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Concurso Público para o provimento de vagas de cargos efetivos de Nível Superior, Nível Médio e de Nível Fundamental 
para atender o Hospital Regional de Cacoal/SESAU/RO. 

 
EDITAL N. 179/GDRH/SEAD, DE 04 DE MAIO DE 2010.  

 
O Senhor MOACIR CAETANO DE SANT’ANA, Secretário de Estado da Administração do Governo de Rondônia, no 

uso de suas atribuições legais, considerando a documentação, constante dos autos do Processo n. 2201-04822/2010/SEAD, 
torna pública as normas do Concurso Público para provimento de 1.377 (um mil trezentos e setenta e sete) vagas de cargos 
efetivos com escolaridade de nível superior, nível médio e de nível fundamental, em diversas áreas, para atender, no âmbito 
da Secretaria de Estado da Saúde, o Hospital Regional de Cacoal, sob a administração do Governo do Estado de Rondônia, 
mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital e executado pela Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB. 
1.2. O Concurso Público tem como objetivo o recrutamento e a seleção de 1.377 (um mil trezentos e setenta e sete) 
Profissionais em áreas diversas, conforme ANEXO I - Quadro de Vagas/Requisitos/Escolaridade Exigida / Remuneração 
Inicial / Carga Horária. 
1.3. A realização da inscrição implica a concordância do candidato com as regras estabelecidas neste Edital, com renúncia 
expressa a quaisquer outras. 
1.4. As vagas ofertadas no presente certame são destinadas a atender o Hospital Regional de Cacoal, sob a administração da 
Secretaria de Estado da Saúde do Governo de Rondônia. 
1.5. As vagas disponíveis serão providas por candidatos aprovado no presente Concurso Público, obedecendo estritamente, aos 
critérios de aprovação e de classificação estabelecidos neste Edital. 
1.6. O prazo de validade do Concurso Público será de 2 (dois) anos, contados a partir da data da publicação da homologação do 
resultado final no Diário Oficial do Estado de Rondônia, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. 
1.7. As inscrições para este Concurso Público serão realizadas somente via Internet, e no Posto  de Atendimento, conforme 
especificado no item (4). 
1.8. Todo o processo de execução deste Concurso Público, com as informações pertinentes, estará disponível no portal 
www.funcab.org.  
1.9. Todos os atos oficiais relativos ao Concurso serão publicados no Diário Oficial do Estado de Rondônia, em jornal de 
circulação no Estado de Rondônia e nos portais www.funcab.org e www.rondonia.ro.gov.br. 
1.10. O candidato deverá acompanhar as notícias relativas a este Concurso nos órgãos de imprensa e portais citados no subitem 
1.9, pois, caso ocorram alterações nas normas contidas neste Edital, elas serão neles divulgadas. 
1.11. Os conteúdos programáticos para todos os cargos, ANEXO V, também estarão disponíveis nos portais www.funcab.org e 
www.rondonia.ro.gov.br. 
1.12. Os aprovados que vierem a ingressar no Quadro de Pessoal Efetivo pertencerão ao regime jurídico estatutário e reger-se-ão 
pelas disposições da Lei Complementar n. 068, de 09 de dezembro de 1992. 

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO  

2.1. Os requisitos básicos para investidura no cargo são os seguintes: 
a) Ter sido aprovado no presente Concurso Público; 
b) Ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas dos Decretos n. 70.391/72 e 70.436/72 e artigo 12, parágrafo 1º da 
Constituição Federal; 
c) Estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos; 
d) Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino; 
e) Encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis; 
f) Não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público; 
g) Comprovar a escolaridade exigida para o exercício do cargo para o qual se inscreveu, de acordo com os dispositivos 
constantes do ANEXO I, deste Edital; 
h) Para o cargo cujo requisito exija registro em conselho profissional, deverá ser apresentado registro no Conselho Regional de 
Rondônia; 
i) Ter aptidão física e mental e não apresentar deficiência que o incapacite para o exercício das funções do cargo para o qual 
concorre; 
j) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
k) Declaração negativa de antecedentes criminais; 
l) Certidões fazendárias emitidas pela Secretaria de Estado de Finanças e Tribunal de Contas do Estado de Rondônia; 
m) Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade aplicada por qualquer órgão público e /ou entidade da 
esfera federal, estadual e/ou municipal; 
n) Cumprir na íntegra as determinações previstas no Edital de abertura do Concurso Público; 
o) Para o cargo cujo requisito exija registro em conselho profissional, deverá ser apresentado Certidão Negativa do Conselho 
equivalente, em que tenha sido cadastrado nos últimos 5 (cinco) anos. 
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3. DA ETAPA 
3.1. O Concurso Público consistirá de uma única etapa, que será composta de Prova Objetiva, mediante aplicação de exame de 
conhecimentos de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos, de caráter eliminatório e classificatório. 
3.2. Ao final dessa etapa, o resultado será divulgado no portal www.funcab.org. 
3.3. A Prova Objetiva será aplicada, simultaneamente, nas cidades de: Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Guajará Mirim, Ji-Paraná, 
Rolim de Moura e Vilhena, devendo, o candidato, fazer sua opção de local de prova no ato de sua inscrição. 

4. DAS INSCRIÇÕES 
4.1. Antes de inscrever-se, o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições estabelecidas neste Edital, incluindo 
seus Anexos e o Manual do Candidato, partes integrantes das normas que regem o presente Concurso Público, das quais, não 
poderá alegar desconhecimento em nenhuma hipótese. 
4.2. A inscrição no Concurso exprime a ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital. 
4.3. As inscrições poderão ser realizadas pela Internet no portal www.funcab.org ou e no Posto de Atendimento (ANEXO III) no 
prazo estabelecido no Cronograma Previsto – ANEXO II. 
4.4. A taxa de inscrição será de:  
R$ 80,00 (oitenta reais) para os cargos de nível superior; 
R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) para os cargos de nível médio; e 
R$ 50,00 (cinqüenta reais) para o cargo de nível fundamental.  
4.5. Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o interessado deverá certificar-se de que preenche os requisitos exigidos 
neste Edital, pois em hipótese alguma haverá devolução da mesma, salvo em caso de cancelamento do Certame por 
conveniência da Administração. 
4.6. O candidato deverá, no ato da inscrição, fazer uma única opção de cargo/especialidade, bem como de localidade em que 
deseja fazer a Prova Objetiva. Depois de efetivada a inscrição, não será aceito pedido de alteração dessas opções. 
4.7. Será facultado ao candidato, inscrever-se para mais de um cargo, desde que não haja coincidência nos turnos de aplicação 
das Provas Objetivas, a saber: 
a) TURNO DA MANHÃ – Cargos de Nível Superior e Nível Fundamental. 
b) TURNO DA TARDE – Cargos de Nível Médio.  
4.7.1.1. Para inscrever-se para mais de um cargo, o candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição para cada cargo escolhido e 
pagar a taxa de inscrição correspondente a cada opção. 
4.7.1.2. A possibilidade de efetuar mais de uma inscrição proporcionará maior oportunidade de concorrência aos candidatos, 
devendo ser observada a lei específica que trata sobre a acumulação dos cargos públicos, no caso de aprovação do candidato em 
mais de um cargo público. 
4.7.1.3. O candidato que se inscrever em mais de um cargo, cujas provas forem aplicadas no mesmo turno, terá sua primeira 
inscrição, automaticamente cancelada, não havendo, neste caso, ressarcimento da taxa de inscrição referente à primeira 
inscrição. 
4.8. O candidato somente será considerado inscrito neste Concurso Público, após ter cumprido todas as instruções descritas no 
item 4 deste Edital e ter sua inscrição homologada pelo Secretário de Estado da Administração e divulgada nos portais 
www.funcab.org e www.rondonia.ro.gov.br. 
4.9. Não será concedida isenção total ou parcial da taxa de inscrição, ressalvado o caso de Doadores de Sangue, previsto na Lei 
Estadual n. 1.134, de 10 de dezembro de 2002, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 5128, de 13 de dezembro de 
2002, regulamentada pelo Decreto n. 10.709, de 10 de novembro de 2003, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 
5.353, de 12 de novembro de 2003. 
4.10. Os interessados em obter a isenção do pagamento da taxa de inscrição, de que trata o subitem acima, por serem Doadores 
de Sangue, deverão cumprir os critérios constantes no roteiro abaixo: 
4.11. Roteiro para solicitação da isenção de pagamento da taxa de inscrição (deverá obedecer ao estabelecido nos itens 
4.7 e 4.7.1.) 
4.11.1. Protocolar requerimento endereçado à Comissão de Acompanhamento do Concurso Público do HOSPITAL REGIONAL 
DE CACOAL - SESAU, solicitando a isenção de pagamento da taxa de inscrição, devidamente assinado, que deverá ser anexado 
à Ficha de Inscrição Específica, devidamente preenchida, a qual poderá ser obtida no Posto de Atendimento – ANEXO III ou no 
portal www.funcab.org. 
4.11.2. Anexar Declaração original emitida pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia – FHEMERON. 
4.11.3. Cópia da Carteira de Identidade, devidamente autenticada em cartório. 
4.11.4. A documentação acima deverá ser protocolada impreterivelmente no período estabelecido no Cronograma Previsto 
ANEXO II, não havendo prorrogação do período para a entrega. 
4.11.5. A documentação poderá ser enviada via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento (AR) para a Secretaria 
de Estado da Administração – SEAD – Concurso Público HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL - SESAU, destinada ao seguinte 
endereço: Rua Aparício Moraes, 3869, Bairro: Industrial - CEP: 76.821-094, Porto Velho – RO, devendo ser notificado à FUNCAB 
seu envio, através de mensagem encaminhada para o correio eletrônico notificacao@funcab.org ou via fax (21) 2621-0966, 
especificando nome completo do candidato, número da Ficha de Inscrição, data de postagem e o número identificador do objeto 
ou ainda, ser entregue pessoalmente no Posto de Atendimento – ANEXO III, no horário de 08h às 12h e de 14h as 18h (horário de 
Rondônia). 
4.11.6. A não apresentação de qualquer documento estabelecido para comprovar a condição de doador de sangue ou a 
apresentação dos documentos fora dos padrões e formas solicitadas, implicará no indeferimento do pedido de isenção. 
4.11.7. A relação das isenções deferidas será divulgada na SEAD, no Posto de Atendimento – ANEXO III e no portal 
www.funcab.org. 
4.11.8. Os candidatos com isenção deferida terão sua inscrição automaticamente efetivada e poderão retirar seu Manual do 
Candidato, no Posto de Atendimento – ANEXO III, até 5 (cinco) dias após a divulgação da relação das isenções ou consultar as 
informações no portal www.funcab.org. 
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4.11.9. Sendo constatada, a qualquer tempo, como falsa, qualquer documentação entregue será cancelada a inscrição por ventura 
efetivada e anulados todos os atos dela decorrentes, respondendo ainda, seu autor, pela falsidade, na forma da lei. 
4.11.10. As doações deverão estar compreendidas nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, antes do término da inscrição do 
Concurso. 
4.12. Da inscrição pela Internet 
4.12.1. Para se inscrever pela Internet, o candidato deverá acessar o portal www.funcab.org, onde consta o Edital, a Ficha de 
Inscrição via Internet e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição. A inscrição pela Internet estará disponível durante 
as 24 horas do dia, ininterruptamente, desde as 10 horas do 1º dia de inscrição até as 23h59min do último dia de inscrição, 
conforme estabelecido no Cronograma Previsto - ANEXO II, considerando-se o horário oficial de Brasília. 
4.12.2. O candidato deverá ler e seguir atentamente as orientações para preenchimento da Ficha de Inscrição via Internet, e 
demais procedimentos, tomando todo o cuidado com a confirmação dos dados preenchidos antes de enviar a inscrição, evitando-
se que o botão de rolagem do mouse seja acionado indevidamente e altere os respectivos dados. 
4.12.3. Ao efetuar a inscrição, via Internet, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição, até a data do seu vencimento. Caso o pagamento não seja efetuado, deverá ser emitida a 2ª via do boleto no portal 
www.funcab.org, que terá nova data de vencimento. A data limite de vencimento do boleto será o primeiro dia útil após o 
encerramento das inscrições. Após essa data, qualquer pagamento efetuado será desconsiderado. 
4.12.4. As inscrições somente serão confirmadas após o banco ratificar o efetivo pagamento do valor da taxa de inscrição, que 
deverá ser feito dentro do prazo estabelecido, em qualquer agência da rede bancária, agência lotérica ou rede conveniada com 
banco, obrigatoriamente, por meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio candidato no momento da inscrição. Não 
será aceito pagamento feito através de depósito bancário, DOC´s ou similares.  
4.12.5. O boleto pago, autenticado pelo caixa do banco ou o comprovante de pagamento deverá estar de posse do candidato 
durante todo o Certame, para eventual certificação e consulta pelos organizadores. 
4.12.6. Para os candidatos que fizerem sua inscrição pela Internet, o Edital e seus Anexos estarão disponíveis no portal 
www.funcab.org para consulta e impressão. 
4.12.7. Os candidatos que se inscreverem pela Internet poderão confirmar sua inscrição no portal www.funcab.org a partir do 
quinto dia útil após a efetivação do pagamento do boleto bancário. 
4.12.8. A confirmação da inscrição deverá ser impressa pelo candidato e guardada consigo juntamente com o canhoto da 
inscrição autenticado. 
4.12.9. O descumprimento de qualquer das instruções para inscrição via Internet implicará no cancelamento da mesma. 
4.12.10. A inscrição via Internet é de inteira responsabilidade do candidato e deve ser feita com antecedência, evitando-se o 
possível congestionamento de comunicação do portal www.funcab.org nos últimos dias de inscrição. 
4.12.11. A FUNCAB não será responsável por problemas na inscrição via Internet, motivados por falhas de comunicação ou 
congestionamento das linhas de comunicação nos últimos dias do período que venha a impossibilitar a transferência e o 
recebimento de dados. 
4.13. Da inscrição pela Internet no Posto de Atendimento 
4.13.1. Para os candidatos que não tem acesso à Internet, será disponibilizado, no Posto Atendimento, especificado no Anexo II, 
microcomputador para viabilizar a efetivação da inscrição. 
4.13.2. Será de responsabilidade exclusiva do candidato, efetuar sua inscrição, podendo contar, apenas com orientações do 
atendente do posto. Não será responsabilidade do atendente, efetuar a inscrição pelo candidato. 
4.13.3. Para efetuar a inscrição o candidato deverá seguir todas as instruções descritas no subitem (4.12). 
4.14. A FUNCAB não se responsabiliza por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações não verídicas, endereço inexato 
ou incompleto fornecido pelo candidato ou seu procurador.  
4.15. A prestação de declaração falsa ou inexata e a não apresentação de qualquer documento exigido importarão em 
insubsistência de inscrição, nulidade de habilitação e perda dos direitos decorrentes, em qualquer tempo, em qualquer etapa do 
certame, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
4.16. O candidato somente será considerado inscrito neste Concurso, após ter cumprido todas as instruções descritas no item 4 
deste Edital e ter sua inscrição homologada pelo Secretário de Estado da Administração e divulgada nos portais www.funcab.org e 
www.rondonia.ro.gov.br. 

5. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
5.1. Às pessoas portadoras de deficiência, amparadas pelo inciso VIII do artigo 37, da Constituição Federal, na forma da Lei nº. 
515 de 4 de outubro de 1993 e, nos termos do presente Edital, serão reservado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas 
oferecidas no Concurso Público. 
5.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1 resulte em número com fração, este será aproximado ao primeiro 
número inteiro subseqüente. 
5.3. É considerada deficiência, toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que 
gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano, conforme previsto 
em legislação pertinente. 
5.4. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, os candidatos com deficiência participarão do Concurso em 
igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao local de aplicação de prova, ao horário, ao conteúdo, à 
correção das provas, aos critérios de avaliação e aprovação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas de regência 
do Concurso Público. 
5.5. Os candidatos amparados pelo disposto no subitem 5.1 e que declararem sua condição por ocasião da inscrição, caso 
contratados, deverão se submeter à perícia médica realizada por junta médica do Estado de Rondônia, que terá decisão 
terminativa sobre a qualificação e aptidão do candidato, observada a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo. 
5.5.1. Não sendo comprovada a deficiência do candidato, este será removido da listagem de pessoas com deficiência, passando a 
constar somente da listagem de ampla concorrência. 
5.5.2. Constatada a deficiência, os candidatos terão seus nomes publicados em lista à parte e figurarão também na lista de 
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classificação geral por cargo/função. 
5.5.3. Sendo constatada a incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, o candidato será eliminado do Concurso 
Público. 
5.6. No caso de haver aprovação nas provas ou na perícia médica ou de não haver candidatos aprovados em número suficiente 
para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, as vagas remanescentes serão preenchidas pelos demais candidatos 
aprovados, observada a ordem de classificação. 
5.7. A inscrição dos candidatos portadores de deficiência far-se-á de qualquer uma das formas estabelecidas no item 4, 
observando-se o que se segue. 
5.8. A pessoa com deficiência que pretende concorrer às vagas reservadas deverá, sob as penas da lei, declarar esta condição no 
campo específico da Ficha de Inscrição. 
5.9. A pessoa com deficiência deverá, até o último dia de inscrição, encaminhar laudo médico ORIGINAL, atestando claramente a 
espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças – CID, via SEDEX com AR, para a FUNCAB – Concurso Público HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL/SESAU, Caixa 
Postal n. 99708 – CEP: 24.020-976 – Niterói/RJ, devendo ser notificado à FUNCAB seu envio, através de mensagem 
encaminhada para o correio eletrônico notificacao@funcab.org, especificando nome completo do candidato, número da Ficha de 
Inscrição, data de postagem e o número identificador do objeto. 
5.10. O candidato com deficiência poderá solicitar condições especiais para a realização das provas, conforme previsto no artigo 
40, parágrafos 1º e 2º do Decreto n°. 3.298/99, devendo solicitá-las, por escrito, no ato de sua inscrição. 
5.10.1. A realização das provas em condições especiais requeridas pelo candidato, conforme disposto no subitem 5.10, ficará 
sujeita ainda, à apreciação e deliberação da FUNCAB, observados os critérios de viabilidade e razoabilidade. 
5.11. O candidato que não declarar a deficiência, conforme estabelecido no subitem 5.8, ou deixar de enviar o laudo médico 
ORIGINAL ou enviá-lo fora do prazo determinado, perderá a prerrogativa em concorrer às vagas reservadas. 

6. DAS PROVAS ESPECIAIS 
6.1. Caso haja necessidade de condições especiais para se submeter à Prova Objetiva, o candidato deverá solicitá-la no ato da 
inscrição, no campo específico da Ficha de Inscrição, indicando claramente quais os recursos especiais necessários, arcando o 
candidato com as consequências de sua omissão. 
6.2. A realização da prova em condições especiais ficará sujeita, ainda, à apreciação e deliberação da FUNCAB, observados os 
critérios de viabilidade e razoabilidade. 
6.3. As candidatas lactantes que tiverem necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar 
atendimento especial para tal fim, deverão levar um acompanhante que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será 
responsável pela guarda da criança.   
6.3.1. A candidata que não levar acompanhante não realizará as provas.          

7. DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
7.1. As informações sobre os locais e o horário de aplicação da Prova Objetiva serão disponibilizadas no portal www.funcab.org 
com antecedência mínima de 5 dias da data de sua realização, conforme consta no Cronograma Previsto – ANEXO II. 
7.1.1. Os candidatos deverão acessar o Cartão de Confirmação da Inscrição (CCI), constando, data, horário e local de 
realização da Prova Objetiva no site www.funcab.org.  
7.1.2. Caso o candidato tenha qualquer problema referente à localização de sua alocação deverá entrar em contato com a 
FUNCAB através do telefone / fax (21) 2621-0966. 
7.2. Não há necessidade de apresentação do CCI para realização das provas, no entanto o candidato deve estar ciente do exato 
local, sala e horário de realização da sua prova, bastando dirigir-se ao seu respectivo local de prova de posse do documento oficial 
de identidade, conforme especificado nos subitens 7.6 e 7.6.1. 
7.3. O candidato é o único responsável pela identificação correta de seu local de realização de cada etapa e pelo comparecimento 
no horário determinado. 
7.4. O horário da prova referir-se-á ao horário de Rondônia. 
7.5. O candidato deverá comparecer para a realização da prova, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada 
em material transparente e portando documento oficial e original de identificação, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do 
horário estabelecido para o fechamento dos portões. 
7.6. O candidato deverá comparecer ao local de prova, portando documento oficial e original de identidade. 
7.6.1. Serão considerados documentos oficiais de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares (ex-Ministérios 
Militares), pelos Corpos de Bombeiros e pelas Polícias Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (Ordens, Conselhos de Classe entre outros), Certificado de Reservista, Passaporte, Carteiras Funcionais do Ministério 
Público e Magistratura, carteiras expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valem como identidade e Carteira Nacional de 
Habilitação (somente modelo com foto), e dentro do prazo de validade. 
7.6.2. Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo 
sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou 
danificados. 
7.6.2.1. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato (retrato 
e assinatura). 
7.6.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização de qualquer etapa, documento de identidade 
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, 
expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coletas de 
assinaturas em formulário próprio para fins de Exame Grafotécnico e coleta de digital. 
7.7. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à 
fisionomia ou à assinatura do portador. 
7.8. O documento de identidade deverá ser apresentado ao Fiscal de Sala ou responsável pelo local, antes do acesso à sala/local 
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de prova. 
7.8.1. Não será permitido, em hipótese alguma, o ingresso, nas salas ou no local de realização de provas, de candidatos sem 
documento oficial e original de identidade nem mesmo sob a alegação de estar aguardando que alguém o traga. 
7.9. Não será permitido o ingresso de candidato no local de realização de provas, após o horário fixado para o fechamento dos 
portões, sendo que as provas serão iniciadas 10 (dez) minutos após esse horário. Após o fechamento dos portões, não será 
permitido o acesso de candidatos, em hipótese alguma, mesmo que as provas ainda não tenham sido iniciadas. 
7.10. Não será permitida, a permanência de acompanhante no local da prova, bem como de candidatos quando do término da 
mesma, ressalvando o contido no subitem 6.3. 
7.11. As provas acontecerão em dias, horários e locais indicados nas publicações oficiais. Não haverá, sob pretexto algum, 
segunda chamada, nem justificação de falta, sendo considerado eliminado do Concurso o candidato que faltar à prova. Não 
haverá aplicação de prova fora do horário, data e locais pré-determinados. 
7.12. A critério da FUNCAB poderá ser realizada coleta de digital de todos os candidatos, objetivando a realização de exame 
datiloscópico, com a confrontação dos candidatos que venham a ser convocados para nomeação.  
7.13. O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização da prova objetiva após assinatura da lista de presença e 
recebimento de seu Cartão-Resposta até o início efetivo da prova e, após este momento, somente acompanhado por Fiscal. 
7.14. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das etapas em virtude de afastamento do 
candidato. 
7.15. Será automaticamente eliminado do Concurso Público, o candidato que durante a realização de provas: 
a) for descortês com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova; 
b) for responsável por falsa identificação pessoal; 
c) for surpreendido em comunicação com outro candidato; 
d) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação; 
e) não devolver o Cartão de Resposta ou a Folha de Resposta ao término das provas, antes de sair da sala; 
f) ausentar-se do recinto das Provas sem permissão; 
g) deixar de assinar listas de presença; 
h) não atender às determinações deste Edital; 
i) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
j) ausentar-se do local das Provas antes de decorridos 1 (uma) hora do início da mesma; 
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
l) for surpreendido em comunicação verbal, por escrito, através de telefone celular (o qual deverá ser mantido desligado, sem 
bateria, e guardado dentro do envelope fornecido pela FUNCAB ao entrar em sala) ou de qualquer outra forma; 
m) não atender ao critério do item l e o telefone celular tocar, mesmo dentro do envelope fornecido pela FUNCAB; 
n) utilizar-se de livros, códigos impressos, máquinas calculadoras e similares ou qualquer tipo de consulta; 
o) fizer e/ou utilizar qualquer tipo de anotação em papel ou similar, além do Caderno de Questões, do Cartão de Respostas e da 
Folha de Respostas, não sendo permitida, nem mesmo, a anotação de gabarito;  
p) não devolver o Caderno de Questões, se sair antes do horário determinado no subitem 8.13. 
7.16. Durante as provas, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização 
de livros, códigos, papéis, manuais, impressos ou anotações, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, walkman, 
gravador, máquina de calcular MP3, MP4 ou similares, notebook, palmtop, receptor, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro ou qualquer outro receptor de mensagens, nem o uso de relógio digital, óculos escuros ou quaisquer acessórios de 
chapelaria, tais como: chapéu, bonés, gorro, etc.  
7.17. Constatando-se que o candidato utilizou processos ilícitos através de meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, sua 
prova será anulada e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público. 
 

8. PROVA OBJETIVA 
8.1. A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e será constituída de questões de múltipla escolha, distribuídas por 
disciplinas e pontuadas conforme Tabela de Pontuação – subitem 8.6 e 8.6.1. Cada questão terá 5 (cinco) alternativas, sendo 
apenas uma correta. 
8.2. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão-Resposta que não poderá ser rasurado, amassado ou 
manchado. 
8.3. A realização da Prova Objetiva, incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta, terá duração de 3 (três) horas. 
8.4. O candidato deverá seguir atentamente as recomendações contidas na capa de seu Caderno de Questões e em seu Cartão-
Resposta. 
8.5. Antes de iniciarem as Provas Objetivas, os candidatos deverão transcrever a frase que se encontra na capa dos Cadernos de 
Questões para o quadro “Exame Grafológico” do Cartão-resposta. 
8.6. A organização da prova, seu detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-se 
representados nas tabelas abaixo: 
8.6.1. QUADRO DE PROVAS 
I) Para candidatos aos cargos de Nível Superior: (cargos administrativos) 

Disciplinas Quantidade 
de questões 

Valor de 
cada questão 

Pontuação 
Máxima 

Conhecimentos Gerais: 
- Língua Portuguesa 
- Atualidades Regionais 

 
10 
05 

 
1 

 
15 

Conhecimentos Específicos: 
- Conhecimentos de Administração Pública  
- Conhecimentos na Área de Formação 

 
05 
30 

 
2 

2,5 

 
10 
75 
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Totais 50 - 100 
 
II) Para candidatos aos cargos de Nível Superior: (cargos da área da saúde e médicos) 

Disciplinas Quantidade 
de questões 

Valor de 
cada questão 

Pontuação 
Máxima 

Conhecimentos Gerais: 
- Língua Portuguesa 
- Atualidades Regionais 

 
10 
05 

 
1 

 
15 

Conhecimentos Específicos: 
- Conhecimentos de Administração Pública  
- Conhecimentos Básicos de Saúde Pública  
- Conhecimentos na Área de Formação 

 
05 
10 
20 

 
1 
2 
3 

 
5 

20 
60 

Totais 50 - 100 
 
III) Para candidatos aos cargos de Nível Médio:  

Disciplinas Quantidade 
de questões 

Valor de 
cada questão 

Pontuação 
Máxima 

Conhecimentos Gerais: 
- Língua Portuguesa 
- Atualidades Regionais 

 
10 
05 

 
2 

 
30 

Conhecimentos Específicos: 
- Conhecimentos de Administração Pública  
- Conhecimentos na Área de Formação 

 
05 
20 

 
2 
3 

 
10 
60 

Totais 40 - 100 
 
IV) Para candidatos aos cargos de Nível Fundamental:  

Disciplinas Quantidade 
de questões 

Valor de 
cada questão 

Pontuação 
Máxima 

Conhecimentos Gerais: 
- Língua Portuguesa 
- Atualidades Regionais 

 
10 
05 

 
2 

 
30 

Conhecimentos Específicos: 
- Conhecimentos de Administração Pública  
- Conhecimentos na Área de Formação 

 
05 
20 

 
2 
3 

 
10 
60 

Totais 40 - 100 
 
8.7. Será eliminado do presente Concurso Público, o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos 
pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas.  
8.8. O candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para o Cartão-Resposta, que será o único documento válido 
para correção eletrônica.  
8.9. A transcrição das alternativas para o Cartão-Resposta e sua assinatura são obrigatórias e serão de inteira responsabilidade 
do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas nele contidas, pois a correção da prova será 
feita somente nesse documento e por processamento eletrônico. Assim sendo, fica o candidato obrigado, ao receber o Cartão-
Resposta, verificar se o número do mesmo corresponde ao seu número de inscrição contido no CCI e na Lista de Presença. Não 
haverá substituição de Cartão-Resposta. 
8.9.1. Por motivo de segurança, poderão ser aplicadas provas de mesmo teor, porém com gabaritos diferenciados, de forma que, 
caberá ao candidato, conferir se a LETRA DO TIPO DE PROVA constante em seu Cartão-Resposta corresponde com o Caderno 
de Questões recebido. Caso haja qualquer divergência, o candidato deverá, imediatamente, informar ao Fiscal de Sala e solicitar a 
correção. 
8.10. O candidato deverá marcar, para cada questão, somente uma das opções de resposta. Será considerada errada e atribuída 
nota 0 (zero) à questão com mais de uma opção marcada, sem opção marcada, com emenda ou rasura. 
8.11. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova, após 1 (uma) hora, contada do seu 
efetivo início. 
8.12. Ao final da prova os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, 
devendo todos assinar a Ata de Fiscalização, atestando a idoneidade da fiscalização da prova, retirando-se da sala de prova de 
uma só vez. 
8.13. O candidato só poderá levar o próprio exemplar do Caderno de Questões se deixar a sala a partir de 1 (uma) hora para o 
término do horário da prova. 
8.14. No dia de realização da prova não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação e/ou pelas autoridades 
presentes, informações referentes ao conteúdo da mesma e/ou aos critérios de avaliação. 
8.15. Por motivo de segurança, somente é permitido ao candidato fazer qualquer anotação durante a prova em seu Caderno de 
Questões, devendo ser observado o estabelecido no subitem 7.15, alínea o. 
8.16. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal o Caderno de Questões, se ainda não o puder levar, o Cartão-
Resposta, bem como todo e qualquer material cedido para a execução das provas. 
8.17. O gabarito oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no portal www.funcab.org no 2º dia útil após a data de realização da 
prova, a partir das 12 horas (Horário de Brasília), conforme Cronograma Previsto - ANEXO II. 
8.18.  No dia da realização da Prova Objetiva, na hipótese do nome do candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos 
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locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, a FUNCAB procederá à inclusão do candidato, mediante a apresentação 
do boleto bancário com comprovação de pagamento efetuado dentro do prazo previsto para as inscrições, ambos originais, com o 
preenchimento e assinatura do formulário de Solicitação de Inclusão. 
8.18.1. A inclusão será realizada de forma condicional e será analisada pela FUNCAB, com o intuito de se verificar a pertinência 
da referida inscrição. 
8.18.2. Constatada a improcedência da inscrição, a mesma será automaticamente cancelada sem direito à reclamação, 
independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

9. DOS RECURSOS 
9.1. O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das questões da Prova Objetiva, 
informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou conteúdo da questão. 
9.2. O recurso será dirigido à FUNCAB e deverá ser interposto no prazo de 02 (dois) dias após a divulgação do gabarito oficial. 
9.2.1. Admitir-se-á para cada candidato um único recurso por questão, o qual deverá ser enviado via formulário específico 
disponível (online) no site www.funcab.org, especificando nome completo e CPF, sendo necessário o preenchimento de um 
formulário para cada questão recorrida. O recurso deverá ser enviado até as 23h59 do último dia do prazo previsto no Cronograma 
ANEXO II; 
9.2.2. O formulário preenchido de forma incorreta, com campos em branco ou faltando informações será automaticamente 
desconsiderado, não sendo encaminhado à Banca Acadêmica para avaliação. 
9.3. O recurso deve conter a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados pela 
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores. 
9.4. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões da Prova Objetiva, porventura anuladas, 
serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente. 
9.4.1. As alterações de gabarito, após exame dos recursos, serão dadas a conhecer, coletivamente, pela Internet no portal 
www.funcab.org, na data prevista no ANEXO II – Cronograma Previsto. 
9.5. Será indeferido liminarmente o recurso que descumprir as determinações constantes neste Edital; for dirigido de forma 
ofensiva à FUNCAB e/ou ao Governo do Estado de Rondônia; for apresentado fora do prazo, fora de contexto. 
9.6. A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas decisões, razão porque 
não caberão recursos adicionais. 
9.7. As anulações de questões ou alterações de gabarito ou de notas ou resultados, resultantes das decisões dos recursos ou 
pedidos de revisão deferidos, serão dados a conhecer, coletivamente, através da Internet no portal www.funcab.org e afixadas no 
Posto de Atendimento – ANEXO III, na data estabelecida no Cronograma Previsto – ANEXO II. 
9.8. A Prova Objetiva será corrigida de acordo com o novo gabarito oficial após o resultado dos recursos. 

10. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  
10.1. A nota final no Concurso Público será a nota final obtida na Prova Objetiva. 
10.2. A classificação se dará com base na ordem decrescente da nota final, individualizada por cargo/especialidade. 
10.3. No caso de igualdade de pontuação na classificação final, após observância do disposto no parágrafo único, do art. 27, da 
Lei 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso), dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato que: 
a) obtiver na Prova Objetiva o maior número de pontos na disciplina de Conhecimentos Específicos; 
b) obtiver na Prova Objetiva o maior número de pontos na disciplina de Límgua Portuguesa; 
c) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade. 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do portal www.funcab.org ou por 
meio dos telefones (21) 2621-0966 e (69) 3224-5460. 
11.1.1. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e nem de 
resultados, gabaritos, notas, classificação, convocações ou outras quaisquer relacionadas aos resultados provisórios ou finais das 
provas e do Concurso Público. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na 
forma definida neste Edital. 
11.1.2. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por meio de outro edital. 
11.2. O candidato deverá acompanhar as publicações dos Editais, comunicações, retificações e convocações referentes a este 
Concurso Público. 
11.3. Caso o candidato queira utilizar-se de qualquer direito concedido por legislação pertinente, deverá fazer a solicitação 
somente à FUNCAB, nos primeiros 10 (dez) dias do início da inscrição. Este período não será prorrogado em hipótese alguma, 
não cabendo, portanto, acolhimento de recurso posterior relacionado a este item. 
11.4. O resultado final será divulgado na Internet nos portais www.funcab.org e www.rondonia.ro.gov.br e publicado no Diário 
Oficial do Estado de Rondônia, em jornais de maior circulação no Estado de Rondônia. 
11.5. Acarretará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa 
de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em outros editais relativos ao Concurso Público, nos comunicados 
e/ou nas instruções constantes de cada prova. 
11.6. Será excluído do certame o candidato que fizer declaração falsa ou inexata ou, por sua inteira responsabilidade, deixar de 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, constantes deste Edital. 
11.7. A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à nomeação. A Administração 
reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atenda ao interesse, a disponibilidade e a necessidade do serviço, 
considerando as vagas ofertadas no presente concurso e/ou as vagas, por ventura, amplisdas. 
11.8. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação no presente Concurso Público, valendo, para 
esse fim, a homologação divulgada no Diário Oficial do Estado de Rondônia ou em jornais de ampla circulação no Estado de 
Rondônia. 
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11.9. Os casos omissos serão analisados pela Secretaria de Estado da Administração, pela Secretaria de Estado da Saúde, 
juntamente com a Comissão instituída para acompanhamento do presente Concurso Público e, em última instância Administrativa, 
pela Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia. 
11.10. O candidato que não atender à convocação para a apresentação dos requisitos citados no item 2 deste Edital, no prazo a 
ser oportunamente divulgado, será automaticamente excluído do Concurso Público. 
11.11. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 
11.12. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço junto à FUNCAB, até o encerramento da 1ª etapa do Concurso 
Público e, após, na GDRH/SEAD, por ocasião da possível contratação. 
11.12.1. O fato do candidato manter seu endereço atualizado, junto a GDRH/SEAD, não implica que a administração deva enviar 
qualquer tipo de comunicado ao mesmo ou a qualquer um outro candidato, a respeito dos atos referentes ao presente concurso, 
servindo para esse fim o dispoto do item 11.14 deste Edital.  
11.13. As legislações com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos legais e 
normativos a ele posteriores, não serão objetos de avaliação nas provas do presente Concurso Público. 
11.14. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as publicações de todos os atos referentes ao presente Concurso 
durante todo o prazo de validade do mesmo. 
11.15. É expressamente proibido fumar no local de realização de provas. 
11.16. Não caberá à FUNCAB e nem ao Governo do Estado de Rondônia, nenhuma responsabilidade com o que possa acontecer 
ao candidato durante as provas e no decorrer de todo o Concurso Público. 
11.17. Em caso de Cursos com nomenclaturas diferentes das disponibilizadas no ANEXO I, que possam ter ligaçao direta com a 
habilitação exigida para o ingresso e consequentemente o exercício das atribuiçoes do cargo, poderão ser submetidos a consultas 
perante os órgãos competentes, através do setor jurídico da administração para verificar da possibilidade de concessão ou não de 
posse ao candidato aprovado.   
11.18. Integram este Edital os seguintes anexos: 
 ANEXO I – QUADRO DE VAGAS REQUISITOS/ESCOLARIDADE/REMUNERAÇÃO INICIAL/CARGA HORÁRIA 
 ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO; 
 ANEXO III – POSTO DE ATENDIMENTO; 
 ANEXO IV - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES; 
 ANEXO V – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS. 

 
 

Porto Velho – RO, 04 de maio de 2010. 
 
 
 
 

MOACIR CAETANO DE SANT’ANA 
Secretário de Estado da Administração  

 
 
 
 
 

ANEXO I  -  QUADRO DE VAGAS 
REQUISITOS/ESCOLARIDADE/REMUNERAÇÃO INICIAL/CARGA HORÁRIA 

 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR ADMINISTRATIVOS  

TOTAL DE VAGAS 06 
 

Carga Horária: 40 hs 
Vencimento: R$ 1.010,48 
GAE 30%: R$ 188,29 
AUX. SAUDE: R$ 50,00 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.248,77 
Requisitos: a) Diploma de Curso Superior na área que concorre, 
devidamente reconhecido por órgão oficial; 
b) Registro no órgão de classe competente. 

CARGO CÓD VAGAS 
ADMINISTRADOR SA1 2 
CONTADOR SA2 1 
ECONOMISTA SA3 1 

 
Carga Horária: 40 hs 
Vencimento: R$ 1.010,48 
GAE 30%: R$ 188,29 
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GIT – LEI 1253/2003: R$ 2.039,20 
ADIC. PROD. – LC 331/DI2075: R$ 938,09 (Poderá ser acrescentada a 
remuneração caso atenda os dispositivos da Lei n. 331/DI2075) 
AUX. SAUDE: R$ 50,00 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 3.287,97, (podendo atingir até R$ 
4.226,06, caso atenda os dispositivos da Lei n. 331/DI2075) 
Requisitos: a) Diploma de Curso Superior na área que concorre, 
devidamente reconhecido por órgão oficial; 
b) Registro no órgão de classe competente. 

CARGO CÓD VAGAS 
ENGENHEIRO CIVIL SA4 1 

 
Carga Horária: 40 hs 
Vencimento: R$ 1.829,93 
GAE 30%: R$ 496,45 
GIT – LEI 1253/2003: R$ 2.039,20 
ADIC. PROD. – LC 331/DI2075: R$ 938,09 (Poderá ser acrescentada a 
remuneração caso atenda os dispositivos da Lei n. 331/DI2075) 
AUX. SAUDE: R$ 50,00 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 4.415,58, (podendo atingir até R$ 5.353,67 caso 
atenda os dispositivos da Lei n. 331/DI2075). 
Requisitos: a) Diploma de Curso Superior na área que concorre, 
devidamente reconhecido por órgão oficial; 
b) Registro no órgão de classe competente. 

CARGO CÓD VAGAS 
ENGENHEIRO QUÍMICO SA5 1 

 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR - SAÚDE 

TOTAL DE VAGAS 160 
 

Carga Horária: 40 hs 
Vencimento: R$ 1.829,93 
GAE 30%: R$ 496,45 
AUX. SAUDE: R$ 50,00 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 2.376,38 
Requisitos: a) Diploma de Curso Superior na área que concorre, 
devidamente reconhecido por órgão oficial; 
b) Registro no órgão de classe competente. 

CARGO CÓD VAGAS 
ASSISTENTE SOCIAL S06 14 
BIÓLOGO S07 3 
CIRURGIÃO DENTISTA – CIRURGIA BUCO –
MAXILO FACIAL S08 6 

ENFERMEIRO S09 66 
FARMACÊUTICO S10 16 
FISIOTERAPEUTA S11 24 
NUTRICIONISTA S12 12 
PSICÓLOGO  S13 18 
PSICÓLOGO - PSICOPEDAGOGO S14 1 

 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR - MÉDICOS 
TOTAL DE VAGAS 171 

 
Carga horária: 40 hs 
Vencimento:  R$ 6.897,00 
GAD – LEI N. 1993- de 02/12/2008 R$ 2.400,00 (Poderá ser acrescentada 
a remuneração inicial caso atenda os dispositivos da Lei n. 1993- de 
02/12/2008) 
AUX. SAUDE: R$ 50,00 
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REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 6.947,00 (podendo atingir até R$ 9.347,00, 
caso atenda os dispositivos da Lei n. 1993- de 02/12/2008) 
Requisitos: a) Diploma de Curso Superior em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Residência Médica ou Título de Especialista, na área a que concorre, 
(Reconhecido pelo CFM/AMB/CNRM – Resolução CFM n. 1785/2006 – 
DOU de 26/5/2006), 
c) Registro no órgão de classe competente 

CARGO CÓD VAGAS 
MÉDICO ANESTESIOLOGISTA M15 16 
MÉDICO BRONCOSCOPISTA M16 6 
MÉDICO CARDIOLOGISTA M17 6 
MÉDICO CIRUGIÃO GERAL M18 20 
MÉDICO CIRUGIÃO PLÁSTICO M19 6 
MÉDICO CIRUGIÃO VASCULAR M20 6 
MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO M21 6 
MÉDICO CIRURGIÃO TORÁCICO M22 6 
MÉDICO CLÍNICO GERAL M23 16 
MÉDICO ENDOSCOPISTA M24 6 
MÉDICO INTENSIVISTA M25 18 
MÉDICO NEFROLOGISTA M26 6 
MÉDICO NEONATOLOGISTA M27 5 
MÉDICO NEURO-CIRUGIÃO M28 6 
MÉDICO NEUROLOGISTA M29 6 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA M30 6 
MÉDICO ORTOPEDISTA M31 6 
MÉDICO OTORRINO M32 6 
MÉDICO PEDIATRA M33 12 
MÉDICO UROLOGISTA M34 6 

 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR - MÉDICOS 

TOTAL DE VAGAS 62 
 

Carga horária: 20 hs 
Vencimento:  R$ 3.448,50 
GAD – LEI N. 1993- de 02/12/2008 R$ 1.200,00 (Poderá ser acrescentada a 
remuneração inicial caso atenda os dispositivos da Lei n. 1993- de 
02/12/2008) 
AUX. SAUDE: R$ 50,00 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 3.498,50 (podendo atingir até R$ 4.698,50, 
caso atenda os dispositivos da Lei n. 1993- de 02/12/2008) 
Requisitos: a) Diploma de Curso Superior em Medicina, devidamente 
reconhecido por órgão oficial; 
b) Residência Médica ou Título de Especialista, na área a que concorre, 
(Reconhecido pelo CFM/AMB/CNRM – Resolução CFM n. 1785/2006 – DOU 
de 26/5/2006); 
c) Registro no órgão de classe competente 

CARGO CÓD VAGAS 
MÉDICO ALERGOLOGISTA M35 2 
MÉDICO BRONCOSCOPISTA M36 2 
MÉDICO CARDIOLOGISTA (MAPA, HOLTER E 
ECOCARDIOGRAFIA) 

M37 
 2 

MÉDICO CARDIO-PEDIATRA 
(ECOCARDIOGRAFIA) M38 2 

MÉDICO CARDIOVASCULAR M39 2 
MÉDICO CIRUGIÃO (CABEÇA E PESCOÇO) M40 2 
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 
(VIDEOLAPAROSCOPIA) M41 2 
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MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO M42 2 
MÉDICO CIRURGIÃO TORÁCICO M43 2 
MÉDICO DERMATOLOGISTA M44 2 
MÉDICO DO TRABALHO M45 2 
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA M46 2 
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA M47 2 
MÉDICO GERIATRA M48 2 
MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA M49 2 
MÉDICO HEMATOLOGISTA M50 2 
MÉDICO INFECTOLOGISTA M51 2 
MÉDICO MASTOLOGISTA M52 2 
MÉDICO NEFROLOGISTA M53 2 
MÉDICO NEONATOLOGISTA M54 2 
MÉDICO NEUROCIRURGIÃO M55 2 
MÉDICO NEUROLOGISTA M56 2 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA M57 2 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA  
(CIRURGIA DE RETINA) 

M58 
 

2 

MÉDICO ORTOPEDISTA M59 2 
MÉDICO OTORRINO M60 2 
MÉDICO PEDIATRA M61 2 
MÉDICO PNEUMOLOGISTA M62 2 
MÉDICO PROCTOLOGISTA M63 2 
MÉDICO REUMATOLOGISTA M64 2 
MÉDICO UROLOGISTA M65 2 

 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO - TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE 
TOTAL DE VAGAS 582 

 
Carga horária: 40 hs 
Vencimento:  R$ 955,73 
GAE 30%: R$ 207,86) 
AUX. SAUDE: R$ 50,00 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.213,59 
Requisitos: a) Certificado de Curso de Nível Médio, devidamente autorizado 
por órgão oficial; 
 b) Certificado de Curso Técnico na área que concorre, devidamente 
autorizado por órgão oficial; 
 c) Registro no órgão de classe competente. 

CARGO CÓD VAGAS 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM T66 558 
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO T67 24 

 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO ADMINISTRATIVO  
TOTAL DE VAGAS 266 
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Carga Horária: 40 hs 
Vencimento: R$ 521,50 
GAE 30%: R$ 89,01 
AUX. SAUDE: R$ 50,00 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 660,51 
Requisitos: a) Certificado de Curso de Nível Médio, devidamente 
autorizado por órgão oficial; 
b) Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “E”. 

CARGO CÓD VAGAS 
MOTORISTA D70 30 

 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO  

 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
TOTAL DE VAGAS                                                                             130 
Carga Horária: 40 hs 
Vencimento: R$ 521,50 
GAE 30%: R$ 89,01 
AUX. SAUDE: R$ 50,00 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 660,51 
Requisitos: Certificado de Curso de Nível Fundamental Completo (antigo 
1º grau) devidamente autorizado por órgão oficial. 

CARGO  VAGAS 
AUXILIAR EM SERVIÇOS GERAIS G71 130 

 
 

 
ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO 

 
EVENTOS DATAS PREVISTAS 

Período de entrega do requerimento de isenção da taxa de inscrição 06 e 07/05/2010 
Divulgação das isenções deferidas e indeferidas 18/05/2010 
Período de inscrições pela Internet 06 a 25/05/2010 

Último dia para pagamento do boleto bancário  26/05/2010 

Divulgação dos locais da Prova Objetiva  07/06/2010 
Realização da Prova Objetiva  13/06/2010 

Divulgação do gabarito da Prova Objetiva 15/06/2010 

Data para entrega dos recursos contra a Prova Objetiva 16 e 17/06/2010 
Divulgação da resposta aos recursos contra a Prova Objetiva 
Divulgação das notas da Prova Objetiva 
Divulgação do resultado final 

30/06/2010 

 
 
 

Carga horária: 40 hs 
Vencimento:  R$ 695,52 
GAE 30%: R$ 123,25 
AUX. SAUDE: R$ 50,00 
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 868,77 

CARGO CÓD REQUISITOS VAGAS 

AGENTE EM ATIVIDADES 
 ADMINISTRATIVAS 

A68 
 

a) Certificado de Curso de 
Nível Médio, devidamente 
autorizado por órgão 
oficial. 

233 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA T69 

a) Certificado de Curso de 
Nível Médio, devidamente 
autorizado por órgão 
oficial; 
b) Certificado de Curso 
Técnico em Informática, 
devidamente autorizado 
por órgão oficial. 

3 
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ANEXO III – POSTO DE ATENDIMENTO 
 

LOCAL FUNCIONAMENTO 

Shopping Cidadão, Avenida Sete de Setembro, n. 830 – Centro – 
Porto Velho/RO. 

Segunda à sexta-feira (exceto feriados) 
Das 08h às 12h e das 14h às 18h (Horário 

de Rondônia)  

 
 

ANEXO IV – DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES 
 

ADMINISTRADOR (Área: Administrativa) 
Supervisionar e controlar a política de recursos humanos, avaliando planos, programas e normas, propondo políticas, estratégias e 
base teórica, para definição de legislação referente a administração de recursos humanos; Coordenar os trabalhos de 
levantamento de cargos e salários da instituição, comparando dados e avaliando resultados, para propor a elaboração de planos 
de classificação e reclassificação de cargos; Elaborar planos de classificação e reclassificação de cargos, propondo políticas e 
diretrizes referentes a avaliação de desempenho dos servidores da instituição; Avaliar resultados de programas na área de 
recursos humanos, identificando os desvios registrados, para estabelecer ou propor as correções necessárias; Estudar e propor 
diretrizes para registro e controle de lotação, desenvolvimento, métodos e técnicas de criação, alteração, fusão e supressão de 
cargos e funções; Propor políticas, estratégias e base teórica para elaboração de normas e instruções referentes a administração 
de material e patrimônio; Organizar e controlar as atividades de órgão de material e patrimônio, orientando os trabalhos 
específicos e supervisionado o desempenho do pessoal, para assegurar o desenvolvimento normal do trabalho; Supervisionar os 
serviços relativos a compra, recebimento, estocagem, distribuição, registro e inventário de  materiais, observando as mornas 
pertinentes, para obter o rendimento e a eficácia necessários; Supervisionar e acompanhar o trabalho de recebimento, distribuição, 
movimentação e alienação de bens patrimoniais, coordenando o tombamento e registro de bens permanentes, a fim de manter 
atualizado o cadastro de patrimônio; Participar da elaboração do orçamento anual e plurianual, verificando a aplicação de vendas 
orçadas e empenhadas, para fazer cumprir as exigências legais e administrativas; Promover  e  coordenar  estudos  referentes  
aos  sistemas  financeiros  e  orçamentários, formulando estratégias de ação adequadas a cada sistema; Colaborar no 
planejamento dos serviços relacionais à previsão orçamentária, receita e despesa, baseando-se na situação financeira da 
instituição e nos objetivos, viando, para definir prioridades, rotinas e sistema s relacionados a esses serviços; Analisar as 
características da instituição, colhendo informações de pessoas e em documentos, para avaliar, estabelecer ou alterar práticas 
administrativas; Fazer cumprir as normas e ordens de serviço, organizando, distribuindo e orientando os trabalhos a serem 
executados, para assegurar a regularidade dos serviços; Estudar e propor métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos 
serviços, utilizando organogramas, fluxogramas e outros recursos para operacionalizar e agilizar referidos serviços; Analisar os 
resultados da implantação de novos métodos, efetuando comparações entre as metas programas e os resultados alcançados, 
para corrigir distorções, avaliar desempenhos e planejar o serviço; Orientar no desenvolvimento de atividades inerentes a 
operacionalização de políticas, estratégias e normas e a aplicação da legislação vigente; Estabelecer padrões de desempenho 
para o cumprimento de prazos e qualidades dos trabalhos desenvolvidos; Elaborar relatórios periódicos, fazendo as exposições 
necessárias, para informar sobre o andamento do serviço; Executar outras tarefas correlatas. 
CONTADOR (Área: Administrativa) 
Planejar, organizar, supervisionar, orientar e dirigir a execução das atividades contábeis, de acordo com as exigências legais e 
administrativas, para apurar os elementos necessários e elaboração orçamentária e ao controle de situação patrimonial e 
financeiro da instituição; Executar outras tarefas correlatas. Planejar o sistema de registro e operações, atendendo as 
necessidades administrativas e as exigências legais, para possibilitar o controle contábil e orçamentário; Supervisionar os 
trabalhos de compatibilização dos documentos, analisando-os e orientando seu processamento, para assegurar a observação do 
plano de contas adotado; Inspecionar regularmente a escrituração dos livros comerciais e fiscais, verificando se os registros 
efetuados correspondem aos documentos que lhes deram origem, para fazer cumprir as exigências legais e administrativas; 
Controlar e participar dos trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos apresentados, localizando e 
eliminando os possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis; Proceder ou orientar a classificação e 
avaliação de despesas, examinando sua natureza, para apropriar custos de bens e serviços; Supervisionar os cálculos de 
reavaliação do ativo e de depreciação de veículos, máquinas, móveis, utensílios e instalações ou participar desses trabalhos, 
adotando os índices apontados em cada caso, para assegurar a aplicação correta das disposições legais pertinentes; Organizar e 
assinar balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis, para apresentar resultados parciais e 
gerais da situação patrimonial, econômica e financeira da Instituição; Preparar declaração do Imposto de Renda da Instituição, 
segundo a legislação que rege a matéria, para apurar o valor do tributo devido; Elaborar relatório sobre a situação patrimonial, 
econômica e financeira da Instituição, apresentando dados estatísticos e pareceres técnicos, para fornecer os elementos contábeis 
necessários ao relatório da Diretoria; Assessorar a Direção da Instituição em problemas financeiros, contábeis, administrativos e 
orçamentários, dando pareceres a luz da ciência e das práticas contábeis, a fim de contribuir para a correta elaboração de políticas 
e instrumentos de ação; Examinar livros contábeis, verificando os termos de abertura e encerramento, número e data do registro, 
escrituração, lançamento em geral e documentos referentes à receita e despesas; Verificar os registros de classificação de 
materiais adquiridos, orientando quanto aos procedimentos para baixa e alienação de bens; Examinar a documentação referente à 
execução do orçamento, verificando a contabilidade dos documentos de comprovação de despesas e se os gastos com 
investimentos ou custeio se comportam dentro dos níveis autorizados pela autoridade competente; Orientar servidores da classe 
anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser desenvolvidas; Executar outras tarefas correlatas. 
ECONOMISTA (Área: Administrativa) 
Planejar, analisar e estudar as previsões de natureza econômica, financeira e administrativa, aplicando os princípios e teoria da 
economia no tratamento de assuntos referentes a produção, incremento e distribuição de bens; Realizar estudos e pesquisas 
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destinados a identificar as causas determinantes da produção e a forma de promover uma distribuição satisfatória dos seus 
resultados pela coletividade, de acordo com a contribuição de cada um; Pesquisar, analisar e interpretar dados econômicos e 
estatísticos, procurando, através do uso de modelos matemáticos, uma representação do comportamento dos fenômenos 
econômicos da realidade; Elaborar estudos destinados ao planejamento global, regional e setorial de atividades a serem 
desempenhadas pelo sistema econômico; Analisar dados coletados relativos a política econômica, financeira, orçamentária, 
comercial, cambial, de crédito e outras, para formular estratégias de ação adequadas a cada caso; Traças planos econômicos, 
baseando-se nos estudos e analises efetuados e em informes coletados sobre os aspectos conjunturais da economia; Organizar e 
dirigir pesquisas sobre o mercado consumidor, elaborando questionários e outros instrumentos necessários a coleta de 
informações, para investigar a reação do consumidor com relação a determinados produtos e serviços; Selecionar amostras 
representativas da população em setores locais, regionais ou nacionais, empregando técnicas estatísticas adequadas, para 
possibilitar a sua utilização em investigação sobre o mercado; Examinar o fluxo de caixa durante o exercício considerado, 
verificando documentos pertinentes, para certificar-se da correção dos balanços; Planejar e elaborar os programas financeiros e 
orçamentários, calculando e especificando receitas e custos durante o período considerado, para permitir o desenvolvimento 
equilibrado da Instituição na área financeira; Dirigir as atividades rotineiras e especiais de sua área, dividindo, ordenando e 
orientando as tarefas, para assegurar a observância dos prazos e a qualidade dos serviços; Identificar os meios adequados para 
uma distribuição mais equilibrada de rendas entre os indivíduos de uma coletividade;  Realizar estudos e análises financeiros a 
respeito de investimentos de capital, rentabilidade e projetos, instalações e obtenção de recursos financeiros necessários a 
consecução dos projetos; Providenciar o levantamento de dados e informações indispensáveis as justificativas econômicas de 
novos projetos ou a modificação dos existentes; Analisar os dados econômicos e estatísticos coletados por diversas fontes e 
diferentes níveis, interpretando seu significado e os fenômenos retratados, para decidir sobre sua utilização na solução de 
problemas ou políticas a serem adotadas; Eaborar projetos de financiamento para captação de recursos, acompanhando suas 
negociações; Oientar servidores da classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser desenvolvidas; 
Executar outras tarefas correlatas. 
ENGENHEIRO CIVIL (Área: Administrativa) 
Planejar e elaborar projetos de engenharia civil, estudando traçados e especificações, preparando plantas, orçamentos, técnicas 
de execução e outros dados, para possibilitar e orientar o traçado, a construção; Proceder a uma avaliação geral das condições 
requeridas para a obra, estudando o projeto e examinando as características do terreno disponível, para determinar o local mais 
apropriado para a construção; Preparar o programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios que 
se fizerem necessários, para possibilitar a orientação e fiscalização de desenvolvimento das obras; Dirigir a execução de projetos, 
acompanhando e orientando as operações a medida que avançam as obras, visando assegurar o cumprimento dos prazos e dos 
padrões de qualidade e segurança recomendados;  Examinar os projetos e realizar estudos necessários para a determinação do 
local mais adequado para construção, calculando a natureza e o volume de circulação de ar, da terra e da água, a fim de 
determinar as suas conseqüências em relação ao projeto; Estudar, projetar, fiscalizar e supervisionar os trabalhos relacionados 
com a construção de estradas, pontes, pontilhões, bueiros, túneis, viadutos, edifícios e a instalação, o funcionamento e a 
conservação de redes hidráulicas de distribuição de esgotos e de águas, observando plantas e especificações, para assegurar a 
execução dos serviços de higiene e saneamento dentro dos padrões técnicos exigidos; Calcular os esforços e deformações 
previstas na obra projetada ou que afetem a mesma, consultando tabela e efetuando comparações, levando em consideração 
fatores como carga calculada, pressões de águas, resistências aos ventos e mudanças de temperatura, para apurar a natureza 
dos materiais que deverão ser utilizados na construção; Consultar os outros especialistas, como engenheiros mecânicos, 
eletricistas e químicos, arquitetos de edifícios e paisagistas, trocando informações relativas ao trabalho a ser desenvolvido, para 
decidir sobre as exigências técnicas e estéticas relacionadas a obra a ser executada; Preparar previsões detalhadas das 
necessidades de fabricação, montagem, funcionamento, manutenção e reparo das instalações e equipamentos sanitários, 
determinando e calculando materiais, seus custos e mão-de-obra, para estabelecer os recursos indispensáveis a execução do 
projeto; Realizar projetos de construção de esgotos, sistemas de água servidas e demais instalações sanitárias, examinando-os 
minuciosamente, efetuando cálculos, comparando dados, para assegurar-se de que os mesmos satisfazem os requisitos técnicos 
e legais;  Inspecionar poços, fossos, rios, drenos, águas estagnadas em geral, examinando a existência de focos de 
contaminação, para estabelecer a necessidade de canais de drenagem e obras de escoamento de esgotos; Analisar bacias 
hidrográficas, verificando o comportamento do regime de precipitação pluvial, com a finalidade de elaborar projetos de drenagem e 
rodovias; Desenhar plantas baixas com cadastro, marcação das curvas horizontais e outros elementos necessários a localização, 
recorrendo a colaboração de outros especialistas, para elaboração de projetos de rodovias e terminais rodoviários; Participar de 
projetos-pilotos de construção, visitando os trabalhos, promovendo treinamentos e aconselhando quanto a utilização correta das 
técnicas e processos, para assegurar o cumprimento dos padrões de qualidade a segurança recomendados; Fornecer orientação 
técnica e revisão teórica e prática a profissionais e auxiliares, no desenvolvimento de projetos e detalhes complementares, 
acompanhando a sua execução, para possibilitar o atendimento as normas e especificações técnicas; Orientar servidores da 
classe anterior, quando for o caso sobre as atividades que deverão ser desenvolvidas; Executar outras tarefas correlatas. 
ENGENHEIRO QUÍMICO (Área: Administrativa) 
Realizar estudos e experiências em todos os campos da química, utilizando seus conhecimnetos de química pura e aplicada e das 
técnicas de análise e síntese, para criar ou aprimorar processos de transformação de materiais e meios químicos; Estudar a 
estrutura das substâncias, empregando princípios, métodos e técnicas conhecidas, para determinar a composição, propriedades e 
alterações das substâncias e suas reações diante de transformações de temperatura, luz, pressão e outros fatores físicos; 
Determinar métodos de análise, baseando-se em estudos, ensaios e experiências efetuadas em todos os campos da química, 
para possibilitar o controle de qualidade dos produtos e processos de fabricação; Realizar pesquisas no campo da química 
orgânica, inorgânica, física e analítica, efetuando estudos para incrementar o conhecimento científico nesses campos; Efetuar o 
controle de qualidade de matérias-primas, produtos em elaboração e acabados, realizando análises de laboratório, para 
assegurar-se de que os mesmos atendam às especificações propostas; Acompanhar processos de fabricação de produtos 
químicos e seus derivados, orientando e determinando as correntes que se fizerem necessárias, para garantir a observância das 
normas técnicas; Desenvolver processos novos ou aprimorados, por meio de testes de laboratório, físicos, físico-quimico e outros 
para determinar fórmulas, normas, métodos e procedimentos para o tratamento das águas impuras; Examinar amostras de 
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diferente tipo de água, analisando suas propriedades, composição, estrutura celular, molecular, grau de pureza e de 
contaminação, para decidir sobre o tratamento a ser aplicado; Desempenhar atividades cintificas e técnicas no campo da química, 
realizando pesquisas aplicadas e efetuando estudos, para testar, desenvolver e melhorar matérias, produtos e processos em todas 
as áreas da química; Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua competência; Desenvolver outras atividades relativas ao 
controle da qualidade do meio ambiente; Executar outras tarefas correlatas.  
ASSISTENTE SOCIAL (Área: Saúde) 
Planejar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar planos, programas e projetos na área do serviço social nos diferentes 
setores da comunidade, visando contribuir para a solução de problemas sociais; Planejar e operacionalizar planos, programas e 
projetos na área do serviço social, realizando ações adequadas à solução dos problemas e dificuldades surgidas em seu campo 
de atuação; Elaborar, executar e avaliar pesquisas no âmbito do serviço social, visando ao conhecimento e a análise dos 
problemas e da realidade social e ao encaminhamento de ações relacionadas a questões que emergem na prática do serviço 
social e que se articulem com os interesses da comunidade; Realizar estudos de casos e emitir parecer sobre os fenômenos 
sociais que estão a interferir nos mesmos, sugerindo alternativas de encaminhamento para solução da problemática social, através 
de entrevistas, visitas, contatos pessoais e/ou colaterais; Acompanhar, orientar e encaminhar indivíduos, grupos e populações 
para análise e solução de problemas sociais, utilizando instrumental técnico adequado às diversas abordagens; Mobilizar 
indivíduos, grupos e comunidades para participar da elaboração e do controle dos programas de Política Social nas diversas 
áreas: Saúde, Habilitação, Educação, Menor, Seguridade Social, Assistência Social, Trabalho, Movimentos Sociais Organizados e 
outros; Realizar, coordenar e assessorar reuniões com grupos e comunidades, no sentido de prestar orientação social no 
atendimento das aspirações pessoais, grupais e comunitárias; Prestar apoio a indivíduos e grupos, mediante técnicas de redução 
de tensões, leitura e análise dos problemas pessoais e coletivos, tendo em vista a supervisão de situações conflitivas do cotidiano, 
decorrentes do alcoolismo, do desequilíbrio emocional, de problemas financeiros e outros; Discutir com indivíduos, grupos e 
comunidades os problemas sociais que marcam seu dia a dia, objetivando o conhecimento crítico da realidade, com o fim de 
descobrir alternativas para enfrentar tais situações; Encaminhar indivíduos, grupos e comunidades, além de outros segmentos 
sociais, como associações e movimentos sociais, objetivando a utilização dos recursos institucionais existentes, seja em nível 
estadual, municipal ou federal; Prestar assistência social a indivíduos e grupos das diversas instituições, bem como às 
comunidades envolvidas com a problemática social, abrangendo menores, idosos, mulheres, doentes, incapazes psicológica e 
fisicamente, mendigos, encarcerados, educandos, trabalhadores, desabrigados e migrantes, visando garantir o direito de 
cidadania; Executar os programas de política social nas diversas instituições sociais, mediante ação educativa, no sentido de 
ampliar o nível de consciência social dos indivíduos, grupos e comunidades acerca dos problemas sociais que enfrentam, assim 
como das alternativas existentes para a sua solução; Emitir pareceres como subsídio para instrução de processos judiciais, penais, 
administrativos e sociais, remanejamento, lotação, readaptação e reabilitação de pessoal, objetivando a concessão de licenças, 
benefícios, complementação de salários, aposentadorias e outros; Participar de organização, assessorar e coordenar atividades 
desenvolvidas através de equipes interprofissionais, para análise e planejamento de ações que se refiram a problemática social de 
indivíduos, grupos e comunidades; Documentar sistematicamente as atividades realizadas pelos profissionais de serviço social, 
através de relatórios estatísticos e processuais, a fim de possibilitar a síntese da relação teoria-prática, bem como avaliação, 
sistematização e acompanhamento do trabalho desenvolvido; Supervisionar estagiários de serviço social nas atividades de 
aprendizagem profissional, nas áreas de atuação; Treinar e orientar profissionais de serviço social, bem como outras categorias, 
tendo em vista a atualização e o aperfeiçoamento dos mesmos, visando um desempenho eficaz de suas atividades; Assessorar 
chefias,  hierarquicamente superiores em assuntos de sua competência; Orientar servidores da classe anterior, quando for o caso, 
sobre as atividades que deverão ser desenvolvidas; Executar outras tarefas correlatas. 
BIÓLOGO (Área: Saúde) 
Atividade de supervisão, planejamento, programação, coordenação, execução especializada relacionadas na área biológica, 
microbiológica e pesquisas científicas na área; Investigar e estudar a vida orgânica dos seres vivos, através de pesquisas de 
laboratório, de campo e em escritórios especiais, classificando os organismos vivos, vegetais e animais, analisando o meio em que 
vivem e classificando-os de acordo com a distribuição geográfica; Desenvolver estudos e pesquisas sobre bactérias e 
microorganismos, a fim de adquirir conhecimento acerca da saúde dos seres vivos e suas aplicações nas indústrias de produtos 
farmacêuticos ou biólogos e as alterações que estes elementos podem causar nas funções fisiológicas dos seres vivos; Realizar 
perícias, emitir e assinar laudos técnicos e pareceres de análises efetuadas, documentando-os e encaminhando-os a instituição 
competente visando à fiscalização e o controle dos produtos; Pesquisar todas as formas de vida, efetuando estudos e experiências 
com espécies biológicas, para incrementar os conhecimentos científicos e descobrir suas aplicações nos campos de medicina, 
agricultura e outros; Organizar os serviços de intercâmbio, filiando-se a organismos, federações, associações, centros de 
documentação do Brasil e do estrangeiro, e a outras, para tornar possível a troca de informações e ampliação do acervo 
bibliográfico; Pesquisar e fornecer legislação, jurisprudência, doutrina e outros, quando solicitado, para facilitar a execução de 
determinados trabalhos; Executar outras tarefas correlatas. 
CIRURGIÃO DENTISTA – BUCO MAXILO-FACIAL (Área: Saúde) 
Planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar atividades e ações de odontologia no âmbito da assistência, pesquisa e 
docência, nos diferentes níveis de complexidade das ações de saúde, e participar de processos educativos, de formação e de 
ações coletivas e de vigilância em saúde; Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial utilizando processo 
clínico ou cirúrgico, para promover e recuperar a saúde bucal em geral; Efetuar restaurações, extrações, limpeza dentária, 
aplicação de flúor, pulpectomia e demais procedimentos necessários ao tratamento, devolvendo ao dente sua vitalidade, função e 
estética; Atender pacientes de urgência odontológica, prescrevendo medicamentos de acordo com as necessidades e tipo de 
problema detectado; Realizar pequenas cirurgias de lesões benignas, remoção de focos, extração de dentes inclusos, semi-
inclusos, suturas e hemostasias; Efetuar as limpezas profiláticas dos dentes e gengivas, extração de tártaro, para eliminar a 
instalação de focos de infecção; Substituir ou restaurar partes da coroa dentária, colocando incrustações ou coroas protéticas, 
para completar ou substituir o dente, a fim de facilitar a mastigação e restabelecer a estética; Produzir e analisar radiografias 
dentárias; Tratar de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e/ou protéticos, para promover a conservação de 
dentes e gengivas; Retirar material para biópsia, quando houver suspeita de lesões cancerígenas; Realizar sessões educativas, 
proferindo palestras a comunidade, enfatizando a importância da saúde oral e orientando sobre cuidados necessários com a 
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higiene bucal; Participar de equipes multiprofissionais, orientando e treinando pessoal, desenvolvendo programas de saúde, 
visando contribuir para a melhoria da saúde da população; Relacionar, para fins de pedidos ao setor competente, o material 
odontológico e outros produtos utilizados no serviço, supervisionando-os para que haja racionalização no uso dos mesmos; 
Supervisionar tratamento odontológico, orientando quanto a execução do serviço; Participar de reuniões com os profissionais da 
área, analisando e avaliando problemas surgidos no serviço, procurando os meios adequados para solucioná-los; Planejar as 
ações a serem desenvolvidas, a nível de Estado, para promoção da saúde oral; Participar de atividades de capacitação e 
treinamento de pessoal de nível elementar, médio e superior, na área de sua atuação; Planejar, elaborar e implantar projetos de 
saúde bucal, acompanhando a sua execução; Realizar Cirurgias corretivas de trauma facial, fendas palatinas, lábios leporinos e 
cirurgias ortognáticas; Executar outras tarefas correlatas. 
ENFERMEIRO (Área: Saúde) 
Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades e ações de enfermagem; Participar de processos 
educativos, de formação e de ações coletivas e de vigilância em saúde; Participar no planejamento, execução e avaliação dos 
programas de prevenção de acidentes em serviço, de doenças ocupacionais e não ocupacionais, do estudo das causas de 
absenteísmo, de estudos epidemiológicos, de programas de imunização de interesse ocupacional e do Programa de Reabilitação 
Profissional; Organizar, administrar e controlar o Setor de Enfermagem no Trabalho e de suas atividades técnicas e auxiliares; 
Treinar e reciclar pessoal de enfermagem do trabalho; Realizar consulta de enfermagem e prescrever a assistência de 
Enfermagem do Trabalho e participar de atividades de ensino e pesquisa; Colaborar na investigação epidemiológica e sanitária; 
Planejar, implantar, coordenar, dirigir e avaliar órgãos de enfermagem nas instituições de saúde e/ou outras que desenvolvam 
atividades de enfermagem; Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar planos de assistência e cuidados de enfermagem; 
Prestar assessoria, consultoria, auditoria e emitir parecer sobre assuntos, temas e/ou documentos técnicos e científicos de 
enfermagem e/ou de saúde; Prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, como aqueles diretos a pacientes 
graves, com risco de vida, e/ou aqueles que exijam capacidade para tomar decisões imediatas; Fazer prescrição de 
medicamentos, de acordo com esquemas terapêuticos padronizados pela instituição de saúde; Participar do planejamento, 
execução e avaliação de planos, projetos e ações de prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, para diminuição dos 
agravos a saúde; Participar de projetos de higiene e segurança do trabalho e doenças profissionais do trabalho, fazendo análise 
da fadiga, dos fatores de insalubridade, dos riscos e das condições de trabalho, para assegurar a preservação da integridade física 
e mental no trabalho; Participar dos programas e atividades de assistência integral a saúde individual e de grupos específicos, 
particularmente aqueles prioritários e de alto risco; Coordenar e supervisionar o trabalho da equipe de enfermagem, observando e 
realizando reuniões de orientação e avaliação, para manter os padrões desejáveis de assistência em enfermagem; Participar do 
planejamento, execução e avaliação de planos, projetos e programas de saúde pública e educação em saúde, nas instituições e 
comunidades em geral, estabelecendo necessidades, definindo prioridades e desenvolvendo ações, para promover, proteger e 
recuperar a saúde da coletividade; Desenvolver atividades de recursos humanos, participando do planejamento, coordenação, 
execução e avaliação das atividades de capacitação e treinamento nos níveis superior, médio e elementar de eventos, jornadas, 
oficinas, Integração Docente-Assistencial (IDA), pesquisa e outros, observando técnicas e métodos de ensino-aprendizagem, para 
contribuir na organização da instituição e melhoria técnica da assistência; Cadastrar, licenciar e inspecionar empresas destinadas 
a prestação de assistência e/ou cuidados de enfermagem, através do órgão competente, para assegurar o cumprimento das 
disposições que regulam o funcionamento dessas empresas; Participar em projetos de construção e/ou reforma de unidades de 
saúde, propondo modificações nas instituições e nos equipamentos em operação, para assegurar a construção ou reforma dentro 
dos padrões técnicos exigidos; Fazer registros e anotações de enfermagem e/ou outros, em prontuários e fichas em geral, para 
controle da evolução do caso e possibilitar o acompanhamento de medidas de prevenção e controle das doenças transmissíveis 
em geral; Participar do planejamento, coordenação, execução e avaliação de campanhas de vacinação e/ou programas e 
atividades sanitárias de atendimento a situações de emergência e calamidade pública; Executar ações de prevenção e controle do 
câncer ginecológico e de planejamento familiar, participando da equipe de saúde pública envolvida com trabalhos nessas áreas; 
Executar outras tarefas correlatas. 
FARMACÊUTICO (Área: Saúde) 
Todas as atribuições referentes aos Farmacêuticos; Atividades de supervisão, planejamento, programação, coordenação, ou 
execução especializada relacionadas com análises bioquímicas, pesquisas de tóxico, análise microbiológica e imunoquímica; 
Estudos, pesquisas, análises e interpretações laboratoriais nas áreas de Parasitologia, Bacteriologia, Urinálise, Virologia, 
Microbiologia, Imunologia e Hematologia, Histologia, Citologia, Patologia, Anatomia, Genética, Bioquímica, Biofísica, Embriologia, 
Fisiologia Humana, e outros, valendo-se de técnicas específicas; Execução dos exames citopatológicos em todas as suas 
modalidades, com emissão e assinatura de laudos e pareceres técnicos; Na área de Biologia Molecular, incluindo coleta, análise, 
interpretação, emissão e assinatura dos laudos e pareceres técnicos; Na área de análises toxilógicas, incluindo coleta e a 
realização de análises, utilizando metodologia específica para identificação e quantificação dos agentes tóxicos, poluentes, 
fármacos e drogas de abuso com finalidade de controles ocupacional, ambiental, alimentar, terapêutico, de doping, de 
farmacodependência, diagnóstico de intoxicação aguda, análises forenses e avaliação toxicológica; Atuação na área de auditoria 
do SUS nos processos dos laboratórios de análises clínicas conveniados; Atuação em Bancos de Sêmen e bancos de leite; 
Bromatologia e tecnologia de alimentos; Realizar determinações laboratoriais no campo da citogenética; Preparar reagentes, 
soluções, vacinas, meios de culturas e outros para aplicação em análises clínicas, realizando estudos para implantação de novos 
métodos; Efetuar análise bromatológica de água e alimentos, através de métodos próprios, para garantir a qualidade, pureza, 
conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública; Efetuar e/ou controlar exames toxicológicos e de 
peritagem na medicina legal; Todas as atividades regulamentadas pelo Conselho Federal de Farmácia; Executar outras tarefas 
correlatas. 
FISIOTERAPÊUTA (Área: Saúde) 
Planejar, coordenar, orientar e executar atividades fisioterápicas, elaborando diagnóstico e indicando os recursos adequados a 
cada caso, utilizando equipamentos e instrumentos próprios, para reabilitação física do indivíduo; Colher, observar e interpretar 
dados para a construção de um diagnóstico dos distúrbios da cinesia funcional; Identificar os distúrbios cinéticos-funcionais 
prevalentes; Solicitar, executar, analisar e interpretar metodologicamente os devidos exames complementares no diagnóstico e 
controle evolutivo clínico da demanda cinética-funcional; Estabelecer níveis de disfunções e prognósticos fisioterapêuticos; 
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Elaborar a programação progressiva dos objetos fisioterapêuticos; Eleger e aplicar os recursos e técnicas mais adequadas, com 
base no conhecimento das reações colaterais adversas previsíveis, inerentes à plena intervenção fisioterapêutica; Decidir pela alta 
fisioterapêutica provisória ou definitiva; Planejar, supervisionar e orientar intervenções fisioterapêuticas preventivas, mantenedoras 
e de reabilitação, ou de atenção primeira, segunda e terceira de saúde; Encaminhar com bases clínicas científicas, os 
pacientes/clientes para intervenções profissionais de competência específica; Prestar consultorias; Emitir laudos, pareceres e 
atestados; Participar de projetos e programas oficiais de saúde voltados à educação e à prevenção de demandas de saúde 
funcional na comunidade; Ministrar aulas, conferências e palestras no campo da Fisioterapia e da saúde em geral; Desenvolver e 
executar projetos de pesquisas científicas em saúde; Identificar e executar projetos de pesquisas científicas em saúde; Identificar, 
quantificar e qualificar as intercorrências decorrentes de princípios químicos, físicos e mecânicos que possam interferir positiva ou 
negativamente na saúde; Identificar e sanear intercorrências na qualidade e segurança da saúde; Atuar multiprofissionalmente ou 
interprofissionalmente, com extrema produtividade na promoção de saúde baseado na convicção científica de cidadania e ética; 
Acompanhar e incorporar inovações tecnológicas (informática, biotecnologia e novas metodologias) no exercício da profissão; 
Vigilância em Saúde; Executar tratamento de afecções reumáticas, osteoartroses, seqüelas de acidentes vascular-cerebrais, 
poliomielite, meningite, encefalite, de traumatismos raqui-medulares, de paralisias cerebrais motoras, neurógenias e de nervos 
periféricos, miopatias e outros, utilizando-se de meios físicos especiais, para reduzir ao mínimo as conseqüências dessas 
doenças; Desenvolver exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos respiratórios e cardiovasculares, 
orientando e treinando o paciente em exercício, ginásticas especiais, para promover correção de desvios posturais e estimular a 
expansão respiratória e a circulação sangüínea; Acompanhar o desenvolvimento do paciente, aplicando novas técnicas, de acordo 
com a evolução do seu quadro clínico, para ajudar o desenvolvimento do programa e apressar a reabilitação; Avaliar o paciente, 
nos aspectos fisioterápicos, com o objetivo de definir o tratamento adequado, levando em consideração a situação do mesmo; 
Participar de grupos de estudos, analisando os casos em tratamento, para melhorar a qualidade das técnicas utilizadas e a 
reabilitação do indivíduo; Supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na execução das 
tarefas, para possibilitar a realização correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples; Controlar o registro 
de dados, observando as anotações das aplicações e tratamentos realizados, para elaborar boletins estatísticos; Esclarecer e 
orientar a família sobre as necessidades de continuidade do tratamento em casa ou em clínica especializada, a fim de garantir e 
agilizar a reabilitação do paciente; Orientar servidores da classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser 
desenvolvidas; Executar outras tarefas correlatas. 
NUTRICIONISTA (Área: Saúde) 
Planejar, organizar, controlar, supervisionar, executar e avaliar os serviços de alimentação, nutrição e dietética para indivíduos ou 
coletividade; Planejar, executar e avaliar políticas, programas e cursos relacionados com alimentação e nutrição; Prestar 
assistência dietoterápica hospitalar e ambulatorial; Desenvolver atividades de ensino e pesquisa; Supervisionar a equipe de 
trabalho e participar de programas de educação em saúde e de vigilância em saúde; Participar de programas de saúde pública, 
realizando inquéritos clínico-nutricionais, bioquímicos e somatrométricos; Colaborar na avaliação dos programas de nutrição e 
saúde pública; Desenvolver projetos-piloto em áreas estratégicas, para treinamento de pessoal técnico e auxiliar; Preparar 
informes técnicos para divulgação; Elaborar cardápios normais e dieteterápicos; Verificar, no prontuário dos doentes, a prescrição 
da dieta, dados pessoais e resultados de exames de laboratório, para estabelecimento do tipo de dieta, distribuição e horário da 
alimentação de cada um; Fazer a previsão do consumo dos gêneros alimentícios e providenciar a sua aquisição, de modo a 
assegurar a continuidade dos serviços de nutrição; Inspecionar os gêneros estocados e propor os métodos e técnicas mais 
adequadas à conservação de cada tipo de alimento; Opinar sobre a qualidade dos gêneros alimentícios adquiridos e, se 
necessário, impugná-los; Adotar medidas que assegure preparação higiênica e a perfeita conservação dos alimentos; Orientar 
cozinheiros, copeiros e serviçais na correta preparação e apresentação dos cardápios; Supervisionar o abastecimento da copa e 
dos refeitórios, a limpeza e a correta utilização dos utensílios; Emitir pareceres em assuntos de sua competência; Executar outras 
tarefas correlatas. 
PSICÓLOGO (Área: Clínica) 
Estudar e proceder à formulação de hipóteses e a sua comprovação experimental observando a realidade e efetuando 
experiências de laboratório, para obter elementos relevantes nos processos de crescimento, inteligência, aprendizagem, 
personalidade e outros aspectos do comportamento humano; Analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e de outras 
espécies, que atuam sobre o indivíduo, aplicando testes, elaborando psico-diagnósticos e outros métodos de verificação, para 
orientar-se no diagnóstico e tratamento psicológico dos distúrbios emocionais e de personalidade; Elaborar, aplicar e analisar 
testes, utilizando métodos psicológicos do seu conhecimento, para determinar o nível de inteligência, faculdades, aptidões, traços 
de personalidade e outras características pessoais, desajustamento ao meio social ou ao trabalho e outros problemas de ordem 
psíquica, para indicar a terapia adequada; Prestar atendimento psicológico a pessoas hospitalizadas, reunindo informações a 
respeito de pacientes, transcrevendo os dados psicopatológicos obtidos em testes e exames, para fornecer subsídios 
indispensáveis ao diagnóstico e tratamento das respectivas enfermidades; Visitar pacientes hospitalizados para serem 
mastectomizados, dando apoio individual e familiar, estabelecendo vínculo com a equipe de profissionais que dará a continuidade 
ao tratamento, para estabelecer o tratamento e a conduta a serem adotados; Diagnosticar a existência de problemas na área de 
psicomotricidade, disfunções cerebrais mínimas, disritmias, dislexias e outros distúrbios psíquicos, para aconselhar o tratamento 
adequado; Realizar atendimentos psicoterápicos individuais e em grupo, utilizando-se de métodos e técnicas adequadas a cada 
caso, para auxiliar o indivíduo no seu ajustamento ao meio social; Realizar atendimento, perícias e emitir pareceres no sentido de 
enquadrar os examinadores de acordo com as situações previstas na lei; Executar outras tarefas correlatas. 
PSICÓLOGO – PSICOPEDAGOGIA (Área: Clínica) 
Todas as atividades referentes aos Psicólogos; realizar estudos para melhoria da aprendizagem dos pacientes em idade escolar 
que se encontram internados nas unidades de saúde. Planejar atividades com equipe multidisciplinar, visando implantar ações 
interdisciplinares e transdisciplinares voltadas aos pacientes internados em idade escolar; Desenvolver ações com foco na 
prevenção e tratamento dos problemas de aprendizagem; Elaborar em grupo de projeto de intervenção na realidade clínica 
(hospitais e consultórios). Executar outras tarefas correlatas.  
MÉDICO (PARA TODAS AS ESPECIALIDADES) 
Realizar exames médicos, compreendendo análise, exame físico, solicitando exames complementares quando for necessário, 
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emitir diagnósticos, acompanhar pacientes internados, prescrever e ministrar tratamento para as diversas doenças, perturbações e 
lesões do organismo humano, aplicar os métodos de medicina preventiva, definir instruções, praticar atos cirúrgicos e correlatos, 
emitir laudos, pareceres e guias de internação hospitalar/ambulatoriais; Aplicar as leis e regulamentos da saúde pública, 
desenvolver ações de saúde coletiva, participar de processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde; Investigar 
casos de doenças de notificação compulsória, fazendo exames clínicos, laboratoriais e epidemiológicos de paciente, avaliando-o 
com a equipe, para estabelecer o diagnóstico definitivo da doença; Participar da investigação epidemiológica de agravos 
inusitados, levantando esclarecimentos sobre a doença, diagnosticando a sua natureza, a fonte de proliferação e os meios de 
transmissão, para orientar sobre as medidas de prevenção e controle adequados; Analisar o comportamento das doenças, a partir 
da observação de dados clínicos, laboratoriais e epidemiológicos, analisando registros, dados complementares, investigações em 
campo e fazendo relatórios, para adoção de medidas de prevenção e controle; Participar do planejamento, execução e avaliação 
dos planos, projetos e programas do setor de saúde; Participar dos programas de capacitação e reciclagem do pessoal envolvido 
nos assuntos ligado a área de saúde; Participar do planejamento, execução e avaliação de campanhas de vacinação, segundo as 
necessidades e a divisão de trabalho da coordenação local; Desenvolver atividades de educação em saúde no serviço e na 
comunidade, através de grupos e/ou movimentos da sociedade civil organizada, sobre temas e assuntos de interesses da 
população e considerados importantes para a saúde; Elaborar projetos e participar da execução, análise e avaliação de pesquisa e 
elaboração de trabalhos científicos na área de saúde; 
Orientar servidores da classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser desenvolvidas; Supervisionar, 
avaliar e emitir parecer sobre o credenciamento de clínicas, hospitais e laboratórios; Assessorar superiores para autorização de 
prorrogação de internações; Realizar visitas hospitalares diariamente, emitindo relatórios pertinentes; Revisar e liberar o 
ressarcimento de despesas médico-hospitalares, de acordo com as tabelas vigentes; Revisar os procedimentos médicos nos 
processos de internação; Executar outras tarefas correlatas. 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (Área: Saúde) 
Atividades de médio, de relativa complexidade, envolvendo a assistência complementar a clientes e o desenvolvimento de ações 
de enfermagem sob supervisão e orientação do enfermeiro; Participar da equipe de enfermagem; Auxiliar no atendimento a 
pacientes nas unidades hospitalares e de saúde, sob supervisão; Orientar e revisar o autocuidado do cliente, em relação à 
alimentação e higiene pessoal; Executar a higienização ou preparação dos clientes para exames ou atos cirúrgicos; Cumprir as 
prescrições relativas aos clientes; Zelar pela limpeza, conservação e assepsia do material e do instrumental; Executar e 
providenciar a esterilização de salas e do instrumento adequado às intervenções programadas; Observar e registrar sinais e 
sintomas e informar a chefia imediata, assim como, o comportamento de clientes em relação a ingestão e excreção; Manter 
atualizado o prontuário dos pacientes; Verificar temperatura, pulso e respiração e registrar os resultados no prontuário; Ministrar 
oxigênio por sonda nasal com prescrição; Ministrar medicamentos, aplicar injeções e/ou imunizantes e fazer curativos; Participar 
dos cuidados de clientes monitorizados sob supervisão; Administrar soluções parenterais previstas; Alimentar, mediante sonda 
gástrica; Realizar sondagem vesical, enema e outras técnicas similares, sob supervisão; Orientar clientes em nível de ambulatório 
ou de internação a respeito das prescrições de rotina; Fazer orientação sanitária de indivíduos, em unidades de saúde; Colaborar 
com os enfermeiros nas atividades nas atividades de promoção e proteção específica da saúde; Executar outras tarefas correlatas. 
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO (Área: Saúde) 
Auxiliar o Nutricionista nas seguintes tarefas: Compras, armazenamento, custos, quantidades, qualidades, etc..., dos alimentos; 
Coordenar as equipes de trabalho do Setor de Nutrição; Supervisão de manutenção dos equipamentos e do ambiente; 
Treinamento do pessoal do Setor de Nutrição e Dietética; Presta assistência relacionada com a sua especialidade ao técnico de 
nível superior; Responsabiliza-se por projeto de sua especialidade, desde que compatível com sua formação profissional; Executar 
outras tarefas correlatas. 
AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (Área: Administrativa) 
Atividades de nível médio, de grande e média complexidade, cujo desempenho envolve com muita freqüência, a necessidade de 
solução para situações novas, bem como constantes contatos com autoridades de média hierárquica, com técnicos de nível 
superior, ou eventualmente, com autoridade de alta hierarquia, abrangendo: planejamento em grau auxiliar e pesquisas 
preliminares sob supervisão indireta, predominantemente técnica, com vistas à implantação das leis, regulamentos e normas 
técnicas, referentes a administração geral e específicas, supervisão de trabalhos que envolvam a aplicação de técnicas de 
pessoal, orçamento, organização e métodos, e material executados por equipes auxiliares; chefia de secretária de unidade, 
supervisão dos trabalhos administrativos desenvolvidas por equipamentos; Executar outras tarefas correlatas. 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA (Área: Administrativa) 
Rever especificações dos sistemas e selecionar configuração mais adequad, em íntima ligação com o pessoal de análise; 
Organizar a programação para os projetos e distribuir tarefas aos subordinados; Realizar estimativas de tempo e gasto de 
programação; Projetar os sistemas de programação; Analisar as especificações do sistema para determinar a adequação e 
implicações da programação; Determinar os controles do sistema, juntamente com o pessoal de análise de sistemas; Avaliar os 
resultados dos testes de programas, com a finalidade de determinar se o programa é ou não operacional; Analisar os problemas 
de natureza operacional de programação juntamente com o supervisor de operações; Coordenar e controlar a revisão de 
programas operacionais; Preparar o computador, para cada programa, de acordo com as instruções de operações; Realizar 
manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática. Executar outras tarefas correlatas. 
MOTORISTA (Área - Transporte) 
Dirigir veículos leves e pesados (automóveis, ônibus, caminhões, carretas e outros correlatos), em serviços urbanos, viagens 
interestaduais e/ou intermunicipais, transportando pessoas e/ou materiais; Verificar, diariamente, o estado do veículo, vistoriando 
pneumáticos, direção, freios, nível de águas e óleo, bária, radiador, combustível, sistema elétrico e outros itens de manutenção, 
para certificar-se de suas condições de funcionamento; Recolher passageiros em lugares e horas predeterminados, conduzindo-os 
pelos itinerários estabelecidos, conforme instruções específicas; Realizar viagens para outras localidades, segundo ordens 
superiores e atendendo às necessidades dos serviços, de acordo com o cronograma estabelecido; Recolher o veículo à garagem 
quando concluído o serviço, comunicando, por escrito, qualquer efeito observado e solicitando os reparos necessários para 
assegurar seu bom estado; Responsabilizar-se pela segurança de passageiros, observando o limite de velocidade e cuidados ao 
abrir e fechar as portas nas paradas dos veículos; Zelar pela guarda, conservação e limpeza de veículos para que seja mantido em 
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condições regulares de funcionamento; Executar outras atividades afins. 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (Área: Limpeza e Conservação) 
Supervisionar e executar os serviços de limpeza e conservação das instalações do prédio; organizar pedidos de material 
necessários ao funcionamento dos serviços sob sua responsabilidade; executar os serviços de limpeza e conservação; realizar 
serviços relacionados com cozinha e copa do órgão; executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

 
ANEXO V 

 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
NÍVEL SUPERIOR (CARGOS ADMINISTRATIVOS, ÁREA DA SAÚDE E MÉDICOS) 
1° CONTEÚDO: CONHECIMENTOS GERAIS 
LÍNGUA PORTUGUESA:  
Conteúdo Programático: Compreensão de textos. Denotação e conotação. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. 
Classes de palavras e suas flexões. Processo de formação de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, modos e 
vozes verbais. Concordâncias nominal e verbal. Regências nominal e verbal. Emprego do acento indicativo da crase. Colocação 
dos pronomes átonos. Emprego dos sinais de pontuação. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, polissemia e 
figuras de linguagem. Funções sintáticas de termos e de orações. Processos sintáticos: subordinação e coordenação.  
ATUALIDADES REGIONAIS: 
Conteúdo Programático: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, 
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, suas inter-relações e suas 
vinculações históricas. Compreensão dos problemas que afetam a vida da comunidade, do município, do estado, do país e do 
planeta. História e Geografia Regional. 
 
2° CONTEÚDO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  
Conteúdo Programático: Constituição do estado de Rondônia: Título I - capítulo III - seção III: dos servidores públicos civis; 
Título VI - capítulo II: da ordem social. Lei Complementar Estadual nº 68/92- Estatuto dos Servidores Públicos do estado de 
Rondônia. Normas constitucionais pertinentes aos servidores. Direito e deveres do servidor público. Responsabilidade civil, 
administrativa e criminal. 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA - CBSP: (SÓ PARA ÁREA DA SAÚDE E MÉDICOS) 
Conteúdo Programático: Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. 
Doenças de notificação compulsória. Código de Ética Médica. Participação popular e controle social. A organização social e 
comunitária. Os Conselhos de Saúde. O Pacto pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente 
em saúde. 
CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CARGOS ADMINISTRATIVOS) 

ADMINISTRADOR 
Conteúdo Programático: Administração geral: Princípios fundamentais e funções do administrador, Processo administrativo. 
Processo decisório e resolução de problemas. Conceitos básicos de planejamento. Planejamento e técnicas para o planejamento 
e tomada de decisão. Conceitos básicos de organização. Funções organizacionais. Modelos de organização. Projeto 
organizacional. Motivação. Comunicação. Liderança. Processo de controle. Processo de avaliação de desempenho. Controles 
financeiros e orçamentários. Conceitos de auditoria. Conceitos básicos de administração de projetos. Princípios fundamentais de 
administração de projetos. Enfoque da qualidade na administração. Métodos estatísticos para a melhoria da qualidade. 
Administração de materiais: Conceito, atuação e função. Planejamento, aquisição, armazenamento, movimentação, controle e 
avaliação de materiais. Gestão de fornecedores. Lei 8666/93 e suas alterações. Administração financeira e orçamento: Conceito e 
função. Papel do administrador financeiro. Conceitos de matemática financeira. Fluxo de caixa. Juros simples e compostos. 
Desconto racional e comercial (simples e compostos). Taxa de juros. Valor nominal. Valor atual. Valor futuro. Noções básicas de 
contabilidade em geral e contabilidade pública. Princípios contábeis, operações com mercadorias e o inventário. Lei 4320/64. 
Conceitos gerais de orçamento. Objetivos e princípios orçamentários. Administração de Recursos Humanos: Interação entre 
pessoas e organizações. Sistema de administração de recursos humanos. Conceitos, políticas e objetivos. Planejamento de 
recursos humanos. Recrutamento e seleção de pessoal. Desenvolvimento e treinamento. Desenho, descrição e análise de cargos. 
Avaliação do desempenho humano. Administração de salários. Planos e benefícios sociais. Higiene e segurança do trabalho. 
Relações trabalhistas. Sistemas, organização e métodos: Conceitos e função de sistemas, organização e métodos. Sistemas 
administrativos. Sistemas de informações gerenciais. Conceitos básicos de análise estruturada de sistemas. Estrutura 
organizacional. Departamentalização. Delegação, descentralização e centralização. Metodologias de diagnóstico organizacional 
(análise administrativa / análise de sistemas administrativos). Instrumentos e metodologias organizacionais. Técnicas de 
representação gráfica, formulários, arranjo físico (lay-out), manuais de organização, instrumentos de comunicação, estrutura para 
a reengenharia de processos. Implementação da reengenharia em processos administrativos. A organização burocrática (teoria da 
burocracia). Princípios. Elementos fundamentais. O modelo de Max Weber. O administrador da organização burocrática. As 
disfunções da burocracia. O decreto – Lei 200/67: princípios básicos; as reformas de 67 a 79. Decreto 83.740/79: o programa 
nacional de desburocratização. A reforma administrativa na transição democrática. Decreto nº 91.309/85. 

CONTADOR 
Conteúdo Programático: Contabilidade Geral: Contabilidade: Princípios Fundamentais, Conceito, Objeto, Finalidade, Campo de 
aplicação. Patrimônio. Situação Líquida. Plano de Contas. Escrituração Contábil. Despesa e Receitas. Fatos Administrativos. 
Operações com Mercadorias. Operações Contábeis. Teoria das Contas. Balancete de Verificação. Ajustes e Operações de 
Encerramento. Dividendos. Participações Estatutárias. Demonstrações Contábeis. Constituição e reversão de reservas. Critérios 
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de Avaliação dos Componentes Patrimoniais.  Contabilidade Pública: Orçamento Público: Conceito, Tipos e Princípios 
Orçamentários. Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamento Anual. Elaboração, Aprovação, Execução e 
Avaliação do Orçamento. Classificação Institucional e Funcional-Programática. Contabilidade Pública: Conceito, Campo de 
Atuação e Regimes Contábeis. Receita Pública: Conceito e Classificação. Receita Orçamentária. Receita Extra-Orçamentária. 
Codificação. Estágios. Restituição e Anulação de Receitas. Dívida Ativa. Despesa Pública: Conceito e Classificação. Despesa 
Orçamentária e Despesa Extra-Orçamentária. Classificação Econômica. Classificação Funcional-Programática. Codificação. 
Estágios. Restos a Pagar. Dívida Pública. Regime de Adiantamento. Créditos Adicionais. Escrituração das operações típicas das 
Entidades Públicas: do Sistema Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e de Compensação. Balanço Orçamentário. Balanço 
Financeiro. Balanço Patrimonial. Demonstração das Variações Patrimoniais. Lei Complementar no 101/2000. Resolução nº. 750 
do Conselho Federal de Contabilidade. Licitações: Conceito, princípios, objeto e finalidade. Obrigatoriedade, dispensa e 
inexigibilidade. Modalidades. Procedimentos e fases. Revogação e anulação (fundamentos, iniciativa e efeitos decorrentes). 
Comissão Permanente de Licitações (constituição e responsabilidade). Contratos administrativos: conceito, características e 
principais tipos: reajuste de preços: correção monetária: reequilíbrio econômico e financeiro. Auditoria: Noções gerais sobre 
auditoria: conceituação e objetivos. Auditoria interna, externa e fiscal: conceito, objetivos, forma de atuação, responsabilidades e 
atribuições. Procedimentos de auditoria. Normas de execução dos trabalhos de auditoria. Estudo e avaliação do sistema contábil e 
de controles internos. Aplicação dos procedimentos de auditoria. Documentação de auditoria. Continuidade normal dos negócios 
da entidade. Tipos de Parecer do auditor. Fraude e erro. Auditoria das contas de resultado: receitas, despesas e custos. 
Resolução n°1111/07 do Conselho Federal de Contabilidade. 

ECONOMISTA 
Conteúdo Programático: Análise microeconômica: determinação da oferta e demanda: curvas de oferta e demanda, individuais e 
de mercado; elasticidade: preço, cruzada e renda; curvas de indiferença; linha da restrição orçamentária; equilíbrio do consumidor; 
efeitos preço, renda e substituição; fatores de produção; produtividade média e marginal; lei dos rendimentos decrescentes e 
rendimentos de escala; curva ou fronteira de possibilidades de produção; custos de produção no curto e longo prazo; custos totais, 
médios e marginais, fixos e variáveis. Estrutura de mercado: concorrência perfeita, concorrência imperfeita, monopólio, oligopólio; 
dinâmica de determinação de preços e margem de lucro. Análise macroeconômica: Os agregados macroeconômicos; metas e 
políticas macroeconômicas; identidades macroeconômicas básicas; sistema de contas nacionais; contas nacionais no Brasil. 
Conceito de déficit e dívida pública. O balanço de pagamentos no Brasil. Agregados monetários. As contas do Sistema Monetário. 
Papel do governo na economia: estabilização econômica, promoção do desenvolvimento e redistribuição de renda. O modelo 
simples e generalizado de Keynes; o modelo IS-LM fechado e aberto. Papel da política fiscal, comportamento das contas públicas. 
Financiamento do déficit público no Brasil. Política monetária. Relação entre taxas de juros, inflação e resultado fiscal. Relação 
entre comportamento do mercado de trabalho e nível de atividade, relação entre salários, inflação e desemprego. A oferta e 
demanda agregada. Economia Brasileira: Desenvolvimento brasileiro no pós-guerra: Plano de metas, o milagre “econômico”, o II 
PND, a crise da dívida externa; evolução do déficit e da dívida pública no Brasil a partir dos anos 80, os planos de estabilização; 
Economia brasileira no pós-Plano Real: concepções, principais problemas, conquistas e desafios; evolução da economia brasileira 
e da política econômica desde o período do “milagre econômico”. Reformas estruturais da década de 90. O ajuste de 1999. 
Instrumentos de financiamento à C,T&I (Fundos Setoriais). Parceria Público-Privado (PPP). A economia brasileira contemporânea. 
Economia Internacional: Instrumentos de política comercial: tarifas, subsídios e cotas; globalização, blocos econômicos regionais e 
acordos multilateral e bilateral de comércio exterior; o mercado de capital global. Organismos Internacionais: FMI, BIRD, BID, 
OMC. Economia do setor público: conceito de bem público; funções governamentais; conceitos gerais de tributação; tendências 
gerais da evolução do gasto público no mundo. Conceitos básicos da contabilidade fiscal: NFSP, conceitos nominal e operacional 
e resultado primário. Noção de sustentabilidade do endividamento público; evolução do déficit e da dívida pública no Brasil a partir 
dos anos 80. Organização industrial. Políticas de desenvolvimento. Política industrial; plano plurianual, lei de diretrizes 
orçamentárias e orçamento anual, receitas e despesas públicas. Desenvolvimento econômico e social: transformações do papel 
do Estado nas sociedades contemporâneas e no Brasil; desigualdades socioeconômicas da população brasileira. Distribuição da 
renda: aspectos nacionais e internacionais; distribuição de renda no Brasil, desigualdades regionais. Indicadores sociais. O Índice 
de Desenvolvimento Humano. Teorias do Bem-Estar Econômico e Social. O papel das principais agências de fomento à C,T&I no 
Brasil. Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de responsabilidade na gestão fiscal). Lei Federal n°. 4.320/64 e suas alterações 
(estabelece normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal). Elaboração e gestão de projetos e programas. 

ENGENHEIRO CIVIL 
Conteúdo Programático: Estruturas – Resolução de estruturas isostáticas e hiperestáticas (reações de apoio, esforços, linhas de 
estado e de influência); dimensionamento e verificação de estabilidade de peças de madeira, metálicas e de concreto armado e 
protendido; pontes; resistência dos materiais. Fundações e Obras de Terra – Propriedades e classificação dos solos, movimentos 
de água no solo, distribuição de pressões no solo, empuxos de terra, exploração do subsolo, sondagem; barragens de terra; 
fundações superficiais e profundas (estudos de viabilidade e dimensionamento). Hidráulica, Hidrologia e Saneamento Básico – 
Escoamento em condutos forçados e com superfície livre (canais), dimensionamento; máquinas hidráulicas, bombas e turbinas; 
ciclo hidrológico, recursos hídricos superficiais e subterrâneos, hidrogramas, vazões de enchente; captação, tratamento e 
abastecimento de água, redes de esgotos, tratamentos de esgotos, tratamentos de águas residuárias, instalações prediais, 
sistemas de drenagem pluvial, limpeza urbana. Materiais de Construção, Tecnologia das Construções e Planejamento e Controle 
de Obras – Madeira, materiais cerâmicos e vidros, metais e produtos siderúrgicos, asfaltos e alcatrões, aglomerantes e cimento, 
agregados, tecnologia do concreto e controle tecnológico, ensaios; construção de edifícios, processos construtivos, preparo do 
terreno, instalação do canteiro de obras, locação da obra, execução de escavações e fundações, formas, concretagem, alvenaria, 
esquadrias, revestimentos, pavimentações, coberturas, impermeabilizações, instalações, pintura e limpeza da obra; licitação, 
edital, projeto, especificações, contratos, planejamento, análise do projeto, levantamento de quantidades, plano de trabalho, 
levantamento de recursos, orçamento, composição de custos, cronogramas, diagramas de GANTT, PERT/CPM e NEOPERT, 
curva S, Código de Obras. Estradas e Transportes – Estudo e planejamento de transportes, operação, custos e técnicas de 
integração modal, Normas Técnicas (rodovias e ferrovias), fases do projeto, escolha do traçado, projeto geométrico, topografia, 
desapropriação, terraplanagem, drenagem, pavimentação, obras complementares, sinalização. Equipamentos e instalações 
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hospitalares. Normas técnicas. Norma RDC 50 da ANVISA. 
ENGENHEIRO QUÍMICO 

Conteúdo Programático: Química Fundamental: Química Geral e Inorgânica - Reações químicas: estequiometria, equação na 
forma iônica, óxido-redução. Soluções: cálculos de concentrações, fatores cinéticos. Equilíbrio químico: equilíbrio ácido-base, 
solubilidade. Eletroquímica da pilha; eletrólise. Estrutura da Matéria: átomo, propriedades periódicas, ligações química. Metais: 
beneficiamento de minérios, métodos de obtenção. Não metais: obtenção, propriedades e aplicações. Química Orgânica. 
Nomenclatura, preparação, propriedades químicas e usos dos alcanos, alcenos, alcinos e hidropardonetos aromáticos, álcoois, 
éteres, fenóis e áci-dos carboxílicos. Físico-química. Termodinâmica Química: Equações de Estado, desvios da idealidade. 
Primeira Lei da Termodinâmica. Termoquímica. Segunda Lei da Termodinâmica. Terceira Lei da Termodinâmica: potencial 
químico, equilíbrio químico. Equilíbrio entre fases. Cinética química. Eletroquímica: células galvânicas e eletrolíticas. Corrosão 
eletroquímica. Combustão: estequio-metria, cinética e mecanismos de combustão; balanços de energia e de massa na 
combustão; poder calorífico de combustíveis. Fundamentos e Aplicações da Engenharia Química: Reatores químicos. Cinética das 
relações químicas. Classi-ficação dos reatores e princípios de cálculos dos reatores ideais. Balanços materiais e energéticos. 
Associações de reatores em série e paralelo. Parâmetros de rendimento dos reatores. Influência da pressão e temperatura no 
projeto de reatores. Operações unitárias da indústria química. Transporte de fluidos compreensíveis: equações fundamentais de 
balanço de energia e massa. Cálculos de perda de carga, distribuída e localizada. Bombas: tipos de bombas; curvas das bombas; 
curvas dos sistemas de bombeamento; escolha das bombas. Medidores de vazão: manômetros, venturi, rotâmetros. 
Caracterização de partículas sólidas: análise granulométrica, peneiramento. Filtração: equações fundamentais para obtenção de 
tortas incompressíveis. Determinação dos parâmetros de filtração. Filtração a pressão constante, a vazão constante e a pressão e 
vazão variáveis. Sedimentação e centrifugação: equações fundamentais para suspensões diluídas. Transporte de calor: 
mecanismos, leis básicas e coeficientes de troca de calor. Equações fundamentais. Trocadores de calor: tipos e dimensionamento. 
Evaporadores: simples e múltiplos efeitos. Psionometria: relações psicométricas ar-vapor d’água; equações fundamentais. Difusão 
mássica; Lei de Fick; coeficiente de difusão. Destilação: equilíbrio líquido-vapor, diagramas de equilíbrio, separação por flash. 
Destilação binária: método de Mc Cabe-Thiele para cálculo de estágios. Recursos químicos. Balanços materiais e balanços 
energéticos com e sem reações químicas. Aplicações de balanços materiais e energéticos aos processos químicos. Fluxograma 
de processos. Produtos químicos fundamentais: matérias primas e utilidades para a obtenção de alguns produtos químicos 
orgânicos e inorgânicos: ácido nítrico, ácido sulfúrico, cloro, hidróxido de sódio, eterno, acetileno, polímeros. Águas industriais e 
potáveis: tratamentos para remoção de cor, turvação, dureza, íons metálicos. Materiais para a indústria química: materiais 
empregados, seleção, corrosão. Instrumentação e controle de processos: seleção de instrumentos de medidas; tipos de 
controladores; exemplos de controle em alguns equipamentos de processo. 
 
CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CARGOS DA ÁREA DA SAÚDE) 

ASSISTENTE SOCIAL 
Conteúdo Programático: Estado: Construção histórica do papel do Estado e as formas de regulação social. Serviço Social: a 
instrumentalidade e a prática institucionalizada frente aos desafios da contemporaneidade. Assistência e Serviço Social no Brasil: 
história e dimensão contemporânea. Serviço Social e ética: dimensão ético-política da profissão. Regulamentação da profissão de 
Assistente Social no Brasil. Pesquisa Social. Infância: Infância como categoria social e processos de atenção. Legislação: Estatuto 
da Criança e o do Adolescente (ECA) e Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Educação: Determinantes históricos no 
Brasil e o contexto mundial, principais dilemas na atualidade. Política Social de Educação como campo de atuação do Serviço 
Social. Família e Serviço social: questões contemporâneas.  

BIÓLOGO 
Conteúdo Programático: Taxonomia: caracterização geral dos seres vivos. Classificação: reinos da natureza. Ecologia: 
ecossistemas, biociclo, talassociclo, limnociclo, epinociclo; dinâmica de populações; ciclos biogeoquímicos; poluição e seus 
efeitos: tipos de poluição, Bioindicadores de poluição; fluxo de energia; relações ecológicas; eutrofização e seus efeitos; sucessão 
ecológica; biomas brasileiros; fatores bióticos e abióticos. Endemias; endemias importantes do Brasil; principais verminoses; 
protozooses e bacterioses brasileiras. Genética; genética de melhoramentos; trangênicos; clonagem; genoma humano; 
geneterapia humana. Evolução; fatores evolutivos. Biologia celular; proteínas; ácidos nucléicos; bioenergética [fotossíntese - 
respiração celular - fermentação]. Botânica; diversidade e reprodução; sistemática vegetal; DSTs: doenças sexualmente 
transmissíveis. Saúde pública; mortalidade infantil e suas causas; lixo; ambiente; sociedade e educação. 

CIRURGIÃO DENTISTA - CIRURGIA BUCO-MAXILO FACIAL 
Conteúdo Programático: Hierarquização; Tratamento dos Principais Problemas. Farmacologia e Terapêutica: Mecanismos 
Básicos de Ação das Drogas; Efeitos sobre o Sistema Nevoso; Psicofarmacologia. Anestesiologia: Dor; Sedação; Anestesia Local. 
Procedimentos Odontológicos: Cirurgia, Traumatologia Buco-Facial; Periodontia; Radiologia, Disfunsões das Articulações 
Temporomandibulares, Mioartropatias do sistema estomatognático e dores orofaciais. Emergências Médicas em Odontologia, 
Assepsia, Anti-sepsia, Esterilização e Biossegurança, Princípios de Técnica Cirúrgica: Diérese, Hemostasia, Síntese, 
instrumentais, tipos de sutura e fios, Reparação Tecidual, Terapêutica Medicamentosa, Anestésicos e Técnicas de Anestesia 
Local, Anestesia Geral em Cirurgia Bucomaxilofacial, Exodontias, Cirurgia dos Dentes Inclusos Cirurgias com Finalidade Protética, 
Neuralgia do trigêmeo, Implantes Osseointegrados, Fraturas, Acessos cirúrgicos, Cirurgia ortognática, Reconstruções, Ética 
Odontológica.  

ENFERMEIRO 
Conteúdo Programático: Administração: legislação profissional. Gerenciamento de recursos materiais, físicos e humanos. 
Planejamento em saúde. Trabalho de equipe e processo grupal. Educação continuada. Cuidados: Sistematização da assistência 
de enfermagem. Consulta de enfermagem. Procedimentos de maior complexidade. Ações de controle e biossegurança 
(precauções universais, isolamento, esterilização e desinfecção). Controle de infecção ambulatorial e hospitalar. Saúde Pública: 
Atenção à saúde da criança, adolescente, mulher e idoso. Programa Nacional de Imunização. Programa de atenção às doenças 
crônicas degenerativas e doenças transmissíveis. Vigilância Epidemiológica. Vigilância Sanitária. Indicadores de saúde. 
Assistência de enfermagem no tratamento de feridas. Assistência de enfermagem à urgência e emergência.  

FARMACÊUTICO 
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Conteúdo Programático: Farmacotécnica – Formas farmacêuticas destinadas à aplicação nas mucosas: supositórios, óvulos e 
colírios; formas farmacêuticas para uso parenteral; formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica: pós, comprimidos e 
drágeas; formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica: suspensões, emulsões e colóides; formas farmacêuticas líquidas 
para uso oral; formas farmacêuticas para uso tópico: pastas, pomadas, cremes, ungüentos. Farmacologia - vias de administração 
de drogas, farmacocinética, farmacologia do sistema nervoso autônomo, farmacologia do sistema nervoso central, anestésicos 
locais, antitérmicos, analgésicos, antinflamatórios não esteroidais, anti-ulcerosos, farmacologia cardiovascular, antibióticos, 
antifúngicos, antivirais, quimioterápicos, antiparasitários, anticoagulantes e antianêmicos. Análise Farmacêutica - Critérios 
analíticos para avaliação da qualidade dos medicamentos, ensaio-limite, identificação de funções e grupos químicos, análise de 
grupos funcionais, preparação e aferição de soluções tituladas. Fundamentos e aplicações dos processos volumétricos de 
neutralização, oxirredução e precipitação, análise de matérias-primas e de formas farmacêuticas. Farmácia Hospitalar - Estrutura 
organizacional, funções clínicas, garantia da qualidade, padronização de medicamentos para uso hospitalar e ambulatorial, formas 
de aquisição de medicamentos, central de abastecimento farmacêutico, indicadores de consumo, planejamento e controle de 
estoque de medicamentos e correlatos, medicamentos controlados, controle de infecção hospitalar, suporte nutricional parenteral. 
Teorias organizacionais e de gestão em farmácia hospitalar, assistência farmacêutica hospitalar, farmácia hospitalar no Ministério 
da Saúde. Terapêutica anti-retroviral, drogas anti-retrovirais usadas no tratamento de infecções pelo HIV em adultos, principais 
interações medicamentosas. Soluções tituladas, diluições, normalidade e molaridade. 

FISIOTERAPEUTA 
Conteúdo Programático: Fisioterapia: conceituação, recursos e objetivos. Reabilitação: conceituação, objetivos, sociologia, 
processo e equipe técnica. Papel dos serviços de saúde. Modelos alternativos de atenção à saúde das pessoas deficientes. 
Processo de fisioterapia: semiologia; exame e diagnóstico, postura, diagnósticos das anomalias posturais (patomecânica e 
correção). Processos incapacitantes mais importantes (processo de trabalho, problemas de atenção à saúde pré, peri, pósnatal e 
na infância, doenças infecto-contagiosas, crônico-degenerativas e as condições de vida); papel dos serviços de saúde. Trabalho 
multidisciplinar em saúde; papel profissional e as instituições de saúde. Fisioterapia em Traumato-Ortopedia. Fisioterapia em 
Neurologia. Fisioterapia em Pneumologia. Fisioterapia nas Afecções Reumáticas. Fisioterapia em Queimaduras. Fisioterapia em 
Cardiologia e Angiologia. Fisioterapia em Ginecologia e Reeducação Obstétrica. Fisioterapia em Geriatria. Reabilitação 
profissional: conceito, objetivos, processo e equipe técnica. Recursos terapêuticos em Fisioterapia. Prevenção: modelos 
alternativos de atenção à saúde. Fisioterapia em Geriatria.  

NUTRICIONISTA 
Conteúdo Programático: Nutrição Fundamental: Digestão, biodisponibilidade, absorção e metabolismo de macronutrientes e 
micronutrientes. Necessidades nutricionais e deficiências. Avaliação Nutricional: Indicadores antropométricos, bioquímicos, 
dietéticos e clínicos. Dietoterapia e patologia dos sistemas gastrointestinal, circulatório, endócrino, respiratório e renal. Desnutrição 
e Obesidade. Nutrição Materno-infantil. Nutrição do Idoso. Alimentos: propriedades físico-químicas; tecnologia de alimentos, 
higiene, microbiologia e controle de qualidade. Técnica Dietética: planejamento e aquisição de gêneros alimentícios; pré-preparo e 
preparo. Administração de Serviços de Alimentação e Nutrição: planejamento, organização, controle e recursos humanos. 
Legislação de alimentos: boas práticas de fabricação, rotulagem, informação nutricional obrigatória, informação nutricional 
complementar e alimentos funcionais. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Legislação Profissional.  

PSICÓLOGO 
Conteúdo Programático: Psicologia na Saúde e Comunidade. Trabalhadores da Saúde mental. Análise Institucional: a dimensão 
institucional e suas implicações humanas. Espaço psicossocial. Limitações da abordagem institucionalista. Psicologia 
Organizacional: liderança. Motivação no trabalho. Relações interpessoais e intergrupais. Comunicação e desempenho humano 
nas organizações. Globalização: as conseqüências humanas. Processos de subjetivação e clínica. Psicopatologia. Subjetividade, 
política e exclusão social. Psicologia do desenvolvimento: fases evolutivas do desenvolvimento da criança. A adolescência, Idade 
adulta e a velhice; Abordagem cognitiva, afetiva, lingüística e social. Processos cognitivos: aprendizagem, memória, percepção, 
pensamento e linguagem. Família: Imagens e Dialética. Transtornos de Personalidade. Dependência Química. Gravidez e 
Maternidade na Adolescência. Distúrbios de Nutrição e de Alimentação na Adolescência.  

PSICÓLOGO-PSICOPEDAGOGIA 
Conteúdo Programático: O processo de aprendizagem no mundo contemporâneo. Identificação e articulação teórico-prática dos 
diversos aspectos que incidem sobre a aprendizagem: sociais, culturais, históricos, afetivos, cognitivos e biológicos. Relações 
entre desenvolvimento e aprendizagem. As teorias construtivistas. As teorias do déficit cultural. As teorias da mediação cultural. As 
teorias centradas no sujeito. As teorias sociológicas da Educação. As teorias reprodutivistas. A relação professor-aluno. 
Identificação e articulação das principais dimensões presentes na relação professor-aluno. Os processos identificatórios. Os 
elementos emocionais e a aprendizagem. Contribuições da psicanálise para o processo de aprendizagem e desenvolvimento. A 
relação com o saber. As contribuições dos principais teóricos da aquisição do conhecimento, com ênfase para as relações do 
discente com o saber. A educação especial A educação inclusiva: suas possibilidades e limites, analisados a partir da interface 
entre a teoria e a prática.  Identificação e articulação das dimensões presentes no contexto da Educação Especial, com destaque 
para os aspectos intra e inter-subjetivos dos alunos, dos professores e familiares. 
 
CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CARGOS DE MÉDICO) 

MÉDICO – ALERGOLOGISTA (20 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica.  Alergologia: Alergia e imunologia 
básica. Mecanismos imunes (antígenos, complexo maior de histocompatibilidade, imunogenética, imunoglobulinas, receptores de 
célula T, interação ligante-receptor, sistema cinina/complemento, imunidade inata). Anatomia e elementos celulares do sistema 
imune. Imunimodulação: estrutura funcional das citocinas e mecanismos de ação, mediadores inflamatórios, imunomoduladores 
(drogas, anticorpos, moléculas recombinantes). Resposta imune: mediada por IGE, IGA, IGM, complexo imune, por células e 
outras (Natural Killer). Imunidade de mucosa (específica e não-específica). Imunologia dos transplantes. Imunologia tumoral. 
Imunorregulação (tolerância, interação célula-célula, rede idiotípica apoptose). Alergia e imunologia clínica. Doenças alérgicas: 
trato respiratório superior (rinite, sinusite, polipose nasal e otite perosa bacteriana), disordens laríngeas. Testes cutâneos, 
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citometria nasal, raio-x de seios da face, tomografia computadorizada, ressonância magnética. Doenças oculares (conjuntivites 
alérgicas). Doenças dermatológicas (urticária, angiodema, dermatite atópica, urticária pigmentosa, erupção cutânea por drogas, 
eritema multiforme, eritema nodoso e outras disordens imunológicas). Trato respiratório inferior (asma, aspergiloso 
broncopulmonar alérgica, pneumonia de hipersensitividade, doença pulmonar obstrutiva crônica. fibrose cística, síndrome do cílio 
imóvel, sarcaidoso). Reações adversas a ingestas (alergia alimentar, intolerância alimentar, sensibilidade secundária ao glúten. 
Outras reações adversas a alimentos. Anafilaxia. Alergia a picada de inseto. Imunodeficiências primárias e adquiridas (HIV). 
Desordens imunorregulatórias (Lupus eritematoso sistêmico, vasculitos, transplate e reação enxerto-hospedeiro, 
imunomodulação).  

MÉDICO – ANESTESIOLOGISTA (40 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Anestesiologia: Física e anestesia. 
Fármaco-cinética e fármaco-dinâmica da anestesia inalatória. Farmacologia dos anestésicos locais. Farmacologia dos anestésicos 
venosos e inalatórios. Ventilação artificial. Anestesia em pediatria. Anestesia em urgências. Anestesia em obstetrícia e 
ginecologia. Anestesia em neurocirurgia. Anestesia em cirurgia pulmonar e cardio-vascular. Parada cardíaca e reanimação. 
Monitorização em anestesia. Sistema nervoso autônomo. Complicação da anestesia.  

MÉDICO – BRONCOSCOPISTA (20 e 40 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Endoscopia respiratória: Anatomia de 
vias aéreas inferiores e superiores, variantes anatômicas e relação com estruturas adjacentes, vasos e linfonodos. Relações 
anatômicas nas diversas faixas etárias (diferencial entre adulto e crianças). Patologias do trato respiratório e seu diagnóstico 
diferencial, com ênfase no exame endoscópico. Indicações, contraindicações e complicações da broncoscopias. Anestesia e 
sedação em broncoscopia. Lavado Broncoalveolar. Biópsia transbrônquica. Broncoscopia e infecções pulmonares. Manejo da 
hemoptise. Retirada de corpo estranho com instrumental flexível e rígido. 

MÉDICO – CARDIOLOGISTA (40 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica.  Cardiologia: Anatomia, Fisiologia e 
Semiologia do Aparelho Cardiovascular. Métodos Diagnósticos: Eletrocardiografia, Ecocardiografia, Medicina Nuclear, 
Hemodinâmica, Ressonância Magnética, Cardiopatias Congênitas Cianóticas e Acianótica: Diagnóstico e Tratamento. Hipertensão 
Arterial. Doença Coronariana. Doença Reumática. Valvulopatias: Diagnóstico e Tratamento. Miocardiopatias: Diagnóstico e 
Tratamento. Insuficiência Cardíaca Congestiva. Doença de Chagas. Arritmias Cardíacas: Diagnóstico e Tratamento. Marca passos 
Artificiais. Endocardite Infecciosa. Hipertensão Pulmonar. Sincope. Doenças do Pericárdio. Doença da Aorta. Embolia Pulmonar. 
Cor pulmonale.  

MÉDICO – CARDIOLOGISTA – MAPA, HOLTER E ECOCARDIOGRAFIA (20 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Cardiologia: Anatomia, Fisiologia e 
Semiologia do Aparelho Cardiovascular. Métodos Diagnósticos: Eletrocardiografia, Ecocardiografia, Medicina Nuclear, 
Hemodinâmica, Ressonância Magnética, Cardiopatias Congênitas Cianóticas e Acianótica: Diagnóstico e Tratamento. Hipertensão 
Arterial. Doença Coronariana. Doença Reumática. Valvulopatias: Diagnóstico e Tratamento. Miocardiopatias: Diagnóstico e 
Tratamento. Insuficiência Cardíaca Congestiva. Doença de Chagas. Arritmias Cardíacas: Diagnóstico e Tratamento. Marca passos 
Artificiais. Endocardite Infecciosa. Hipertensão Pulmonar. Sincope. Doenças do Pericárdio. Doença da Aorta. Embolia Pulmonar. 
Cor pulmonale. Realização e interpretação dos métodos gráficos – mapa e holter e do ecocardiograma. 

MÉDICO – CARDIO-PEDIATRA (ECOCARDIOGRAFIA) (20 horas) 
Conteúdo Programático: Pediatria Geral: Puericultura. A criança com baixo peso ao nascer. Nutrição da criança e do 
adolescente. Crescimento e desenvolvimento. Promoção da segurança da criança e do adolescente. Imunização da criança e do 
adolescente. Deficiência de ferro na infância e adolescência. Afecções gastro-intestinais. Afecções respiratórias da criança e do 
adolescente. Febre em crianças. Maus-tratos a crianças. Afecções do trato urinário da criança e do adolescente. Afecções 
infecciosas da criança e do adolescente. Reconhecimento de situações de risco à saúde e risco de morte na criança e no 
adolescente. Questões éticas, bioéticas e legais na assistência à saúde. Relação entre o médico e o paciente pediátrico. Saúde do 
feto e perinatal. Ensino e produção de conhecimento médico em pediatria. Abordagem de problemas neuro-psiquiátricos na 
criança e no adolescente. Cardiopediatria: Epidemiologia das enfermidades cardiovasculares congênitas e adquiridas do feto ao 
adolescente. Genética e enfermidades cardiovasculares. Anatomia do coração normal. Fisiologia cardiovascular normal. Análise 
segmentar das cardiopatias congênitas. Exame clínico cardiovascular normal e nas cardiopatias adquiridas e congênitas. 
Eletrocardiograma normal e nas cardiopatias adquiridas e congênitas. Radiografia de tórax normal e nas cardiopatias adquiridas e 
congênitas. Ecocardiografia doppler normal e nas cardiopatias adquiridas e congênitas (pulsada, colorida, tecidual) e as diversas 
técnicas de estudos ecocardiográficos doppler (transtorácico, ecocardiografia de stress, fetal e transesofágica). Outras 
modalidades de obtenção de diagnóstico por imagem: ressonância magnética, radioisótopos. Hemodinâmica diagnóstica e 
intervencionista: indicações para o estudo hemodinâmico angiográfico nas cardiopatias adquiridas e congênitas; posições 
angiográficas no estudo das enfermidades cardiovasculares; principais indicações para intervenção por cateteres nos defeitos 
cardiovasculares congênitos. Teste ergométrico na criança. Fisiopatologia dos curtos circuitos esquerdo > direita. Fisiopatologia 
dos curtos circuitos direito > esquerda. Enfermidades estruturais congênitas (incidência, anatomia, fisiopatologia, exame clínico, 
exames complementares para diagnóstico tratamento seguimento). Enfermidades estruturais adquiridas: incidência, anatomia, 
fisiopatologia, exame clínico, exames complementares para diagnóstico, tratamento, seguimento. Farmacologia das drogas 
cardiovasculares de uso na criança e no adolescente. 

MÉDICO – CARDIOVASCULAR (20 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Cirurgia Cardiovascular: 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. 
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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 coração e dos 
grandes vasos da base. Circulação extracorpórea. Reanimação cardiopulmonar. Hemorragias e complicações trombóticas em 
cirurgia cardiovascular. Cirurgia para correção das doenças valvares. Cirurgia da doença arterial coronariana - cardiopatia 
isquêmica. Tratamento cirúrgico das complicações do infarto do miocárdio. Tratamento cirúrgico das arritmias por estimulação com 
marca-passo cardíaco artificial. Dissecção da aorta. Cirurgia dos aneurismas da aorta torácica. Tratamento cirúrgico das arritmias. 
Transplante cardíaco. Cirurgia do pericárdio. Cirurgia da endocardite infecciosa. Circulação extra-corpórea na cirurgia cardíaca. 
Procedimentos paliativos nas cardiopatias congênitas. Tratamento cirúrgico das cardiopatias congênitas. Proteção ao miocárdio. 

MÉDICO - CIRURGIÃO GERAL (40 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Cirurgia Geral: Considerações 
fundamentais: pré e pós-operatório; resposta endócrina e metabólica ao trauma; reposição nutricional e hidroeletrolítica do 
paciente cirúrgico. Trauma; politraumatismo; choque; infecções e complicações em cirurgia. Cicatrização das feridas e cuidados 
com drenos e curativos. Lesões por agentes físicos, químicos e biológicos; queimaduras. Hemorragia interna e externa; 
hemostasia; sangramento cirúrgico e transfusão. Noções importantes para o exercício da Cirurgia Geral sobre oncologia; 
anestesia; cirurgias pediátrica, vascular periférica e urológica; ginecologia e obstetrícia. Antibioticoterapia profilática e terapêutica; 
infecção hospitalar. Tétano; mordeduras de animais. Cirurgia de urgência; lesões viscerais intra-abdominais. Abdome agudo 
inflamatório, traumático penetrante e por contusão. Sistemas orgânicos específicos: pele e tecido celular subcutâneo; tireóide e 
paratireóide; tumores da cabeça e do pescoço; parede torácica, pleura, pulmão e mediastino. Doenças venosa, linfática e arterial 
periférica. Esôfago e hérnias diafragmáticas. Estômago, duodeno e intestino delgado. Cólon, apêndice, reto e ânus. Fígado, 
pâncreas e baço. Vesícula biliar e sistema biliar extra-hepático. Peritonites e abcessos intra-abdominais. Hérnias da parede 
abdominal. Parede abdominal; epíplon; mesentério; retroperitônio.  

MÉDICO - CIRURGIÃO GERAL – CABEÇA E PESCOÇO (40 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Cirurgia de Cabeça e Pescoço: 
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. Pré e pós-operatório em 
cirurgias eletivas e de urgência/emergência. Complicações cirúrgicas trans e pós-operatórias. 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. 

MÉDICO - CIRURGIÃO GERAL - VIDEOLAPAROSCOPISTA (20 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Cirurgia Laparoscópica: Abdômen 
agudo inflamatório. Abdômen agudo obstrutivo. Trauma abdominal. Apendicite aguda. Colecistite aguda. Icterícia obstrutiva. 
Perfuração de víscera oca abdominal. Urgências vasculares abdominais e periféricas. Urgências cirúrgicas do tórax. Urgências 
urológicas não traumáticas. Infecção de partes moles. Hemorragia digestiva. Cirurgia videolaparoscópica. Cirurgia bariátrica. 

MÉDICO - CIRURGIÃO PEDIÁTRICO ( 20 e 40 horas) 
Conteúdo Programático: Pediatria Geral: Puericultura. A criança com baixo peso ao nascer. Nutrição da criança e do 
adolescente. Crescimento e desenvolvimento. Promoção da segurança da criança e do adolescente. Imunização da criança e do 
adolescente. Deficiência de ferro na infância e adolescência. Afecções gastro-intestinais. Afecções respiratórias da criança e do 
adolescente. Febre em crianças. Maus-tratos a crianças. Afecções do trato urinário da criança e do adolescente. Afecções 
infecciosas da criança e do adolescente. Reconhecimento de situações de risco à saúde e risco de morte na criança e no 
adolescente. Questões éticas, bioéticas e legais na assistência à saúde. Relação entre o médico e o paciente pediátrico. Saúde do 
feto e perinatal. Ensino e produção de conhecimento médico em pediatria. Abordagem de problemas neuro-psiquiátricos na 
criança e no adolescente. Cirurgia Pediátrica: Pré, trans e pós-operatório em cirurgia pediátrica. Cirurgia do recém-nascido. 
Diagnóstico pré-natal de malformações. Resposta endócrina e metabólica ao trauma cirúrgico. Suporte nutricional. Acesso 
vascular. Anestesia pediátrica. Trauma na infância e adolescência. A criança espancada. Tumores abdominais da criança. 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA): relação paciente/cirurgião pediátrico. Cistos e fístulas cervicais. Torcicolo 
congênito. Hemangiomas e linfangiomas. Anomalias congênitas do esôfago. Hérnias diafragmáticas: congênitas e adquiridas. 
Tumores do mediastino. Refluxo gastroesofágico. Lesões congênitas do pulmão. Empiema pleural e bronquiectasias. 
Pneumotórax. Peritonite meconial. Enterocolite necrosante. Estenose hipertrófica do piloro. Atresias e estenoses congênitas do 
intestino. Íleo meconial. Invaginação intestinal. Polipose gastrointestinal. Apendicite aguda. Megacólon congênito. Anomalias 
anorretais. Defeitos de rotação e duplicações do tubo digestivo. Defeitos congênitos da parede abdominal. Afecções cirúrgicas da 
região inguinal. Distopias testiculares. Afecções escrotais agudas. Patologia cirúrgica da região umbilical. Atresia das vias biliares. 
Dilatações congênitas das vias biliares. Doenças hematológicas que implicam em tratamento cirúrgico. Afecções cirúrgicas do 
pâncreas. Afecções genitourinárias cirúrgicas. Cirurgia videolaparoscópica pediátrica.  

MÉDICO - CIRURGIÃO PLÁSTICO (40 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Cirurgia Plástica: 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. Meca-nismos de rejeição. Cirurgia plástica geral: Anatomia e 
fisiopatologia da pele. Transplantes de tecidos e Implantes. Retalhos musculares: músculo-cutâneos e fasciocutâneos. 
Cicatrização das feridas: queloides e cicatri-zes hipertróficas. Tumores cutâneos: benígnos e malígnos. Embriologia das 
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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 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 osteomiocu-tâneo. 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. 

MÉDICO - CIRURGIÃO TORÁCICO (20 e 40 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Cirurgia Torácica: 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.  

MÉDICO – CIRURGIÃO VASCULAR (40 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Cirurgia Vascular: Bases Técnicas em 
Cirurgia Endovascular. Obstrução arterial crônica aorto – ilíaca. Aneurismas arteriais. Varizes dos membros inferiores e 
complicações relacionadas. Linfedema. Insuficiência vascular cerebral extra-craniana. Oclusão arterial aguda. Trombose venosa 
profunda. Trauma vascular. Hipertensão renovascular. Deformidades vasculares congênitas. Aneurisma da aorta abdominal. 
Obstrução arterial crônica femoropoplítea. Doenças arteriais inflamatórias. Principais técnicas de restauração vascular. 
Insuficiência vascular mesentérica. Simpatectomia. Amputação e reabilitação. Complicações neuro-vasculares em diabetes. 
Compressão neuro-vascular da cintura escapular. Fístulas AV. Prescrição, interpretação e realização do arsenal propedêutico e 
terapêutico na especialidade. 

MÉDICO - CLÍNICO GERAL (40 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Clínica Médica: Interpretação clínica 
do hemograma. Diagnostico diferencial e tratamentos das anemias, leucopenías, policitemías, leucemias e linfomas. Diagnostico 
diferencial das linfadenopatias e esplenomegalias. Arritmias. Diagnostico diferencial das cardiomiopatias (restritiva, congestiva e 
hipertrófica). Insuficiência cardíaca. Hipertensão arterial. Doenças coronarianas; Doença valvular cardíaca. Doenças da Aorta. 
Doença arterial periférica. Doença venosa periférica. Asma brônquica. Enfisema pulmonar. Bronquite crônica. Doença pulmonar 
obstrutiva crônica. Tabagismo. Pneumotórax. Doença pulmonar ocupacional. Doença intersticial pulmonar. Pneumonias. Síndrome 
de insuficiência respiratória. Tuberculose pulmonar - extra pulmonar. Câncer de pulmão. Trombo embolia pulmonar. Insuficiência 
respiratória aguda. Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (EAS). Choque. Insuficiência 
renal aguda. Insuficiência renal crônica. Infecções urinárias. Doenças glomerulares. Nefrolitíase (uropatia obstrutiva). Doenças da 
próstata. Hemorragia digestiva. Doenças do esôfago. Doença úlcero-péptica. Gastrites. Doenças funcionais do tubo digestivo. 
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Doença inflamatória intestinal. Má absorção intestinal. Diagnostico diferencial das diarréias e da síndrome disabsortiva. 
Parasitoses intestinais. Diarréia. Câncer do estômago. Câncer do cólon. Câncer do pâncreas. Pancreatites. Icterícias. Hepatites. 
Cirroses e suas complicações. Hepatopatia alcoólica. Hepatopatia induzida por drogas. Diagnóstico diferencial das icterícias e 
cirrose hepática. Tumores hepáticos. Doenças da vesícula e vias biliares. Diabetes mellitus. Diagnostico diferencial das 
dislipidemias.  Obesidade e desnutrição. Hipertireoidismo. Hipotireoidismo. Alcoolismo. Doenças infectoparasitárias. AIDS e suas 
complicações. Doenças sexualmente transmissíveis. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças 
sistêmicas. Osteoporose. Osteoartrite. Febre reumática. Artrite reumatóide. Vasculites. Lúpus eritematoso sistêmico. 
Meningoencefalites. Doença de Parkinson. Acidente vascular cerebral. 

MÉDICO – DERMATOLOGISTA (20 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Dermatologia: Entidades 
dermatológicas mais comuns: aspectos estiopatogênicos, meios de diagnóstico e tratamento. Lesões elementares; equizemas; 
piodermites; dermatozoonoses; dermatoviroses; micoses superficiais e profundas; micose de Lutz. Doenças sexualmente 
transmissíveis. Hanseníase. Leshimaniose. Bubose. Colagenose. Tumores cutâneos. Linfomas. Pré canceroses. Dermatoses 
paraneoplásicas. Farmacodermias. Terapêuticas. Semiologia cutânea e métodos complementares. Procedimentos cirúrgicos 
básicos em dermatologia. Inflamação, prurido e prurigos. Imunopatologia cutânea. Dermatites e dermatoses. Doenças de 
hipersensibilidade. Doenças: queratinização, cartilagem, ulcerosas, atróficoescleróticas, fibrosantes, metabólicas, de depósito, da 
cavidade oral, do couro cabeludo, das mãos e dos pés. 

MÉDICO – ENDOCRINOLOGISTA (20 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Endocrinologia: Neuroendocrinologia: 
tumores hipofisários; hipopituitarismo; hiperprolactinemia; acromegalia; diabetes insipidus; síndrome de secreção inapropriada de 
ADH. Crescimento e desenvolvimento: testes diagnósticos para deficiênia de hormônio do crescimento; investigação da criança 
com baixa estatura; puberdade atrasada; puberdade precoce. Tireopatias: Nódulos tireoideanos; câncer da tireóide; 
hipotireoidismo; hipertireoidismo; bócio nodular tóxico; tireoidites; emergências tireoideanas. Doenças adrenais: incidentalomas: 
insuficiência adrenal; síndromes hipercortisolêmicas; Feocromocitoma; hiperaldosteronismo; hiperplasia adrenal congênita; 
Sistema reprodutivo: Hipogonadismo; criptorquidismo; micropênis; ginecomastia; amenorréia; climatério e menopausa. Pâncreas 
endócrino: diabetes mellitus; diagnóstico, classificação, tratamento, complicações crônicas, cetoacidose diabética, estado 
hiperosmolar, diabetes mellitus na gravidez; hipoglicemias. Dislipidemias e obesidade.Doenças osteometabólicas: 
hiperparatiroidismo primário e secundário. Hipoparatiroidismo; osteoporose; doença de Paget. Outros temas: 
hiperandrogenismo;distrúrbios endócrinos na SIDA; neoplasias endócrinas múltiplas; princípios e aplicações de testes hormonais 
em endocrinologia.  

MÉDICO – ENDOSCOPISTA (40 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Endoscopia: Limpeza e desinfecção 
de aparelhos. Sedação, anestesia e medicamentos em endoscopia digestiva. Manejo e controle de sedação. Suporte avançado à 
vida e tratamento de complicações clínica do exame endoscópico. Noções básicas de equipamentos e tecnologias em endoscopia 
digestiva. Técnicas básicas do exame endoscópico - endoscopia digestiva alta, colonoscopia, colangiopancreatografia 
endoscópica retrógrada. Enteroscopia e suas variantes. Cápsula endoscópica (aplicações, indicações e contra-indicações). 
Endoscopia pediátrica e suas particularidades. Cromoendoscopia do tubo digestivo, conhecimento de sistemas de magnificação 
de imagens. Noções básicas dos sistemas FICE  e NARROW-BAND. Ultrassonografia endoscópica. Biópsias e citologias. 
Hemorragia digestiva alta e baixa. Doença do refluxo gastroesofagiano. Esofagites infecciosas e medicamentosas. Esofagites 
cáusticas. Varizes esofagogástricas. Corpos estranhos no tubo digestivo. Divertículo de Zenker. Tumores do esôfago (benignos e 
malignos). Megaesôfago e acalasia. Esôfago de Barrett. Doença ulcero-peptica. Helycobacter pylori e doenças associadas. 
Gastrites. Cardites Tumores do estômago (benignos e malignos). Gastrostomia e jejunostomias endoscópicas. Tumores do 
intestino delgado. Tumores do cólon (benignos e malignos). Doenças diverticular do tubo digestivo. Disfagia. neoplasias da papila 
duodenal (benignas e malignas). Diagnóstico e tratamento endoscópicas das estenoses de vias biliares. Diagnóstico e tratamento 
endoscópico das estenoses do tubo di9gestivo.  Doenças inflamatórias intestinais. Colites infecciosas e inflamatórias específicas. 
Colopatia isquêmica. Lesões vasculares do tubo digestivo. Alterações ileais na colonoscopia e correlações clínicas. Endoscopia 
digestiva nas doenças sistêmicas.  

MÉDICO – GASTROENTEROLOGISTA (20 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Gastroenterologia: Hemorragia 
digestiva. Abdome agudo. Doença do refluxo gastroesofagiano. Esofagites. Tumores do esôfago (benignos e malignos). Doença 
ulcero-peptica. Helycobacter pylori e doenças associadas. Gastrites. Tumores do estômago (benignos e malignos). Má absorção 
intestinal. Doença celíaca. Diarréia aguda. Diarréia crônica. Tumores do intestino delgado. Enteroparasitoses. Tumores do cólon 
(benignos e malignos). Doenças diverticular do tubo digestivo. Pancreatite aguda. Pancreatite crônica. Tumores do pâncreas. 
Cistos e pseudocistos do pâncreas. Colelitíase e suas complicações. Câncer da vesícula biliar. Hepatites agudas. Hepatite 
crônica. Hepatite autoimune. Cirrose hepática. Carcinoma hepatocelular. Disfagia. Odinofagia. Ascite. Hipertensão porta. Icterícia. 
Constipação intestinal. Distúrbios funcionais do tubo digestivo. Doenças inflamatórias intestinais.  

MÉDICO – GERIATRA (20 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Geriatria: Teorias de envelhecimento, 
crescimento populacional: Aspectos demográficos e sociais, anatomia e fisiologia do envelhecimento, aspectos de propedêutica 
do idoso. Envelhecimento cerebral: demências, aspectos psiquiátricos do envelhecimento, síndromes extra piramidais, 
arteosclerose. Aspectos estruturais do coração idoso – inferências clínicas, principais cardiopatias, hipertensão arterial, 
vasculopatias, principais afecções pulmonares, envelhecimento do aparelho digestivo, principais afecções do aparelho digestivo, 
envelhecimento renal, incontinência urinária, doenças da hipófise, supra renal e paratireóide, doenças da tireóide, diabetes 
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Mellitus e envelhecimento. Aspectos hematológicos – anemias, envelhecimento ósseo: osteoporose, principais artropatias e 
conectivopatias. Aspectos ortopédicos e traumatológicos. Alteração da potência sexual. Nutrição e envelhecimento, câncer na 
terceira idade. Aspectos oftalmológicos do envelhecimento. Aspectos otorrinolaringológicos do envelhecimento. Anestesia. 
Cirurgia. Fisioterapia. Atendimento multidisciplinar.  Farmacocinética e farmacodinâmica das drogas. Biologia do envelhecimento. 
Aspectos metabólicos e estruturais. Aspectos psicológicos, demográficos e sociais do envelhecimento populacional. Medidas 
preventivas. Sexualidade no idoso. Relação médico - paciente – família. Equipe multidisciplinar. Farmacologia Geriátrica. Violência 
e iatrogenia na 3ª. idade. Instabilidade política de atenção ao idoso. Aposentadoria, lazer, finitude. O idoso e a dignidade no 
processo de morrer. Problemas éticos em geriatria. 

MÉDICO – GINECOLOGISTA E OBSTETRA (20 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Ginecologia: Princípios da assistência 
à paciente. Anatomia e Embriologia. Dismenorréia e Tensão Pré-Menstrual. Hemorragia Uterina Disfuncional. Doenças 
Sexualmente Transmissíveis e AIDS. Amenorréias. Endometriose. Síndrome dos Ovários Policísticos. Doença Inflamatória 
Pélvica. Incontinência Urinária. Prolapso Genital e Distúrbios do Assoalho Pélvico. Contracepção. Climatério. Doenças Benignas e 
Malignas da Mama. Neoplasias Malignas do colo e corpo uterino, Vagina e Ovários. Obstetrícia: Assistência pré natal. Assistência 
ao parto. Patologia Obstétrica: Abortamento; prenhez ectópica; neoplasia trofoblástica gestacional; inserção baixa de placenta; 
descolamento prematuro de placenta; hiperemese gravídica; doença hemolítica peri-natal; doença hipertensiva específica da 
gravidez; incompetência istmo-cervical; amniorrexe prematura; prematuridade; gravidez prolongada; crescimento intra-uterino 
retardado; oligodramnia e polidramnia; distócias; rotura uterina; tocotraumatismo (materno e fetal); infecção no parto e puerpério; 
mastite puerperal; sofrimento fetal (na gestação e no parto); mortalidade materna; mortalidade perinatal e neonatal; psicose 
puerperal. Intercorrências clínico-cirúrgicas no ciclo gravídico-puerperal: Hipertensão arterial; endocrinopatias e obesidade; 
diabetes; tromboembolismo; patologia venosa e coagulopatia; cardiopatias; alergopatias; pneumopatias; nefropatias; neuropatias; 
hepatopatias e colecistopatias; distúrbios gastro-intestinais; pancreatites; hematopatias; dermatopatias; oftalmopatias; 
otorrinolaringopatias; parasitoses; viroses; infecção urinária; DST/AIDS; neoplasias ginecológicas benignas e malignas; abdomen 
agudo; traumas; síndrome HELLP. Propedêutica fetal: Ultra-sonografia; cardiotocografia; dopplervelocimetria; amniocentese; perfil 
biofísico fetal; cordocentese; punção de vilosidades coriônicas; TORCH.  

MÉDICO – HEMATOLOGISTA (20 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Hematologia: Hematopoiese e 
fisiologia das células sanguíneas. Análise e interpretação de hemograma completo e mielograma. Estudo das anemias: anemia 
hemolítica; anemia de doença crônica; anemias carenciais; anemia microangiopática; hemoglobinopatias; mielodisplasia; anemia 
aplástica; anemia na insuficiência renal crônica; metahemoglobinemia. Leucocitose e leucopenia. Linfocitose e linfopenia. 
Diagnóstico e tratamento das: leucemias agudas; doenças mieloproliferativas crônicas; doenças linfoproliferativas crônicas; 
leucemia mielóide crônica; gamopatias monoclonais. Classificação, estadiamento e tratamento na Doença de Hodgkin e nos 
Linfomas não Hodgkin. Distúrbios das plaquetas. Coagulopatias hereditárias e adquiridas. Medicina transfusional: Programa 
Nacional de Sangue; identificação e tratamento dos eventos adversos à transfusão. Indicações e complicações do transplante de 
células tronco alogenêico e autólogo. Febre no paciente neutropênico. Manifestações hematológicas na AIDS. Complicações 
agudas e tardias dos quimioterápicos.  

MÉDICO – INFECTOLOGISTA (20 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Infectologia: Epidemiologia das 
doenças infecciosas. Modos de transmissão. Vigilância epidemiológica. Solicitação e interpretação de exames. Métodos de 
confirmação diagnóstica. Microbiologia clínica. Imunodiagnóstico. Métodos biomoleculares. Sensibilidade aos antimicrobianos. 
Manifestações clínicas das doenças infecciosas e tratamento. Antibióticos e quimioterápicos antiinfecciosos: classificação, 
mecanismos de ação, resistência, efeitos colaterais, princípios de uso, associações, uso profilático. Introdução à infectologia 
clínica - fatores de virulência microbiana, mecanismos imunes de defesa, epidemiologia clínica aplicada a doenças infecciosas, 
avaliação imunológica, agentes imunoterápicos, interferons, tratamento antimicrobiano, princípios básicos no uso de antibióticos, 
guia de terapêutica antimicrobiana. Doenças causadas por vírus - AIDS, arboviroses, caxumba, citomegalia, coxsackioses, 
dengue, doenças exantemáticas, enteroviroses, exantema súbito, febre aftosa, febre amarela, hepatites virais, herpes simples, 
HTLV, mononucleose, neuroviroses, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, varicela, herpes zoster, varíola. Rickettsioses. 
Microplasmas. Clamídias. Doenças causadas por bactérias - bartonelose, botulismo, brucelose, cólera, coqueluche, difteria, 
doença meningocócica, endocardite infecciosa, estafilococcias, estreptococcias, hanseníase, infecções por pseudomonas, 
infecções por escherichia, infecções diarréicas agudas e persistentes em pediatria, diarréia persistente, meningites bacterianas, 
salmoneloses, sepses, shigeloses, tétano, tuberculose, tularemia. Mordedura de animais. Doenças sexualmente transmissíveis. 
Infecções parasitárias: malária, toxoplasmose, doença de Chagas, leishmanioses, enteroparasitoses. Micoses endêmicas. 
Complicações infecciosas dos queimados. Infecções hospitalares. Doenças emergentes. Urgências. Isolamento. Quarentena. 
Normas de biossegurança. Cuidados com materiais biológicos.  

MÉDICO – INTENSIVISTA (40 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Medicina Intensiva: Procedimentos 
em terapia intensiva: incubação orotraqueal e manutenção das vias aéreas; caracterização de veias profundas; instalação de 
marca-passo provisório; toracocentese; traqueostomia; cardioversão e desfibrilação; punção arterial. Problemas cardiovasculares 
em UTI: arritmias; crise hipertensiva; parada cardiorespiratória; tromboembolismo pulmonar; dissecção aórtica; infarto agudo do 
miocárdio; angina instável; insuficiência cardíaca; choque. Problemas respiratórios em UTI: insuficiência respiratória; edema agudo 
de pulmão; cor pulmonale; pneumotórax; derrame pleural; ventilação mecânica; hemoptise. Problemas renais em UTI: insuficiência 
renal aguda; métodos de depuração extra-renal; distúrbios hidroeletrolíticos; uso de diurétricos; distúrbio acidobásico. Problemas 
gastroenterológicos em UTI: hemorragia digestiva; insuficiência hepática; pancreatite aguda. Problemas endocrinológicos em UTI: 
cetoacidose diabética; tireotoxicose. Problemas neurológicos em UTI: coma, traumatismo craneoencefálico e raquimedular; 
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acidentes vasculares cerebrais; crise convulsiva; síndrome de Guillain-Barré; miastenia gravis; sedação. Problemas hematológicos 
em UTI: coagulopatias; púrpura trombocitopênica trombótica; reação transfusional; tromboembolismo; hemólise. Intoxicação 
exógena, envenenamentos: álcool; narcóticos; sedativos e hipnoindutores; estimulantes do SNC e alucinógenos; hidrocarbonetos; 
salicilatos; anticolinérgicos; plantas; animais peçonhentos. Doenças infectocontagiosas em UTI: infecção hospitalar; 
antibioticoterapia; endocardite bacteriana; septicemia; pneumonias; AIDS; tétano; infecções abdominais; meningites. Problemas 
cirúrgicos em UTI: cirurgias cardíacas; abdome agudo; queimados. Nutrição: enteral; parenteral; nas diversas patologias.  

MÉDICO – MASTOLOGISTA (20 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Mastologia: Anatomia e Embriologia 
da Mama. Histologia e Fisiologia da mama. Anomalias do desenvolvimento mamário. Fundamentos de estatística aplicada. 
Interpretação de ensaios clínicos. Propedêutica: Anamnese e exame físico. Diagnóstico clínico das alterações mamárias. Métodos 
diagnósticos complementares. Técnica e interpretação de mamografias. Imaginologia mamária. Propedêutica invasiva. Lactação: 
Fisiologia da lactação. Patologia da lactação. Patologias benignas: Alterações funcionais benignas da mama. Histopatologia das 
lesões benignas da mama. Neoplasias benignas. Doencas infecciosas da mama. Dor mamária. Necrose gordurosa da mama. 
Fluxos papilares. Cirurgias das alterações benignas da mama. Patologia mamária na infância e na adolescência. Patologia 
mamária no homem. Oncologia Mamária: Carcinogênese mamária. História natural do câncer de mama. Biologia celular e 
molecular no câncer de mama. Genética e câncer de mama. Imunologia do câncer de mama. Epidemiologia e fatores de risco do 
câncer de mama. Sinais e sintomas do câncer de mama. Prevenção primária do câncer de mama. Detecção precoce do câncer de 
mama. Lesões não palpáveis de mama. Tumor filodes e sarcomas. Carcinoma in situ de mama. Estadiamento do câncer de 
mama. Fatores prognósticos do câncer de mama. Cirurgia do câncer de mama. Linfonodo Sentinela. Hormonioterapia do câncer 
de mama. Princípios de quimioterapia. Quimioterapia do câncer de mama. Carcinoma inflamatório. Câncer de mama na gravidez e 
lactação. Câncer oculto de mama. Doenças de Paget. Citologia e Histopatologia do câncer de mama. Câncer de mama nas jovens 
e idosas. Câncer de mama bilateral. Princípios de Radioterapia. Radioterapia no câncer de mama. Recidivas locais após cirurgia. 
Seguimento após câncer de mama. Reabilitação e suporte: Linfedema de membro superior: prevenção e tratamento. Fisioterapia 
no câncer de mama. Aspectos psicosociais do câncer de mama. Tratamento Paliativo. Cirurgia plástica das mamas: Reconstrução 
mamária. Princípios de cirurgia estética das mamas. 

MÉDICO – NEFROLOGISTA (20 e 40 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Nefrologia: Doenças glomerulares: 
glomerulopatias primárias, glomerulopatias secundárias, acometimento túbulo-intersticial. Diabetes e doença renal: relação com 
hipertensão arterial e insuficiência renal crônica. Hipertensão arterial: primária, secundárias, avaliação cárdio-vascular. 
Insuficiência renal aguda: laboratório e tratamento intensivo. Insuficiência Renal Crônica: tratamento conservador, doença óssea, 
tratamento dialítico - Hemodiálise, CAPD e peritoneal, Nutrição. Nefrologia intensiva: distúrbios metabólico e ácido-base, 
insuficiência renal aguda. Litíase e infecção urinária: doença cística, doenças túbulo-intersticiais, erros metabólicos. Transplante 
renal: acompanhamento pré e pós-transplante. Laboratório e Patologia Renal: laboratório de análises clínicas; histologia das 
doenças renais. Treinamento nefro-urológico: diagnóstico por imagem. Processos obstrutivos. Tumores renais. 

MÉDICO – NEONATOLOGISTA (20 e 40 horas) 
Conteúdo Programático: Pediatria Geral: Puericultura. A criança com baixo peso ao nascer. Nutrição da criança e do 
adolescente. Crescimento e desenvolvimento. Promoção da segurança da criança e do adolescente. Imunização da criança e do 
adolescente. Deficiência de ferro na infância e adolescência. Afecções gastro-intestinais. Afecções respiratórias da criança e do 
adolescente. Febre em crianças. Maus-tratos a crianças. Afecções do trato urinário da criança e do adolescente. Afecções 
infecciosas da criança e do adolescente. Reconhecimento de situações de risco à saúde e risco de morte na criança e no 
adolescente. Questões éticas, bioéticas e legais na assistência à saúde. Relação entre o médico e o paciente pediátrico. Saúde do 
feto e perinatal. Ensino e produção de conhecimento médico em pediatria. Abordagem de problemas neuro-psiquiátricos na 
criança e no adolescente. Neonatologia: Atendimento ao recém-nascido na sala de parto. Exame físico e classificação do recém-
nascido. Equilíbrio hidroeletrolítico. Nutrição. Termorregulação. Recém-nascido pequeno para a idade gestacional. Prematuridade. 
Doenças respiratórias. Tratamento ventilatório. Doenças cardíacas. Homeostase dos carboidratos. Homeostase do cálcio e 
magnésio. Doenças gastrintestinais. Icterícia. Malformações congênitas. Doenças endócrinas. Doenças infecciosas. Hematologia 
neonatal. Doenças neurológicas. Asfixia perinatal. Doenças oftalmológicas. Doenças cirúrgicas no período neonatal. Erros inatos 
do metabolismo. Princípios do atendimento intensivo neonatal. Doenças ortopédicas neonatais. Doenças neuromusculares. 
Anestesia e analgesia.  

MÉDICO – NEUROCIRURGIÃO (20 e 40 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Neurocirurgia: Neuroanatomia e 
neurofisiologia: superfície cortical, crânio, forames cranianos, sistema arterial e venoso encefálico, medula (vias ascendentes e 
descendentes, vascularização), sistema autônomo, barreira hemato-encefálica, sistema liquórico. Coma e morte encefálica: 
manejo do paciente comatoso, síndromes de herniação, morte encefálica e doação de órgãos. Anormalidades do 
desenvolvimento: hidrocefalias, craniosinostoses, encefalocele, cisto aracnóide, malformação de Chiari e Dandy-Walker, medula 
presa. Neuroinfecção: antibioticoterapia, meningite pós-traumática e pós-operatória, infecção de shunt, osteomielite, encefalites, 
Kreutzfeld-Jacob, manifestações da SIDA no SNC. Epilepsia: classificação, drogas anti-epilépticas, estado de mal, cirurgia para 
epilepsia. Cirurgia da coluna e nervos periféricos: lombalgia, radiculopatia, hérnia discal, espondilólise e espondilolistese, estenose 
de canal, doenças da junção cranio-espinhal, artrite reumatóide, doença de Paget, siringomielia, hematoma epidural, cirurgia do 
plexo braquial, síndromes compressivas. Neurocirurgia funcional: tratamento cirúrgico da doença de Parkinson, espasticidade, 
torcicolo, tremor, procedimentos para dor. Tumores: gliomas, oligodendrogliomas, meningeomas, neurinomas, adenomas 
hipofisários, craniofaringeomas, hemangioblastomas, ependimomas, PNETs, tumores da pineal, tratamento compementar 
(quimioterapia, radioterapia, radiocirurgia, braquiterapia). Exames complementares: EEG, potencial evocado, eletroneuromiografia, 
radiografia simples, tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética, angiografia, mielografia, líquor. Procedimentos 
cirúrgicos: material cirúrgico, vias de acesso (craniotomia pterional, suboccipital, frontal, transesfenoidal, transpetrosa), acesso ao 
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terceiro ventrículo, ventrículos laterais, transoral, cranioplastia, descompressão e instrumentação espinhais, derivações liquóricas. 
Neurotrauma: atendimento inicial, ATLS, transferência, pressão intracraniana, fraturas cranianas, lesões intracranianas, PAF, TCE 
na infância, manejo inicial do TRM, síndromes das lesões medulares, fraturas dos corpos vertebrais. Doença cerebrovascular: 
AVC, HSAE (classificação, manejo, vasoespasmo), aneurismas intracranianos, MAVs, angiomas cavernosos, hemorragia 
intracerebral, doença oclusiva. Neurologia: cefaléia, demência, esclerose múltipla, miastenia gravis, esclerose lateral amiotrófica, 
síndrome de Guillain-Barré, mielites, miopatias, vasculites. 

MÉDICO – NEUROLOGISTA (20 e 40 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Neurologia: Anatomia e Fisiologia do 
Sistema nervoso Central e periférico. Patologia e Fisiopatologia dos transtornos do Sistema Nervoso Central e P eriférico.  
Semiologia neurológica. Grandes categorias das afecções neurológicas: demências e distúrbios da atividade cortical superior, 
comas e outros distúrbios do estado da consciência; distúrbios do movimento; distúrbio do sono. Doença cérebro-vascular. 
Doenças neuromusculares - nervos, músculos e junção mio-neural; doenças tóxicas e metabólicas; tumores; doenças 
desmielinizantes; doenças infecciosas do sistema nervoso; doença neurológica no contexto da infecção pelo HIV; epilepsias; 
hidrocefalias e transtornos do fluxo liquórico; cefaléias; disgenesias do sistema nervoso; manifestações neurológicas das doenças 
sistêmicas; neurologia do trauma e urgências em neurologia. Indicações e interpretações da propedêutica armada em neurologia: 
liquor, neuroimagem, estudos neurofisiológicos - eletroencefalograma, eletroneuromiografia e potenciais evocados, medicina 
nuclear aplicada à neurologia.  

MÉDICO – OFTALMOLOGISTA (20 e 40 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Oftalmologia: Anatomia do Olho e 
Anexos e Vias Ópticas. Fisiologia do Olho e Anexo. Fisiologia da Visão. Farmacologia Oftalmológica. Semiologia Lógica. Doenças 
das Pálpebras e Conjuntiva. Doenças das Vias Lacrimais. Doenças da Córnea. Doenças do Cristalino, Cataratas. Doenças da 
Úvea. Doenças da Retina Vítreo. Doenças do Nervo Óptico e Vias Ópticas. Glaucomas. Distúrbios Motores do Olho – Estrabismo 
e Forias. Refração Ocular e Lentes de Contato. Doenças Neurofarmacológicas. Manifestações Oftalmológicas de Doenças 
Sistêmicas. Oncologia em Oftalmologia. Emergências Oftalmológicas. Terapêutica Clínica e Cirúrgica em Patologia Ocular. 
Oftalmologia Pediátrica. Senilidade Ocular.  

MÉDICO – OFTALMOLOGISTA – CIRURGIA DE RETINA (20 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Oftalmologia: Anatomia do Olho e 
Anexos e Vias Ópticas. Fisiologia do Olho e Anexo. Fisiologia da Visão. Farmacologia Oftalmológica. Semiologia Lógica. Doenças 
das Pálpebras e Conjuntiva. Doenças das Vias Lacrimais. Doenças da Córnea. Doenças do Cristalino, Cataratas. Doenças da 
Úvea. Doenças da Retina Vítreo. Doenças do Nervo Óptico e Vias Ópticas. Glaucomas. Distúrbios Motores do Olho – Estrabismo 
e Forias. Refração Ocular e Lentes de Contato. Doenças Neurofarmacológicas. Manifestações Oftalmológicas de Doenças 
Sistêmicas. Oncologia em Oftalmologia. Emergências Oftalmológicas. Terapêutica Clínica e Cirúrgica em Patologia Ocular. 
Oftalmologia Pediátrica. Senilidade Ocular. 

MÉDICO – ORTOPEDISTA (20 e 40 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Ortopedia: Anatomia do sistema 
musculoesquelético e articular. Exame físico e semiologia ortopédica. Fraturas, luxações e lesões ligamentares do esqueleto axial: 
mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Fraturas do membro superior no adulto e na criança: mecanismo 
causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Fraturas do membro Inferior no adulto e na criança: mecanismo causal, 
classificação, diagnóstico e tratamento. Afecções  Infecciosas do aparelho osteomioarticular. Patologias congênitas do esqueleto 
axial, membros superiores e membros inferiores, na criança e no adulto. Vias de acesso em cirurgia traumato-ortopédica. Lesões 
tumorais e pseudo tumorais na criança e no adulto, que afetam o aparelho osteomioarticular. Desordens adquiridas acometendo a 
cartilagem de crescimento. Embriologia, fisiologia do aparelho osteomioarticular. Propedêutica e tratamento das deformidades 
angulares e rotacionais, que acometem o esqueleto axial e apendicular. Radiologia convencional e avançada: TC, RM, US. 
Navegação. Propedêutica e tratamento das afecções degenerativas que acometem o esqueleto axial e apendicular. Doenças 
Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho - DORT (ex. L.E.R.). Afecções da coluna vertebral-cervicobraquialgias, dorsalgias, 
lombalgias e lombociatalgias agudas e crônicas. Urgências em traumato-ortopedia e emergências traumato-ortopédicas.  Doenças 
osteometabólicas.  

MÉDICO – OTORRINO (20 e 40 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Otorrinolaringologia: A Orofaringe: 
anatomia, malformações congênitas, fisiologia, propedêutica, doenças: diagnóstico, tratamentos, intervenções. Tumores benignos 
e malignos. A Laringe: anatomia, malformações congênitas, fisiologia, propedêutica, doenças: diagnóstico, tratamento e 
intervenções.Tumores benignos e malignos.O nariz e os seios paranasais: anatomia, malformações congênitas, fisiologia, 
propedêutica, doenças:diagnóstico, tratamento e intervenções.Tumores benignos e malignos.O ouvido externo: anatomia, 
malformações congênitas, fisiologia, propedêutica, doenças, diagnóstico e intervenções. O ouvido interno: anatomia, 
malformações congênitas, fisiologia, propedêutica, doenças, diagnóstico e intervenções labirintopatias vasculares e metabólicas. 
Fisiologia e semiologia da função auditiva. Interpretação dos audiogramas Fisiologia e semiologia da função vestibular, 
interpretação dos testes e audiogramas. Urgências em otorrinolaringologia. Próteses auditivas: tipos e indicações.  

MÉDICO – PEDIATRA (20 e 40 horas) 
Conteúdo Programático: Pediatria Geral: Puericultura. A criança com baixo peso ao nascer. Nutrição da criança e do 
adolescente. Crescimento e desenvolvimento. Promoção da segurança da criança e do adolescente. Imunização da criança e do 
adolescente. Deficiência de ferro na infância e adolescência. Afecções gastro-intestinais. Afecções respiratórias da criança e do 
adolescente. Febre em crianças. Maus-tratos a crianças. Afecções do trato urinário da criança e do adolescente. Afecções 
infecciosas da criança e do adolescente. Reconhecimento de situações de risco à saúde e risco de morte na criança e no 
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adolescente. Questões éticas, bioéticas e legais na assistência à saúde. Relação entre o médico e o paciente pediátrico. Saúde do 
feto e perinatal. Ensino e produção de conhecimento médico em pediatria. Abordagem de problemas neuro-psiquiátricos na 
criança e no adolescente. Clínica Pediátrica: Aspectos preventivos da puericultura pré concepcional, pré-natal, natal e pós-natal. 
Avaliação da idade gestacional. Estudo da morbidade e mortalidade do recém-nascido. Exame físico do recém-nascido. 
Prematuridade. Pós-maturidade. Primeiros cuidados. Anoxia perinatal. Perturbações respiratórias. Síndrome da Insuficiência 
Respiratória. Distúrbios hidroeletrolíticos do RN. Hipoglicemia (filho de diabética). Toco-traumatismos. Icterícia neonatal. 
Incompatibilidade sanguínea feto-materna. Infecções congênitas. Infecções pós-natais. Terapêutica neonatal. Sinais clínicos e 
neurológicos do RN. Desenvolvimento pondo-estatural do RN e lactente. Alimentação do prematuro, RN normal, patológico e 
lactente. Alimentação no 1o ano de vida. Equilíbrio hidroeletrolítico. Desidratação Desnutrição. Diarréias. Hipovitaminoses. 
Protozooses e helmintíases. Viroses comuns na infância. Coqueluche, difteria, tétano e insuficiência renal aguda. Hematúrias. 
Asma brônquica e bronquiolite. Tuberculose. Pneumopatias. Febre reumática. Artrite reumatóide. Tumores na infância. Anemias. 
Coagulopatias. Neuropatias. AIDS. Intoxicações exógenas. Pediatria Social: etiologia geral da morbidade e mortalidade. Acidentes 
na infância. Crescimento e desenvolvimento infantil. Imunizações.  

MÉDICO – PNEUMOLOGISTA (20 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Pneumologia: Anatomia e Fisiologia 
do Sistema Respiratório. Farmacologia do Sistema Respiratório. Métodos de: diagnostico clinico, radiológico, tomografico e de   
ressonância magnética e de  ultra-sonografia do tórax. Métodos de diagnostico bioquímico, bacteriológico, imunológico 
citopatologico, histopatologico. Métodos funcionais-espirometria. Micobacterias. Pneumonias e broncopneumonias, supurações 
pulmonares. Asma. Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas - Bronquite Crônica, Enfisema, Bronquiectasias e Fibrose Cística. 
Cor Pulmonale e Hipertensao Pulmonar. Manifestações pulmonares na Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Micoses 
pulmonares.  Pneumopatias Intesticiais. Sarcoidose. Doenças da pleura.  Câncer de Pulmão. Tumores Pleurais, costais e de 
partes moles. Doenças do Medastino.  Doenças do Diafragma.  Poluição e Doenças ocupacionais.  Ma Formação Congênita 
Pulmonares.  Anomalias da Caixa Torácica.  Pneumopatias de Hipersensibilidade.  Disturbios do Sono.  Traumatismo Torácico.  
Insuficiencia Respiratória Aguda. Síndrome da Angustia Respiratoria Aguda. Ventilação Mecânica. Risco Cirúrgico em 
Pneumologia. Tromboembolismo Pulmonar.  Afogamento.  Endoscopia brônquica.  Cirurgia Redutora Pulmonar.  Transplante 
Pulmonar.  Emergências em Pneumologia.  Tabagismo. Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT).  

MÉDICO – PROCTOLOGISTA (20 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Proctologia: Anatomia cirúrgica do cólon, reto e 
canal anal. Fisiologia colônica e ano-retal (técnicas de investigação e aplicação clínica). Anestesia local na cirurgia ano-retal. 
Cicatrização das feridas. Infecção em cirurgia. Antibióticos. Pré e Pós-operatório. Equilíbrio hidro-eletrolítico e ácido- básico. 
Complicações respiratórias, abdominais e vasculares. Nutrição em cirurgia. Alimentação enteral e parenteral. Transtornos 
hemorrágicos. Mecanismos de hemostasia. Transfusão de sangue e derivados. Técnica geral das laparotomias. Incisões 
abdominais. Cirurgia vídeo-laparoscópica. Diagnóstico das doenças do cólon, reto e canal anal. Exame abdominal e proctológico. 
Colonoscopia. Exame radiológico simples e contrastado. Tomografia computadorizada, Ressonância magnética, Ultrassonografia 
endo-retal, Pet-scan. Doença hemorroidária. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Terapêutica. Criptite e papilite. Abscesso 
ano-retal. Etiopatogenia e classificação dos abscessos. Quadro clínico. Terapêutica. Fissura anal. Etiopatogenia. Quadro clínico e 
diagnóstico diferencial. Terapêutica. Fístula anal. Etiopatogenia. Classificação. Quadro clínico. Diagnóstico diferencial. 
Terapêutica. Hidroadenite supurativa. Etiopatogenia. Quadro clínico. Diagnóstico diferencial. Terapêutica. Doença pilonidal sacro-
coccígea. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico diferencial. Terapêutica. Prurido anal. Etiopatogenia. Quadro clínico e 
diagnóstico. Terapêutica. Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Prolapso e procidência 
de reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico diferencial. Terapêutica. Doenças dermatológicas perianais. Incontinência 
anal. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Terapêutica. Abdomen agudo em coloproctologia. Aspectos gerais do 
diagnóstico e tratamento. Obstrução intestinal. Etiopatogenia e fisiopatologia. Terapêutica. Traumatismo abdominal. Lesões do 
cólon, reto, canal anal e períneo. Quadro clínico, diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Princípios fundamentais de 
oncologia. Bases da cirurgia oncológica. Quimioterapia, radioterapia, imunoterapia no câncer do cólon, reto, canal anal e margem 
anal. Neoplasia maligna do cólon, reto e canal anal. Tumores neuro endócrinos e estromais. Quadro clínico. Diagnóstico. Conduta 
terapêutica. Prevenção e seguimento. Megacólon congênito e adquirido. Etiopatogenia e fisiopatologia. Quadro clínico e 
diagnóstico diferencial. Complicações. Conduta terapêutica. Enterocolopatias parasitárias. Helmintíases, protozooses. 
Epidemiologia, quadro clínico e diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Doenças inespecíficas do cólon e do reto. 
Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico diferencial. Complicações e conduta terapêutica. Doenças específicas do cólon e do 
reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico diferencial. Complicações e conduta terapêutica. Doença isquêmica do cólon e 
do reto. Fisiopatologia. Quadro clínico e diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Doença diverticular dos cólons. 
Etiopatogenia. Fisiopatologia. Quadro clínico e diagnóstico diferencial. Complicações. Conduta terapêutica. Ectasias vasculares do 
cólon. Hemorragia digestiva baixa. Diagnóstico diferencial. Condutas terapêuticas. Alteração do hábito intestinal. Síndrome do 
intestino irritável. Aspectos clínicos e terapêuticos. Dietas em colopatias. Vólvulo do cólon. Etiologia e patogenia. Apresentação 
clínica e tratamento. Complicações actínicas no intestino delgado, cólon e reto. Fístula Reto-vaginal. Etiopatogenia, classificação, 
terapêutica. Tumores retro-retais. Classificação, patologia, apresentação clínica, terapêutica. Procedimentos ambulatoriais. 
Preparação pré-operatória, manejo cirúrgico e pós-operatório. Videolaparoscopia colo-retal. Indicações, equipamento, cuidados 
pós-operatório, resultados, complicações e sua prevenção. Síndrome da Ulcera solitária do reto. Etiopatogenia, diagnóstico e 
terapêutica. Endometriose. Diagnóstico e conduta terapêutica. Proctalgia Fugax. Etiopatogenia, diagnóstico e terapêutica.  

MÉDICO – REUMATOLOGISTA (20 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Reumatologia: Exame clínico do 
paciente reumático. Mecanismos etiopatogênicos da dor,da inflamação e da autoimunidade. Doenças difusas do tecido conjuntivo. 
Espondiloartropatias. Vasculites. Doenças reumáticas de partes moles. Fibromialgia. Enfermidades da coluna vertebral. 
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Osteoartrose. Artrites microcristalinas. Doenças osteometabólicas. Artrites infecciosas. Neoplasias articulares. Doenças sistêmicas 
com manifestações articulares. Enfermidades reumáticas da criança e do adolescente.  

MÉDICO – TRABALHO (20 horas) 
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Medicina do Trabalho: Conceito de 
Medicina do Trabalho, Saúde Ocupacional e Saúde do Trabalhado. Legislação sobre Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho 
da CLT. Principais Convenções e Recomendações da OIT ratificadas pelo Brasil. Portaria 3.214 e textos complementares. 
Estrutura institucional da Saúde Ocupacional no Brasil: entidades e Serviços de Medicina do Trabalho: finalidade, organização e 
atividades. Legislação Previdenciária (Leis 8.212 e 8.213 e Decreto 3.048). Acidentes do Trabalho: conceito, aspectos legais, 
registros, taxas de freqüência e gravidade, custos, prevenção. Aposentadoria Especial: Critérios para concessão. Comissão 
interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO: diretrizes, 
responsabilidades e implantação. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA: estrutura, desenvolvimento e 
responsabilidades. Doenças profissionais: conceito, causas, aspectos legais, registro e medidas preventivas. Princípios básicos da 
identificação, avaliação e controle dos agentes físicos das doenças profissionais: ruído, calor, radiações ionizantes e não-
ionizantes, pressões anormais, vibrações, etc. princípios básicos da identificação, avaliação e controle dos agentes químicos das 
doenças profissionais; gases, vapores, aerodisperóides, metais tóxicos e poeiras orgânicas e minerais. Princípios básicos da 
identificação, avaliação e controle dos agentes biológicos das doenças profissionais. Fisiopatologia: diagnóstico, tratamento e 
prevenção das doenças profissionais causadas por agentes físicos, químicos e biológicos. Ambiente e condições insalubres: 
aspectos legais, limites de tolerância, avaliações ambientais quantitativas e qualitativas, enquadramento etc. Higiene dos 
ambientes de trabalho e instalações acessórias (sanitários, vestiários, refeitórios, etc.). Processos de Trabalho mais comuns nos 
meios industriais: pintura, soldagem, galvanoplastia, usinagem de metais, operações de fundição, limpeza ácida e alcalina de 
metais, processamento de produtos químicos etc. Agrotóxicos: principais grupos, mecanismos tóxicos, riscos ao trabalhador e a 
população, prevenção e tratamento das intoxicações agudas. Controle médico de grupos de trabalhadores especiais (menores, 
deficientes, portadores de doenças crônicas etc.). A fadiga profissional; fisiopatologia e medidas de prevenção. Câncer 
ocupacional: classificação dos carcinógenos, mecanismos, principais substâncias e processos de trabalho que implicam em 
carcinogenicidade potencial. Conceito de biossegurança em laboratórios e hospitais. 

MÉDICO – UROLOGISTA (20 e 40 horas)  
Conteúdo Programático: Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 
Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica. Urologia: Aparelho Urinário: Avaliação 
clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (EAS). Insuficiência renal aguda e crônica. Infecções 
urinárias. Nefrolitíase (uropatia obstrutiva). Endocrinologia: Diabetes mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias.  Obesidade 
e desnutrição. Doenças infectoparasitárias: S.I.D.A. e suas complicações. Tuberculose. DST. Dengue e verminose. Dermatologia: 
Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Exame urológico e técnicas diagnósticas; 
fisiopatologia da obstrução urinária e da bexiga neurogênica; infertilidade e função sexual masculina; infecções e inflamações do 
trato genital e urinário; litíase urinária; anomalias congênitas; trauma e tumores geniturinários; patologia cirúrgica da supra-renal; 
hipertensão reno-vascular; insuficiência renal e transplante; cirurgias do trato urinário e genital.  
 
NÍVEL MÉDIO (CARGOS TÉCNICO-PROFISSIONALIZANTES E ADMINISTRATIVOS) 
1° CONTEÚDO: CONHECIMENTOS GERAIS 
LÍNGUA PORTUGUESA:  
Conteúdo Programático: Compreensão e interpretação de textos. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. Classes 
de palavras e suas flexões. Processo de formação de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, modos e vozes 
verbais. Regras gerais de concordância nominal e verbal. Regras gerais de regência nominal e verbal. Emprego do acento 
indicativo da crase. Colocação dos pronomes átonos. Funções sintáticas. Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. 
Emprego dos sinais de pontuação.  
ATUALIDADES REGIONAIS: 
Conteúdo Programático: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, 
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, suas inter-relações e suas 
vinculações históricas. Compreensão dos problemas que afetam a vida da comunidade, do município, do estado, do país e do 
planeta. História e Geografia Regional. 
 
2° CONTEÚDO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  
Conteúdo Programático: Constituição do estado de Rondônia: Título I - capítulo III - seção III: dos servidores públicos civis; 
Título VI - capítulo II: da ordem social. Lei Complementar Estadual nº 68/92- Estatuto dos Servidores Públicos do estado de 
Rondônia. Normas constitucionais pertinentes aos servidores. Direito e deveres do servidor público. Responsabilidade civil, 
administrativa e criminal. 
 
CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CARGOS TÉCNICO-PROFISSIONALIZANTES) 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
Conteúdo Programático: A inserção dos Serviços de enfermagem no Sistema Único de Saúde (SUS). Código de Ética e Lei do 
Exercício Profissional. Funcionamento dos sistemas: locomotor, pele e anexos, cardiovascular, linfático, respiratório, nervoso, 
sensorial, endócrino, urinário e órgãos genitais. Agentes infecciosos e ectoparasitos (vírus, bactérias, fungos, protozoários e 
artrópodes). Doenças transmissíveis pelos agentes infecciosos e ectoparasitos. Saneamento básico. Promoção da saúde e 
modelos de vigilância. Estratégia de Saúde da Família. Atuação nos programas do Ministério da Saúde. Educação em saúde. 
Conceito e tipo de imunidade. Programa de imunização. Doenças de notificação compulsória. Noções básicas sobre administração 
de fármacos: efeitos colaterais e assistência de enfermagem. Procedimentos técnicos de enfermagem. Assistência integral de 
enfermagem à saúde: da criança e do adolescente, da mulher, do adulto, do idoso e mental. Assistência ao indivíduo, família e 
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comunidade com transtornos: agudos, crônicos degenerativos, mentais, infecciosos e contagiosos. Assistência de enfermagem no 
pré, trans e pós-operatório. Assistência de enfermagem em urgência e emergência. Biossegurança: conceito, normas de 
prevenção e controle de infecção. Classificação de artigos e superfícies hospitalares aplicando conhecimentos de desinfecção, 
limpeza, preparo e esterilização de material. Noções de administração e organização dos serviços de saúde e de enfermagem.  

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 
Conteúdo Programático: Nutrição e dietética: Metabolismo energético. Macro e micronutrientes. Água, eletrólitos e equilíbrio 
ácidobásico. Alimentação saudável nos ciclos de vida. Nutrição materno-infantil: Alimentação nos dois primeiros anos de vida. 
Nutrição na gestação e lactação. Dietoterapia: Dietas modificadas e especiais. Nutrição e carências. Nutrição e doenças crônicas 
não transmissíveis. Nutrição e saúde coletiva: Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Políticas públicas que visem garantir a 
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Alimentação coletiva: Resto ingestão. Manual de boas práticas. Análise dos pontos 
críticos de controle. Produção de refeições para coletividade sadia e refeições hospitalares, creches, clínicas, SPAs, geriatrias e 
cantinas escolares. Higiene de alimentos: Noções básicas de microbiologia de alimentos e doenças transmitidas por alimentos. 
Recebimento, armazenamento, conservação e controle de alimentos. Procedimentos de higiene e sanitização (pessoal, ambiente, 
alimento). Técnica dietética: Técnicas de peso e medidas. Fator de correção, cocção e desidratação. Grupos alimentares: seleção, 
pré-preparo, preparo e apresentação. Técnicas de congelamento e descongelamento. Técnicas de conservação e 
armazenamento racional. 
CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CARGOS ADMINISTRATIVOS) 

AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
Conteúdo Programático: Redação oficial: aspectos gerais, características fundamentais, padrões, emprego e concordância dos 
pronomes de tratamento, ofícios, requerimentos, pareceres e outras correspondências. Noções de arquivologia: informação, 
documentação, classificação, arquivamento, registros, tramitação de documentos, cadastro, tipos de arquivos, organização e 
administração de arquivos, técnicas modernas. Administração de material: aquisição, cadastros, registros, controle e 
movimentação de estoques, armazenamento, transporte, reposição, segurança. Juros simples e compostos. Legislação art.37 a 
41 / 205 a 214 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA  
Conteúdo Programático: Memória do computador: Utilização; bit, bytes e palavras; tamanho e posições da memória; memórias 
internas e auxiliares; programas em memória ROM; memória virtual; cache de memória e tempo de acesso e ciclo de memória.  
Unidade Central de Processamento: Execução das instruções; velocidade de processamento; registradores; clock; barramentos; 
microcomputadores; sistemas operacionais em microcomputadores; instalação de microcomputadores.  Unidades de 
Entrada/Saída e Periféricos: introdução; tipos de dispositivos de entrada, tipos de dispositivo de saída e dispositivos de 
entrada/saída. Sistemas Operacionais e Linguagens de Programação: Apresentação e conceitos fundamentais; a evolução dos 
computadores; o software; as linguagens de programação; linguagens da WEB; programas compilados e programas interpretados; 
ferramentas do escritório moderno; linguagens orientadas a objeto.  Organização da Informação: Arquivos e registros; organização 
dos arquivos; procedimentos nos diversos arquivos; bancos de dados e bancos de dados orientado a objetos.  Funcionamento do 
Computador: O suporte do processamento; a carga do sistema; os programas; instruções; multiprogramação e 
multiprocessamento; conceitos básicos em relação à configuração de setup e montagem do microcomputador.  Introdução à 
Lógica de Programação: Algorítimos, tipos de lógica, instrumentos da lógica de programação, fluxogramas, lógica estruturada, 
árvores e tabelas de decisão. Concepção e programação: Conceitos, construção de algoritmos, procedimentos, funções, 
bibliotecas e estruturas de dados. Programação orientada a objetos.  Linguagens de programação (Delphi, Visual Basic, Java, 
C++, ASP, PHP, AJAX, HTML, XML): Conceitos.  Redes Locais e Teleprocessamento: Redes de comunicação de dados, meios de 
comunicação, Internet (definição, funcionamento, serviços e protocolos), elementos de uma rede, conectividade, utilização de 
microcomputador em rede, estruturas de rede (topologia), padrões e interfaces, conceituação de redes locais, arquiteturas e 
topologias de redes, modelo físico; sistemas operacionais de rede, protocolos e segurança nas redes. principais componentes: 
hubs, “switches”, pontes, amplificadores, repetidores e gateways. Meios físicos de transmissão: par trançado, cabo coaxial, fibra 
ótica, wireless, outros meios de transmissão, ligação ao meio, ligações ponto a ponto, ligações multiponto, ligações em rede de 
fibra ótica; sistemas operacionais de rede: servidores de aplicações, servidores de arquivos e sistemas de arquivos, discos e 
partições; Sistemas Operacionais Windows NT/2000, Novell e Linux: Conceitos. Utilitários Microsoft em português:  MS Access 
2000: implementação de banco de dados, criação e manutenção de tabelas, conceitos da linguagem SQL, uso da barra de 
ferramentas, atalhos e menus; MS Word 2000; MS Excel 2000; MS Power Point  2000  – Conceitos básicos. Sistema Operacional 
Windows: MS Windows 95/98/ME/XP/2000, em português: uso de ambiente gráfico; execução de programas, aplicativos e 
acessórios; conceitos de pastas, diretórios, arquivos e atalhos; uso dos recursos de rede; área de trabalho; configuração do 
ambiente gráfico; área de transferência; manipulação de arquivos e pastas; uso dos menus; interação com o conjunto de 
aplicativos MS Office; instalação e desinstalação de aplicativos e periféricos. Sistema Operacional Linux: Conceitos e principais 
comandos.  

 MOTORISTA 
Conteúdo Programático: Legislação de Trânsito - Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações referentes à condução de 
veículos. Sistema Nacional de Trânsito. Normas Gerais de Circulação. Sinalização. Veículos, licenciamento, habilitação. Regras 
de circulação. Deveres e proibições, infrações e penalidades. Medidas e processos administrativos. Direção defensiva. Primeiros 
socorros. Preservação do meio ambiente. Direitos Humanos e Cidadania no trânsito. Noções sobre funcionamento do veículo. 
Código de Trânsito Brasileiro. Lei 9.503 de 23 /09/1997 e posteriores alterações. Toda a Legislação de Trânsito (Lei, Decreto, 
Decreto-Lei, Portaria, Resolução, Instrução Normativa, etc.). MANUAIS sobre o assunto. BRASIL. 
http://www.denatran.gov.br/contran.htm. ESTADO, Rondônia. http://www.detran.ro.gov.br/legislacao/index.htm. 
 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO (8ª SÉRIE/9º ANO) - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
1° CONTEÚDO: CONHECIMENTOS GERAIS 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Conteúdo Programático: Interpretação de texto. Ortografia: emprego de letras, divisão silábica, acentuação. Reconhecimento 
das classes das palavras; flexão de gênero, número e grau dos substantivos e dos adjetivos; coletivos; flexão e emprego dos 
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pronomes de tratamento; flexão e emprego de verbos de uso freqüente. Regência e concordância nominal e verbal. Sinônimos e 
antônimos.  
ATUALIDADES REGIONAIS: 
Conteúdo Programático: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, 
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, suas inter-relações e suas 
vinculações históricas. Compreensão dos problemas que afetam a vida da comunidade, do município, do estado, do país e do 
planeta. História e Geografia Regional. 
 
2° CONTEÚDO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  
Conteúdo Programático: Constituição do estado de Rondônia: Título I - capítulo III - seção III: dos servidores públicos civis; 
Título VI - capítulo II: da ordem social. Lei Complementar Estadual nº 68/92- Estatuto dos Servidores Públicos do estado de 
Rondônia. Normas constitucionais pertinentes aos servidores. Direito e deveres do servidor público. Responsabilidade civil, 
administrativa e criminal. 
CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Conteúdo Programático: Conhecimentos das normas de desinfecção, higienização e limpeza. Conhecimentos de materiais 
específicos destinados à limpeza de diferentes materiais e equipamentos. Noções básicasdas tarefas de limpeza, hiegienização e 
desinfecção de vidraçaria de acordo com as normas determinadas. Serviços de manutenção geral. Medidas de prevenção para 
previnir roubos e incêndios. Destinação do lixo. Equipamentos para a segurança e higiene. Normas de segurança. Ética 
profissional. Noções básicas de administração pública.  

 

 
 
 
 


