções; 
Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. Matrizes; 
Determinantes. • CONHECIMENTOS GERAIS: Elementos da polí-
tica brasileira e mundial. Cultura e sociedade: música, literatura, 
artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e tele-
visão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus 
impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cida-
dania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos 
globais. Panorama internacional contemporâneo. Panorama 
da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • NOÇÕES DE IN-
FORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos 
relacionados a hardware, software, operação de microcompu-
tadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, 
discos rígidos, cd-rom, pen driver, scanner). Conceitos básicos 
relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: 
ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, 
aplicativos Word, Excel e Power Point. Conceitos básicos de 
Internet e Intranet e utilização de navegadores: browsers, cor-
reio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão 
procedimentos e ferramentas de segurança aplicáveis a redes 
e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de 
informática: armazenamento de dados e realização de cópia de 
segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, 
pastas e programas, proteção  equipamentos e de sistemas de 
informática. • CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: Atendimento às 
necessidades básicas do paciente.  Assistência da enfermagem 
no auxílio ao diagnóstico e tratamento: sinais vitais, coleta de 
material para exames, administração de medicamentos, curati-
vos, sondagens. Assistência ventilatória: drenagem postural, ne-
bulização, oxigenoterapia, aspiração de secreções. Assistência 
ao paciente em parada cardiorrespiratória.  Prevenção e contro-
le de infecção hospitalar. Métodos de esterilização.  Assistência 
de enfermagem em unidade cirúrgica: pré-, trans- e pós-opera-
tório.  Programas de Saúde: pré-natal, puericultura, imunização, 
hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, cólera, hepatite, 
dengue, meningite e leptospirose, DST/AIDS, adolescentes, pre-
venção de câncer cérvico-uterino e planejamento familiar. Atu-
ação do técnico no trabalho de parto e cuidados com o recém- 
nascido. Saúde da mulher, criança, terceira idade. Educação em 
saúde. Portaria n.º 2.048/MS, de 5/��/2002. Urgências clínicas. 
Ética profissional. Sistema Único de Saúde: organização, princí-
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pios e diretrizes. Programa Saúde da Família.
Cargo: ENFERMEIRO
Vagas: 04 
Escolaridade: Curso Superior de Enfermagem e Registro no Ór-
gão de Classe.
Carga Horária: 40 h/semanais
Salário: R$ 2.�50,00
Taxa de Inscrição: R$ 55,00
Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA POR-
TUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. 
Coerência e coesão textual. Instrumentos de coesão textual. In-
tertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego 
de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos. Emprego do 
pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), 
do pronome possessivo, do pronome indefinido e do pronome 
demonstrativo. Emprego do pronome relativo. Valor semântico 
e emprego de conectivos. Elementos mórficos do verbo e do 
nome; processos de formação de palavras. Flexão nominal de 
gênero e número. Flexão verbal: verbos irregulares, defectivos 
e anômalos; vozes verbais, locuções verbais e tempos com-
postos. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de 
concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Em-
prego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pon-
tuação. Emprego do sinal indicativo da crase. Aspectos semân-
ticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia 
e ambigüidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. 
Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas. • CONHE-
CIMENTOS GERAIS: Elementos da política brasileira e mundial. 
Cultura e sociedade: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, 
cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e ino-
vações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade 
contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políti-
cas públicas, aspectos locais e aspectos globais. Panorama in-
ternacional contemporâneo. Panorama da economia nacional. 
O cotidiano brasileiro. • NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução 
à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, 
software, operação de microcomputadores e seus periféricos 
(monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, 
pen driver, scanner). Conceitos básicos relacionados ao ambien-
te Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, 
janelas, arquivos, pastas, programas, aplicativos Word, Excel e 
Power Point. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utiliza-
ção de navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca 
e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas 
de segurança aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos 
de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de 
dados e realização de cópia de segurança (backup), organização 
e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de 
equipamentos e de sistemas de informática. • CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS: Enfermagem Materno-Infantil: Cuidados de enfer-
magem em ginecologia obstetrícia: pré-natal – cálculo de idade 
gestacional – gestacional de risco – toxemia gravídica – pré-
eclâmpsia – eclampsia – purpério; Cuidados de enfermagem 
em pediatria: puericultura – aleitamento materno – crescimento 
e desenvolvimento - desnutrição – desidratação. Enfermagem 
Médico-Cirúrgica: Assistência de enfermagem no pré-operató-
rio, trans-operatório e pós-operatório; Avaliação física: processo 
e seqüência do exame físico; Manejo de pacientes com distúrbio 
das vias aéreas superiores; Manejo de pacientes com distúrbios 
cardíacos: hipertensão arterial sistêmica – angina pectoris – in-
farto agudo do miocárdio – insuficiência cardíaca – congéstica. 
Cuidados de enfermagem a pacientes com diabetes mellitus. 
Cuidados de enfermagem a pacientes com patologias gástricas 
e distúrbios: úlcera péptica – varizes esofágicas – colostomias-

sondas. Cuidados de enfermagem a pacientes com manifesta-
ções neurológicas: tumores intracranianos – Acidente Vascular 
Cerebral. Manejo de pacientes com doenças infecciosas. Cura-
tivos. Choques. Queimaduras. Envenenamento. Saúde Pública: 
Vigilância epidemiológica; esquema básico de imunização – do-
enças sexualmente transmissíveis (DST), parasitoses; Saúde da 
Mulher – Prevenção de Câncer Ginecológico da Mama. Saúde 
do Idoso. Políticas Públicas de Saúde e Saúde Pública. Adminis-
tração: Supervisão, Administração de Pessoal. Legislação: Lei 
do Exercício Profissional. Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem. Política de Saúde: Sistema Único de Saúde – seus 
princípios e  diretrizes. Constituição Federal: Título VIII – da or-
dem social, caput II, seção II – da Saúde. Lei nº 8080/90. Lei nº 
8�42/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde 
– NOB - SUS de �996. Norma Operacional da Assistência a Saú-
de/SUS – NOAS-SUS 0�/02. Programa Saúde da Família.

Emprego: MÉDICO  
Vagas: 03
Escolaridade: Curso Superior em Medicina e Registro no CRM. 
Carga Horária: 40 h/semanais
Salário: R$ 5.250,00
Taxa de Inscrição: R$ 55,00
Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA POR-
TUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. 
Coerência e coesão textual. Instrumentos de coesão textual. In-
tertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego 
de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos. Emprego do 
pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), 
do pronome possessivo, do pronome indefinido e do pronome 
demonstrativo. Emprego do pronome relativo. Valor semântico 
e emprego de conectivos. Elementos mórficos do verbo e do 
nome; processos de formação de palavras. Flexão nominal de 
gênero e número. Flexão verbal: verbos irregulares, defectivos 
e anômalos; vozes verbais, locuções verbais e tempos com-
postos. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de 
concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Em-
prego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pon-
tuação. Emprego do sinal indicativo da crase. Aspectos semân-
ticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia 
e ambigüidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. 
Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas. • CONHE-
CIMENTOS GERAIS: Elementos da política brasileira e mundial. 
Cultura e sociedade: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, 
cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e ino-
vações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade 
contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políti-
cas públicas, aspectos locais e aspectos globais. Panorama in-
ternacional contemporâneo. Panorama da economia nacional. 
O cotidiano brasileiro. • NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução 
à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, 
software, operação de microcomputadores e seus periféricos 
(monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, 
pen driver, scanner). Conceitos básicos relacionados ao ambien-
te Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, 
janelas, arquivos, pastas, programas, aplicativos Word, Excel e 
Power Point. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utiliza-
ção de navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca 
e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas 
de segurança aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos 
de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de 
dados e realização de cópia de segurança (backup), organização 
e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de 
equipamentos e de sistemas de informática. • CONHECIMENTOS 
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ESPECÍFICOS: POLÍTICA DE SAÚDE: Sistema Único de Saúde e Mu-
nicipalização. Constituição Federal: Título VIII – da ordem social, 
caput II, seção II – da Saúde. Lei nº 8080/90. Lei nº 8�42/90. Preen-
chimento da Declaração de óbito. Vigilância em Saúde. Indicado-
res de nível de saúde da população. Políticas de descentralização 
e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória 
no Estado de São Paulo. Programa de Saúde da Família - PSF. • 
CLÍNICA MÉDICA: Conceitos Fundamentais das Diversas Especiali-
dades Clínicas. Ações de Vigilância Epidemiológica e Imunização. 
Noções Básicas de Toxicologia Ambiental e Saúde Ocupacional. 
Noções Básicas de Urgência/Emergência na Prática Médica. - Re-
animação Cardio-respiratória-cerebral. Emergência Hipertensiva. 
Infarto agudo do miocárdio. Arritmias cardíacas paroxísticas. In-
suficiência cardíaca. Edema agudo de ulmão.Insuficiência respi-
ratória. Pneumonias. Insuficiência renal aguda.Emergências uro-
lógicas: cólica nefrética, retenção urinária, hematúria e infecções. 
Hemorragia digestiva. Enterocolopatias. Colecistite aguda. Lesões 
agudas da mucosa gastroduodenal. Meningites. Septicemias. Pro-
filaxia de raiva e tétano. Descompensações no paciente diabético. 
Acidente vascular cerebral. Estado epilético. Intoxicações agudas. 
Acidentes por animais peçonhentos. Choque. Traumatismo crâ-
nio-encefálico. Traumatismo abdominal. Traumatismo torácico. 
Embolia pulmonar. Ressuscitação cardio-pulmonar. Acesso vas-
cular: indicações e técnicas. Distúrbios do equilíbrio ácido-básico: 
interpretação de gasometria arterial. Desequilíbrio hidro-eletrolí-
tico. Conduta quanto a ferimentos superficiais: indicação de sutu-
ra, antibioticoterapia, profilaxia anti-tetânica e anti-rábica. O pa-

ciente politraumatizado: avaliação inicial; tratamento do choque 
hemorrágico; avaliação inicial do traumatismo crânio-encefálico. 
Doenças cardio-vasculares: avaliação inicial de precordialgias; 
infarto do miocárdio; insuficiência cardíaca congestiva e edema 
agudo de pulmão; embolia pulmonar; emergência hipertensiva; 
insuficiência arterial aguda; trombose venosa profunda. Doen-
ças respiratórias: pneumonias, tuberculose, pneumotórax, asma, 
doença pulmonar obstrutiva crônica, avaliação do paciente com 
hemoptise. Doenças do aparelho digestivo: esofagites; corpo es-
tranho no esôfago; doença ulcerosa péptica; sangramento diges-
tivo alto e baixo; avaliação inicial do abdome agudo; apendicite; 
megacolo, volvo de sigmóide; diarréias agudas; pancreatites agu-
das e crônicas; colecistites; hepatopatias agudas e crônicas. Doen-
ças do aparelho gênito-urinário: infecções alta e baixa; litíase; or-
quiepididimites; insuficiência renal aguda e crônica. Ginecologia 
e obstetrícia: avaliação inicial de sangramento vaginal e infecção 
urinária durante a gravidez. Doenças infecto-contagiosas: DST. 
AIDS, meningites virais e bacterianas, meningococcemia, tétano, 
choque séptico. Doenças do sistema endócrino: cetoacidose dia-
bética, descompensação diabética hiperosmolar. Doenças neuro-
lógicas: AVC, epilepsias. Oftalmologia e otorrinolaringologia: sinu-
sites, diagnóstico diferencial de hiperemias oculares. Doenças da 
pele e tecido celular subcutâneo: processos alérgicos agudos, ab-
cessos. Ortopedia: avaliação inicial de fraturas; entorses; mialgias; 
lombalgias. Psiquiatria: avaliação inicial, síndrome de abstinência 
de álcool. Toxicologia: conduta geral nas intoxicações; acidentes 
por animais peçonhentos. 


