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20 Médico Área Terapia Intensiva Adulto E Curso Superior em Medicina com Residência Mé-
dica completa em Clínica Médica ou Cirurgia Geral
ou Anestesia.

- 02 - 2.307,85

21 Médico Área Oncologia E Curso Superior em Medicina com Residência Mé-
dica completa em Oncologia

- 03 - 2.307,85

22 Médico Área Anátomo-Patologia E Curso Superior em Medicina com Residência Mé-
dica completa em Anátomo-Patologia

- 02 - 2.307,85

23 Médico Área Obstetrícia E Curso Superior em Medicina com Residência Mé-
dica completa em Ginecologia e Obstetrícia

- 01 - 2.307,85

ANEXO II
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS CARGOS

V E S T I A R I S TA
Executar tarefas de controle de roupas e objetos de uso

diário. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
AUXILIAR DE LABORATÓRIO/ÁREA
Desenvolver atividades auxiliares gerais de laboratório bem

como, de áreas específicas, de acordo com as especialidades, preparar
material, limpar instrumentos e aparelhos e efetuar coletas de amos-
tra, para assegurar maior rendimento do trabalho e seu processamento
de acordo com os padrões requeridos.

AUXILIAR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
Trabalha junto ao nutricionista auxiliando nas tarefas de su-

pervisão do preparo do alimento, com vistas à saúde das pessoas
atendidas.

AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de

enfermeiro; trabalhar em conformidade com as boas práticas, normas
e procedimentos de biossegurança. Auxiliar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO
Executar sob avaliação e supervisão, serviços de apoio à

administração.
TÉCNICO DE LABORATÓRIO - ÁREA: ANÁLISES CLÍ-

NICAS
Executar trabalhos técnico de laboratório relacionados com a

área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de
material e substâncias através de métodos específicos. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Preparar materiais e equipamentos para exames e radiote-

rapia; operar aparelhos médicos e odontológicos para produzir ima-
gens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e
terapia; preparar pacientes e realizar exames e radioterapia; prestar
atendimento aos pacientes fora da sala de exame; realizar as ati-
vidades segundo boas práticas, normas e procedimento de biosse-
gurança e código de conduta. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hos-

pitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, em-
barcações e domicílios; atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pe-
diatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras; prestar
assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; or-
ganizar ambiente de trabalho. Trabalhar em conformidade às boas
práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

N U T R I C I O N I S TA
Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades

(sadios e enfermos); organizar, administrar e avaliar unidades de
alimentação e nutrição; efetuar controle higiênico-sanitário; participar
de programas de educação nutricional; ministrar cursos. Atuar em
conformidade ao Manual de Boas Práticas. Assessorar nas atividades
de ensino, pesquisa e extensão.

ENFERMEIRO/ÀREA
Prestar assistência ao paciente e/ou usuário em clínicas, hos-

pitais, ambulatórios, navios, postos de saúde e em domicílio, realizar
consultas e procedimentos de maior complexidade, prescrevendo
ações; implementar ações para a promoção da saúde junto à co-
munidade. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

TERAPEUTA OCUPACIONAL
Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação

utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocu-
pacional; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pa-
cientes; orientar pacientes e familiares; desenvolver programas de
prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades
técnico-científicas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Desenvolver projetos de engenharia; executar obras; planejar,

coordenar a operação e a manutenção, orçar, e avaliar a contratação
de serviços; dos mesmos; controlar a qualidade dos suprimentos e
serviços comprados e executados; elaborar normas e documentação
técnica. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

MÉDICO /ÁREA
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever me-

dicamentos, realizar outras formas de tratamento, fazer cirurgias, apli-
cando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com
a especialidade.

ANEXO III
PROGRAMAS
PARA OS CARGOS DE VESTIARISTA, AUXILIAR DE

LABORATÓRIO, AUXILIAR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA. (A e
B)

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de textos; Ortogra-
fia: emprego das letras e acentuação gráfica; Emprego das Classes de
Palavras: substantivo, adjetivos, artigos, pronomes, verbos e advér-
bios; Emprego dos conectivos: preposições e conjunções; Concor-
dância nominal e verbal; Sinônimos, antônimos, homônimos e pa-
rônimos; Emprego dos sinais de pontuação.

MATEMÁTICA: Conjuntos; Conjuntos numéricos; Opera-
ções Fundamentais; Múltiplos e divisores; Frações; Números deci-
mais; Porcentagem; Sistemas de medidas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
V E S T I A R I S TA
Noções gerais sobre: Limpeza e higiene em geral. Proce-

dimentos para efetuar a limpeza de vestuários. Controle de vestuário
e objetos de uso diário no ambiente hospitalar. Segurança, Bios-
segurança e higiene do trabalho. Equipamentos de Segurança (E.P.I. e
E.P.C.). Ferramentas e equipamentos da área. Limpeza de equipa-
mentos e conservação de materiais. Assuntos relacionados à sua área
de atuação e ética no trabalho. Organização do local de trabalho.
Comportamento no local de trabalho.

AUXILIAR DE LABORATÓRIO
Lavagem, secagem do material de laboratório, limpeza de

bancadas de trabalho, operação e conservação de equipamentos de
laboratório; Noções de vidrarias utilizadas em laboratório; Preparar
instalações locais, equipamentos, produtos químicos e biológicos ne-
cessários às atividades em desenvolvimento; Métodos de esterilização
de materiais limpos e contaminados; Noções de biossegurança, tra-
tamento, descarte de resíduos e uso de E.P.Is.; Técnicas de transporte,
armazenamento e descarte de materiais químicos e biológicos; Téc-
nicas de coloração e preparo de reagentes e meios de cultura.

AUXILIAR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
Noções sobre Nutrição, alimentos e nutrientes; Manipulação

e controle higiênico-sanitário de alimentos; Noções sobre banco de
leite, lactário e sondário; Técnica dietética: conceito, classificação e
características dos alimentos; pré-preparo e preparo de alimentos;
operações, modificações e técnicas fundamentais no preparo de ali-
mentos. Dietas hospitalares; Higiene ambiental, pessoal, alimentar, de
utensílios e de equipamentos; Grupos básicos de alimentos; Métodos
de conservação, embalagem, armazenamento, transporte e distribuição
de alimentos.

PARA OS CARGOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,
AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO DE LABORATÓ-
RIO-ÁREA: ANÁLISES CLÍNICAS, TÉCNICO EM RADIOLO-
GIA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NUTRICIONISTA, ENFER-
MEIRO/ÁREA, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ENGENHEIRO
ELETRICISTA, MÉDICO/ÁREA. (C, D e E)

LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos, em prosa e de textos poéticos, para

identificar: O tema central do texto; Informações ou idéias presentes
no texto; Relações de causa, tempo, fim, comparação, conclusão,
adição e outras entre orações, períodos ou parágrafos; Relações de
sentido entre as palavras (sinônimos e antônimos). Ortografia, acen-
tuação de palavras. Recursos do sistema de pontuação: vírgula, dois
pontos, travessão, reticências, ponto final e pontos de exclamação e
interrogação; Flexão de gênero, número e grau do substantivo e do
adjetivo; Conjugação de verbos regulares e irregulares; Conjunção;
Concordância e regência: verbal e nominal; Crase; Sentido de ra-
dicais, prefixos e sufixos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Fundamentos da Enfermagem: Enfermagem ética e profis-

sional; Assistência de enfermagem na prevenção e controle de in-
fecção e medidas de biossegurança. Humanização da assistência.
Atendimento às necessidades do paciente relativo a segurança, pro-
teção, higiene e conforto; Cálculo, preparo e administração de me-
dicamento. Assistência de enfermagem a pacientes portadores de fe-
ridas. Procedimentos de enfermagem em geral. A unidade do pa-
ciente. Transporte de pacientes. O SUS - Programa, princípios e
legislação. Enfermagem Médico-Cirúrgica: Assistência ao paciente
nas situações de urgência e emergência. Assistência de enfermagem a
pacientes com afecções: gastrointestinais, respiratórias, neoplásicas,
endócrinas, cardiovasculares, genito-urinárias, dermatológicas, reumá-
ticas, neurológicas. Assistência de enfermagem no pré, trans e pós-
operatório imediato e tardio; Atribuições do circulante em uma sala
de operação; Atuação na Central de Material e Esterilização. En-
fermagem Materno Infantil: Assistência de enfermagem no pré-natal;
Assistência de enfermagem no parto normal. Assistência de enfer-
magem no parto Cesário; Assistência de enfermagem no puerpério
(normal e patológico).Complicações mais comuns na gravidez e no
parto normal e de alto risco; Assistência de enfermagem a criança e
ao recém-nascido.

AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO.
Princípios fundamentais para o bom atendimento ao público,

técnicas de atendimento ao público; qualidade no atendimento; Co-
municação no ambiente de trabalho; Relações Humanas no Traba-
lho;

Noções sobre comunicação na administração pública; cor-
respondência oficial; Noções de protocolo, arquivo e almoxarifado;
Código de Ética dos Servidores Públicos Federais - Decreto nº 1.171,
de 22/06/1994; Noções do Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Civis da União (Artigos de 116, 117, 121 a 142 da Lei 8112/90).
MATEMÁTICA: Conjuntos numéricos; Operações Fundamentais;
Múltiplos e divisores; Frações; Números decimais; Razões e pro-
porções; Porcentagem; Sistema monetário brasileiro; Cálculo algé-
brico; Equações e sistemas; Sistemas de medidas; Áreas e volumes.
INFORMÁTICA: Conceitos básicos do hardware de um microcom-
putador: configuração do microcomputador; sistemas de entrada e

saída; dispositivos de armazenamento de dados. Ferramentas e apli-
cações de informática para plataforma Linux e Windows: operações
com arquivos e pastas; personalização de tela; configurações regio-
nais; instalação de aplicativos; procedimentos para realizar cópias de
segurança (backup). Ferramentas de escritório (BrOffice e MS-Of-
fice): processador de textos (utilização de janelas e menus; barra de
ferramentas; operação com arquivos; criação e utilização de modelos
de documentos; formatação de documentos; impressão de documen-
tos), planilha eletrônica (definição de uma planilha; barra de fer-
ramentas; operação com células em uma ou mais planilhas; uso de
funções e gráficos; formatação de planilhas; impressão de planilhas e
gráficos). Ferramentas para acesso aos recursos da internet (Mozilla e
Microsoft): correio eletrônico (webmail e clientes de eMail); na-
vegação em portais e páginas; downloads; uploads; comportamento
do usuário para garantir segurança da informação.

TÉCNICO DE LABORATÓRIO-ÁREA: ANÁLISES CLÍ-
NICAS

Realizar coleta de amostras biológicas (sangue, linfa, se-
creções); Conservação e armazenamento de amostras biológicas; Tria-
gem e centrifugação de espécimes biológicos para obtenção de soro,
plasma e sobrenadantes; Anticoagulantes usados, suas finalidades e
características; Preparar, calibrar, passar soros controles e operar os
diversos equipamentos do laboratório; Preparação, conservação e
acondicionamento de soluções, reagentes e meios de cultura, realizar
pesagens e semeios dos diversos espécimes biológicos; Principais
meios de cultura, provas biológicas de identificação bacteriana e teste
de sensibilidade a antibióticos; Técnicas de coloração para hema-
tologia e microbiologia; Exames hematológicos: contagens automa-
tizadas dos componentes sanguíneos (glóbulos vermelhos, glóbulos
brancos, plaquetas), índices hematimétricos, teste de falcização das
hemácias, células L.E., reticulócitos e VSH; Hemostasia: tempo de
protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativada, fibrinogênio;
Imunohematologia: sistemas ABO e Rh, técnicas de classificação
sanguínea com provas direta e reversa, pesquisa de anticorpo irregular
(P.A.I.), Coombs direto e indireto; Imunologia Clínica: reações de
precipitação, aglutinação, floculação, fixação do complemento e imu-
nofluorescência; Princípios bioquímicos: provas de função hepática,
renal, perfil lipídico, cardíaco e diabetes; Hormônios, marcadores
tumorais e hepatites; Uroanálises: análise dos caracteres físicos e
elementos químicos constituintes de amostras normais e patológicas;
Parasitologia humana: principais métodos para pesquisa de parasitas
intestinais. Protozoários e helmintos: características morfológicas e
ciclo evolutivo; Normas de biossegurança.

TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Física das Radiações ionizantes e não ionizantes. Proteção

Radiológica. Anatomia Humana. Anatomia Radiológica. Terminolo-
gia Radiográfica. Equipamentos radiográficos. Princípios Básicos de
Formação da Imagem. Contrastes Radiológicos. Princípios de Po-
sicionamento. Posicionamento Radiológico. Processamento Radiográ-
fico (automático e manual). Técnicas e Procedimentos Radiológicos.
Técnicas e procedimentos Angiográficos, Tomografia Computadori-
zada e Ressonância Magnética.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Fundamentos de Enfermagem: Aferição de sinais vitais; Co-

lheita de exames; Assistência ao exame físico; Tratamento de feridas;
Suporte nutricional; Cálculo, preparo e administração de medicamen-
tos, medidas de higiene e conforto. A unidade do paciente, pro-
cedimentos de enfermagem em geral; Registro de enfermagem. Saúde
do Idoso. Saúde Coletiva: Vigilância sanitária; Vigilância epidemio-
lógica; Doenças transmissíveis; Imunização; Sistema Único de Saúde
(SUS); Política de humanização. Saúde da Mulher: Consulta gine-
cológica; Afecções ginecológicas; Assistência no prénatal; Assistên-
cia no parto e puerpério. Saúde da Criança: Aspectos do crescimento
e desenvolvimento; Procedimentos de rotina utilizados no atendi-
mento do recém-nascido normal e prematuro; Agravos à saúde da
criança e do adolescente. Assistência Clínica: Disfunções: Cardio-
vasculares; Respiratórias; Digestivas; Endócrinas e Metabólicas; Ge-
nito-urinárias; Hematológicas; Neurológicas; Assistência ao paciente
crítico; Assistência de enfermagem em Saúde Mental. Assistência
Cirúrgica: Central de material esterilizado; Assistência no pré, trans e
pós-operatório; Prevenção e controle de infecção hospitalar e medidas
de biossegurança; Assistência de enfermagem no transporte de pa-
cientes. Atendimento de Urgência e Emergência: Parada cardio-res-
piratória; Estados de choque; Queimaduras; Convulsões e desmaios;
Intoxicações e envenenamentos; Picada de animais peçonhentos. Éti-
ca: Legislação do exercício profissional de enfermagem; O Código de
Ética dos profissionais de enfermagem.

N U T R I C I O N I S TA
Unidades de Alimentação e Nutrição-objetivos e caracterís-

ticas, planejamento físico, recursos humanos, abastecimento e ar-
mazenamento, custos, lactário, banco de leite e cozinha dietética.
Nutrição Básica: Digestão, absorção, transporte e excreção de nu-
trientes; Biodisponibilidade de nutrientes; Necessidades e recomen-
dações nutricionais: DRIs; Alimentos funcionais. Avaliação do estado
nutricional: Composição corporal; Indicadores antropométricos; In-
dicadores bioquímicos; Avaliação subjetiva global; Métodos de ava-
liação de consumo de alimentos. Nutrição nos ciclos da vida: Ges-
tante e nutriz; Criança e adolescentes; Adulto e idoso. Dietoterapia
nas seguintes situações clínicas: Distúrbios do trato gastrointestinal e
glândulas anexas; Distúrbios metabólicos; Distúrbios do trato genito
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