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ANEXO I

CRONOGRAMA

Atividades Datas Previstas
Período de Inscrições 19/6 a 18/7
Pedido de Isenção de Taxa de Inscrição 18/6 a 2/7
Divulgação/publicação da Relação dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição Deferidos e
Indeferidos

13/7

Apresentação de Laudo Médico (para os candidatos às vagas reservadas a Portadores de
Deficiência)

até 20/7

Consulta/Impressão do Cartão de Confirmação de Inscrição via Internet 11/8
Alteração de dados Cadastrais 11 a 13/8
Aplicação das Provas Objetivas 22/8
Publicação e Divulgação do Gabarito Preliminar das Provas Objetivas 24/8
Interposição de Recursos contra o Gabarito Preliminar das Provas Objetivas 25/8 a 2/9
Publicação e Divulgação do Resultado do Julgamento dos Recursos contra o Gabarito Pre-
liminar das Provas Objetivas

16/9

Publicação e Divulgação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas 16/9
Interposição de Pedidos de Recontagem de Pontos do Resultado Preliminar das Provas Ob-
jetivas

16 a 20/9

Publicação e Divulgação do Resultado do Julgamento dos Pedidos de Recontagem de Pontos
do Resultado Preliminar das Provas Objetivas

24/9

Publicação e Divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo Público, com a classificação
dos candidatos aprovados

24/9

ANEXO II

NÍVEL, CARGOS, SALÁRIO, CARGA HORÁRIA
E QUALIFICAÇÃO MÍNIMA

NÍVEL CARGOS SALÁRIO CARGA HORÁRIA
SEMANAL

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA

SUPERIOR Assistente Social R$1.500,00 24 h Curso Superior Completo em Serviço Social. Registro no
Órgão de Classe, conforme legislação pertinente

Enfermeiro R$1.500,00 32h30min Curso Superior Completo em Enfermagem. Registro no
Órgão de Classe, conforme legislação pertinente

Farmacêutico R$1.500,00 24 h Curso Superior Completo em Farmácia.
Registro no Órgão de Classe, conforme legislação perti-
nente

Fisioterapeuta R$1.500,00 30 h Curso Superior Completo em Fisioterapia.
Registro no Órgão de Classe, conforme legislação perti-
nente

Odontólogo R$1.500,00 24 h Curso Superior Completo em Odontologia. Registro no
Órgão de Classe, conforme legislação pertinente.

Odontólogo / Buco-Maxilo R$1.500,00 24 h Curso Superior Completo em Odontologia com especia-
lização em Cirurgia Buco-Maxilo. Registro no Órgão de
Classe, conforme legislação pertinente.

MÉDIO Técnico de Enfermagem (Ins-
trumentador Cirúrgico)

R$ 600,00 32h30min Ensino Médio Completo + Curso de Técnico de Enfer-
magem + Especialização em Instrumentação Cirúrgica
(240 horas) + Registro no COREN

Técnico de Enfermagem R$ 600,00 32h30min Ensino Médio Completo + Curso de Técnico de Enfer-
magem + Registro no COREN

Técnico de Farmácia R$ 600,00 32h30min Ensino Médio Completo + Curso Técnico de Farmácia +
Registro no CRF

Técnico de Higiene Dental /
Saúde Bucal

R$ 600,00 32h30min Ensino Médio Completo + Curso de Técnico em Higiene
Bucal + Registro no CRO

Técnico de Laboratório (Hemo-
terapia)

R$ 600,00 32h30min Ensino Médio Completo + Curso de Técnico de Labora-
tório + Especialização em Hemoterapia (240 horas) +
Registro no CRF

Técnico de Laboratório (Cito-
técnico)

R$ 600,00 32h30min Ensino Médio Completo + Curso de Técnico de Labora-
tório + Especialização em Citotecnia (240 horas) + Re-
gistro no CRF

Técnico em Radiologia R$ 600,00 24 h Ensino Médio Completo + Curso de Técnico em Radio-
logia + Registro no CRTR

Técnico em Radiologia (Hemo-
dinâmica)

R$ 600,00
24 h

Ensino Médio Completo + Curso de Técnico em Radio-
logia + Especialização em Hemodinâmica (240 horas) +
Registro no CRTR

Técnico em Radiologia (Tomo-
grafia)

R$ 600,00
24 h

Ensino Médio Completo + Curso de Técnico em Radio-
logia + Especialização em Tomografia (240 horas) + Re-
gistro no CRTR

ANEXO III

QUADRO DE PROVAS

Nível Cargo Tipo de Prova Conteúdo Nº de
Questões

Valor em
Pontos

Mínimo de pontos
para Habilitação

SuperiorAssistente Social
Português 10

Enfermeiro
Farmacêutico Objetiva Conhecimentos sobre

o SUS
10 50 25

Fisioterapeuta
Odontólogo Conhecimentos Espe-

cíficos
30

Odontólogo / Buco-Maxilo

Nível Cargo Tipo de Prova Conteúdo Nº de
Questões

Valor em
Pontos

Mínimo de pontos
para Habilitação

Médio Técnico de Enfermagem Objetiva

Português 10

40 20

Técnico de Enfermagem (Instrumenta-
dor Cirúrgico)
Técnico de Farmácia
Técnico de Higiene Dental / Saúde Bu-
cal

Conhecimentos sobre
o SUS

10

Técnico de Laboratório (Hemoterapia)
Técnico de Laboratório (Citotécnico)
Técnico em Radiologia Conhecimentos Espe-

cíficos
20

Técnico em Radiologia (Hemodinâmica)
Técnico em Radiologia (Tomografia)

ANEXO IV

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

Atuar profissionalmente planejando, gerenciando, administrando, exe-
cutando e assessorando programas e projetos, intervindo nas diversas
refrações da questão social.

CARGO: ENFERMEIRO

Atuar profissionalmente na organização e direção dos serviços de en-
fermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares, com participação
no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde.

CARGO: FARMACÊUTICO

Atuar profissionalmente junto à área biomédica em procedimentos,
exames, análises e controle de produtos químicos, tendo em vista a
programação, proteção e recuperação da saúde das pessoas e da co-
letividade, bem como a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de
doenças.

CARGO: FISIOTERAPEUTA

Atuar profissionalmente, utilizando métodos e técnicas fisioterápicos,
para restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do pa-
ciente.

CARGO: ODONTÓLOGO

Atuar profissionalmente para promoção, proteção e recuperação da
saúde bucal das pessoas e da coletividade, prevenção, formulação
diagnósticos nosológicos e tratamento através de prescrições medica-

mentosas terapêuticas odontológicas com vista à reabilitação do pa-
ciente.

CARGO: ODONTÓLOGO/ BUCO-MAXILO

Atuar profissionalmente no tratamento cirúrgico das doenças, congê-
nitas ou adquiridas, da cavidade bucal e anexos, traumatismos, de-
formidades, fraturas faciais dos maxilares e da mandíbula, exodontias,
remoção de cistos, tumores e correções para adaptações de próteses
e implantes osteointegrados.

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Atuar profissionalmente, sob supervisão do Enfermeiro e dando assis-
tência a este, em atividades de nível médio técnico, nos cuidados di-
retos a pacientes graves, prevenção e controle de infecções hospita-
lares e de doenças transmissíveis, tendo participação nos programas
de saúde, de higiene, segurança e de prevenção de acidentes e de
doenças profissionais e do trabalho.

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM (INSTRUMENTADOR CIRÚR-
GICO)

Realizar atividades de instrumentação cirúrgica que visam à segurida-
de do cirurgião e sua equipe em campo cirúrgico.

CARGO: TÉCNICO DE FARMÁCIA

Realizar operações farmacotécnicas, conferir fórmulas, efetuar manu-
tenção de rotina em equipamentos, utensílios de laboratório e prepa-
rar rótulos das matérias-primas, controlar estoques, fazer testes de
qualidade de matérias-primas, equipamentos e de condições do am-
biente.

CARGO: TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL / SAÚDE BUCAL

Atuar profissionalmente em consultórios, clínicas e em órgãos públicos
e privados de saúde, prevenindo doenças bucais, participando de pro-
jetos educativos e de orientação da higiene bucal.

CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO (HEMOTERAPIA)

Nas cirurgias eletivas: controlar os pedidos de reserva de sangue, ve-
rificar os grupos sangüíneos, observar estoques e se necessário so-
licitar ao Hemocentro. Nas transfusões: receber as solicitações, coletar
amostra do paciente, realizar as provas de compatibilidade com o so-
ro, realizar transfusões nos andares, na Emergência, no Centro Cirúr-
gico e na UTI.

CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO (CITOTÉCNICO)

Realizar atividades operacionais e de rastreamento em citopatologia
em serviço de anatomia patológica; examinar lâminas com preparados
citológicos para identificar alterações celulares relevantes para o diag-
nóstico conclusivo pelo médico patologista; transcrever informações
para sistema de informação laboratorial de anatomia patológica; rea-
lizar o processamento técnico de material biológico e a preparação de
soluções para o diagnóstico citopatológico; codificar diagnósticos de
citopatologia.

CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA

Atuar profissionalmente, sob supervisão médica, na realização de pro-
cedimentos e no manejo de exames de equipamentos de raios-x, para
realização de exames, com obtenção de imagens, de auxílio a diag-
nósticos.

CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA (HEMODINÂMICA)

Operar os diversos equipamentos e sistemas de hemodinâmica utili-
zados no processo de aquisição das imagens. Selecionar o protocolo
técnico adequado em cada procedimento ou, se necessário, ajustar os
parâmetros visando a melhor técnica aplicável. Atuar de forma inte-
grada às equipes multiprofissionais, respeitando as atribuições indivi-
duais. Zelar pela qualidade das imagens. Realizar o processamento e
a documentação das imagens adquiridas. Zelar pela biossegurança e
atuar em todos os processos de proteção radiológica aplicáveis ao pa-
ciente, aos profissionais e aos indivíduos do público;

CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA)

Atuar profissionalmente, sob supervisão médica, na realização de pro-
cedimentos e no manejo de exames de equipamentos de raios-x, para
realização de exames, com obtenção de imagens, de auxilio a diag-
nósticos.

ANEXO V

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

NÍVEL SUPERIOR

PORTUGUÊS (PARA TODOS OS CARGOS)

Compreensão e Interpretação de texto. A tipologia textual: descrição,
narração e dissertação. Coesão e coerência. Funções da linguagem.
A norma culta. Uso e adequação da língua à situação de comunica-
ção. Sistema ortográfico vigente. Acentuação gráfica e tônica. Plural
dos compostos. Emprego dos pronomes demonstrativos e relativos.
Flexão verbal com o pronome “se”. Emprego semântico das preposi-
ções. Conjugação dos verbos irregulares. O uso do gerúndio. Empre-
go dos sinais de pontuação. Significado de sufixos, prefixos e radicais.
Flexões nominais e verbais. Processos de coordenação e subordina-
ção (valores semânticos). Regência nominal e verbal. Crase. Concor-
dância nominal e verbal. Sinônimos, antônimos, homônimos, parôni-
mos. Polissemia. Denotação e conotação. Emprego de palavras e ex-
pressões.

Sugestões Bibliográficas:

BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de
Janeiro: Lucerna, 2006.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua
portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.
GARCIA, Othon Moacir. Comunicação em prosa moderna. 19. ed. Rio
de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2000.

CONHECIMENTOS SOBRE SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
(PARA TODOS OS CARGOS)

Reforma Sanitária Brasileira e a Consolidação do Sistema Único de
Saúde - SUS; Princípios fundamentais, diretrizes, atribuições e com-
petências das esferas governamentais do SUS; Promoção e proteção
da saúde; Formas de financiamento e custeio do SUS; Noção de ci-
dadania e controle social do SUS, Pacto pela Saúde - Consolidação
do SUS e suas Diretrizes Operacionais; Atenção Básica- Política Na-
cional, normas e diretrizes.

Sugestões Bibliográficas:

BRASIL. Lei nº 8.080/90, de 19/9/1990 - Dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e
o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providên-
cias.
BRASIL. Lei nº 8.142/90, de 28/12/1990. Dispõe sobre a participação
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre
as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área
da saúde e dá outras providências.
BRASIL. Constituição Federal de 1988 - capítulo II, Seção II, arts 196
a 200.
BRASIL. Emenda Constitucional nº 29.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Gabinete do Ministro. Portaria nº
2.203/96. Institui a Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Saúde, NOB - SUS 01/96. Brasília: Ministério da Saúde, 1996.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Gabinete do Ministro. Portaria nº
373/02. Institui a Norma Operacional de Assistência à Saúde do Sis-
tema Único de Saúde, NOAS - SUS 01/2002. Brasília: Ministério da
Saúde, 2002.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Gabinete do Ministro. Portaria nº
399/GM de 22 de fevereiro de 2006. Divulga o Pacto pela Saúde
2006 - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do
Referido Pacto.
BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº
648/GM de 28 de março de 2006. Aprova a Política Nacional de Aten-
ção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a
organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família
(PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

ASSISTENTE SOCIAL - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Mundialização do capital e suas repercussões. Constituição e (contra)
reforma do Estado brasileiro. Questão Social e suas múltiplas expres-
sões. Política social no Brasil: história, fundamentos e intervenção pro-
fissional nas políticas setoriais. Trajetória histórica da Seguridade so-
cial e desafios para o Serviço Social na contemporaneidade. História
do Serviço Social no Brasil. Debate teórico-metodológico, ético-político
e técnico-operativo do Serviço Social. Pesquisa, consultoria e Asses-
soria em Serviço Social e Saúde. Aspectos contemporâneos sobre fa-
mília e sociedade. Serviço Social e interdisciplinaridade. Instrumenta-
lidade do Serviço Social. Reforma sanitária e política de saúde na
atualidade. A atuação do Serviço Social nas instituições de Saúde.
Leis, regulamentações, estatutos e demais resoluções relacionadas ao
trabalho profissional do Assistente Social.

Sugestões Bibliográficas:

BEHRING, Elaine Rossetti e BOSCHETTI, Ivanete. Política Social:
fundamentos e história. São Paulo: Cortez, 2006.
BEHRING, Elaine Rossetti. Brasil em contra - reforma: desestrutu-
ração do Estado e perda de direitos. São Paulo. Editora Cortez,
2003. Cap. 4 e 5.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e dá outras providências.
BRASIL. Estatuto do Idoso. Lei n° 10.741, de 1° de outubro de


