Prefeitura Municipal de Igarapé /MG
Edital de Abertura de Concurso Público nº 01/2011
A Prefeitura Municipal de Igarapé/MG torna público que estarão abertas inscrições ao Concurso Público de Provas e
Títulos para provimento de cargos vagos constantes no Anexo I deste edital de seu Quadro Permanente nos termos
do Plano de Cargos e Vencimentos da Prefeitura Municipal e das normas estabelecidas neste Edital. O concurso será
realizado pela empresa Magnus Auditores e Consultores Associados, inscrita no CNPJ 23.852.734/0001-02, situada
na Avenida Amazonas, 311, 3º Andar - Centro, CEP: 30.180-000 Belo Horizonte/MG.
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Os cargos, vagas, vencimentos, valores de inscrições, carga horária, escolaridades e tipos de provas, são os
constantes do Anexo I. As atribuições resumida dos cargos consta do Anexo II e os programas das provas objetivas
constam do Anexo III, deste Edital.
2 - DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
2.1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português, na forma da Lei.
2.2. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital.
3 - DAS CONDIÇÕES PARA A POSSE
3.1. Estar em dia com as obrigações eleitorais.
3.2. Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.
3.3. Ter, na data da posse, 18 (dezoito) anos completos.
3.4. Estar em gozo dos direitos políticos.
3.5. Possuir a habilitação exigida para o cargo pretendido.
3.6. Gozar de boa saúde física e mental.
4 - DAS INSCRIÇÕES
O valor das inscrições será:
a) para nível fundamental incompleto – R$ 20,00
b) para nível fundamental completo – R$ 30,00
c) para nível médio completo – R$ 30,00
c) para nível superior – R$ 50,00
4.1 SEDE DO MUNICÍPIO:
4.1.1. Local: Prefeitura Municipal de Igarapé
Av. Governador Valadares nº325, Centro, Igarapé - MG
4.1.2. Período: 24/05 a 03/06/2011 (exceto sábado e domingo)
4.1.3. Horário: 09:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
4.1.4 O candidato deverá apresentar no ato da solicitação da inscrição, pessoalmente, ou através de procuração
específica, os seguintes documentos:
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a) Original da cédula de identidade ou de documento equivalente, de valor legal. No caso de inscrição por procuração,
esta deverá ser acompanhada também de cópia autenticada de documento do procurador.
b) Laudo médico de deficiência do candidato, quando cabível.
4.2 VIA INTERNET:
4.2.1 Será admitida a inscrição via INTERNET, no endereço www.magnusconcursos.com.br, solicitada até às 23:59
horas do dia 03/06//2011 (horário oficial de Brasília/DF), desde que efetuado seu pagamento até 06/06/2011.
4.2.2 A inscrição efetuada via Internet somente será validada após confirmação do recolhimento do valor da inscrição,
através de procedimento a ser informado no ato da inscrição.
4.2.3 São de responsabilidade única do candidato os dados cadastrais informados na solicitação de inscrição,
inclusive quanto à declaração de deficiência.
4.2.4 Não serão acatadas inscrições cujo pagamento do valor da inscrição tenha sido efetuado em desacordo com as
opções oferecidas no ato do preenchimento da inscrição via Internet, seja qual for o motivo alegado.
4.2.5 O valor da inscrição, uma vez pago, não será devolvido, sob hipótese alguma, salvo no caso de não realização
do Concurso, ou do cancelamento do certame, situação em que o candidato poderá requerer a restituição junto à
Administração Municipal, após confirmação definitiva da sua não realização, corrigido monetariamente, a partir da
data do pagamento da inscrição, em prazos e datas a serem divulgados à época.
4.2.6. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscreverem no presente concurso, nas
condições do item 9.9 deste Edital, desde que as deficiências de que são portadoras sejam compatíveis com as
atribuições do cargo e declarado no ato da inscrição juntamente com laudo médico atestando a espécie e o grau ou
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças CID, bem como a provável causa da deficiência. O candidato que efetuar a inscrição via internet deverá enviar o laudo
via CORREIOS com Aviso de Recebimento (AR) com data de postagem dentro do período de inscrições para a
Magnus Auditores e Consultores Associados, Av. Amazonas, 311 - 3º andar - Centro - Belo Horizonte - MG - CEP:
30180-000.
4.2.7 A Magnus Auditores e Consultores Associados não se responsabiliza por inscrições via Internet não recebidas
por motivos de ordem técnica dos computadores, na hipótese de as falhas não serem de sua responsabilidade.
4.3. O Edital estará disponível no endereço eletrônico www.magnusconcursos.com.br, e na Prefeitura Municipal à
disposição dos interessados.
4.4. Caso necessitem de condições especiais para fazer as provas, os candidatos deverão declarar, em requerimento
próprio (o próprio formulário de inscrição) serem portadores de deficiência, especificando-a no ato da inscrição,
juntamente com laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem como a provável causa da deficiência.
4.5. A declaração falsa ou inexata, que não seja passível de correção por parte do candidato, dos dados constantes
na ficha de inscrição, bem como a apresentação de documentos ou informações falsas, determinará o cancelamento
da inscrição e anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo da adoção das medidas
judiciais cabíveis, assegurado o direito de recurso contra as decisões que cancelarem as inscrições e que anularem
os atos delas decorrentes, junto à Comissão do Concurso Público, que será decidido em 48(quarenta e oito) horas,
em conformidade com o princípio da ampla defesa e do contraditório ( art. 5º, LV, CF/88). Caso haja inexatidão nas
informações contidas na ficha de inscrição, o candidato deverá corrigir dentro do prazo previsto no item 4.1.2.
4.6. Outras informações:
a) Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional;
b) Não serão recebidas inscrições por via postal, fax, condicional e/ou extemporânea;
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c) O candidato poderá se inscrever em apenas um cargo.
4.7 Nos dias 24 e 25/05/2011, os candidatos que por razões financeiras não puderem arcar com o custo da taxa de
inscrição, poderão solicitar a gratuidade da mesma, no mesmo local e horário previsto no item 4.1 deste Edital, onde
receberá o Formulário de Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição.
4.7.1 Terá direito a isenção do pagamento da inscrição todos os candidatos que comprovem ser membro de família de
baixa renda por meio de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CADÚnico,
conforme Decreto nº 6.593 de 02/10/2008 que regulamenta o art. 11 da Lei nº 8.112 de 11/12/1990, com data de
cadastramento anterior a data da publicação do Edital, ou ainda apresente laudo emitido pela Secretaria de Defesa
Civil e Promoção Social do Município em que reside, comprovando que o mesmo pertence a família de baixa renda,
nos termos das legislações vigentes e apresentar cópia acompanhada de original da Carteira de Trabalho e
Previdência Social, de forma a provar sua situação de hipossuficiência econômica e financeira.
4.7.2 Para requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição o candidato deverá:
I - estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CADÚnico, de que trata o Decreto
nº 6.135 de 26/06/2007;
II - ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135 de 26/06/2007;
III - preencher no formulário de pedido de isenção o Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CADÚnico;
IV - declarar que atende à condição estabelecida no inciso II deste item.
4.7.3 No ato da solicitação da isenção o candidato deverá apresentar o formulário de pedido de isenção devidamente
preenchido e assinado, declarando que sua renda familiar o impossibilita de arcar com as despesas da inscrição sem
prejuízo de seu próprio sustento e de seus familiares. Apresentar original e fotocópia da cédula de identidade ou de
documento equivalente, de valor legal. No caso de inscrição por procuração, esta deverá ser acompanhada também
de cópia autenticada de documento do procurador no ato da solicitação de isenção.
4.7.4 A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em Lei, aplicando-se, ainda, o disposto no
parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 06/09/1979, e observado o artigo 299 do Código Penal Brasileiro
(falsidade ideológica).
4.7.5 A Comissão de Concurso Público, juntamente com a empresa responsável pela organização do concurso,
consultará ao órgão gestor do CADÚnico para confirmar a veracidade das informações prestadas, e farão publicar no
próprio local de inscrição a relação dos pedidos deferidos no dia 27/05/2011, assegurado o direito de recurso junto à
Comissão do Concurso Público, no prazo de dois dias úteis a partir do primeiro dia útil subseqüente à divulgação da
relação de deferimentos, podendo ser via CORREIOS com Aviso de Recebimento (AR) com data de postagem dentro
do prazo recursal.
4.7.6 Serão considerados indeferidos os pedidos de isenção daqueles candidatos cujo nome não constar na relação
acima referida.
4.7.7 O candidato cuja isenção do pagamento da taxa de inscrição for deferida estará automaticamente inscrito neste
concurso.
4.7.8 O candidato que tiver o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido poderá efetuar sua
inscrição conforme o disposto nos itens 4.1, 4.2 e 4.3 e seus subitens.
5 - DAS PROVAS
O Concurso Público constará de Provas Objetivas de Múltipla Escolha, Redação e de Títulos.
5.1. As Provas Objetivas de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas para todos os
cargos e terão duração máxima de 04 (quatro) horas.
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5.1.1 A cada prova será atribuído um valor de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
5.1.2 O conjunto das Provas Objetivas de Múltipla Escolha será composto de 40 (quarenta) questões, com 04 (quatro)
opções de respostas cada, valorizado de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo 2,5 (dois e meio) o valor de cada
questão.
5.1.3 Será aprovado o candidato que totalizar o mínimo de 50% (cinquenta por cento) do total
de pontos do conjunto das Provas Objetivas de Múltipla Escolha.
5.1.4 O programa de provas para as questões de múltipla escolha é o constante do Anexo III deste Edital.
5.2 A Redação, de caráter classificatório, será aplicada para os cargos de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO,
PROFESSOR P1 EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR P2 ENSINO FUNDAMENTAL e PROFESSOR P3 –
EDUCAÇÃO FISICA contendo no mínimo 20 (vinte) linhas, em letra legível, a respeito de tema específico a ser
fornecido no ato da prova e será valorizada em até 20 (vinte) pontos.
5.2.1 Os critérios de correção e correspondente pontuação da redação, serão os seguintes:
a)Pertinência ao tema proposto.............................................................................................até 3 pts
b) Coerência de idéias............................................................................................................até 3 pts
c) Fluência e encadeamento de idéias...................................................................................até 3 pts
d) Capacidade de argumentação e boa informatividade........................................................até 3 pts
e) Organização coerente e adequada de parágrafos.............................................................até 3 pts
f) Correção lingüística (morfossintaxe, pontuação, ortografia e acentuação)........................até 5 pts
5.2.2 Só serão corrigidas as redações dos candidatos que alcançarem aprovação nas Provas Objetivas de Múltipla
Escolha.
5.2.3 À Redação que não estiver devidamente identificada, que não apresentar o mínimo de 20 (vinte) linhas ou que
não tenha um título, será dada a pontuação 0 (zero).
5.3 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, somente para os aprovados nas provas objetivas, será valorizada
de 0 (zero) a 15 (quinze) pontos, sendo que pontuação superior a 15 (quinze) pontos será desconsiderada.
5.3.1 Os títulos deverão ser apresentados em fotocópia autenticada do diploma ou certificado, expedido por instituição
de ensino ou aperfeiçoamento de Recursos Humanos reconhecida oficialmente e entregues nos dias 21 e 22/07/2011
pelo candidato ou pelo seu procurador, em envelope contendo externamente em sua face frontal, os seguintes dados:
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ - Departamento de Recursos Humanos - Edital nº
01/2011, O NOME DO CANDIDATO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO E O CARGO PLEITEADO. O candidato que se
inscrever pela Internet, caso tenha títulos para apresentar, deverá enviar por meio de SEDEX com aviso de
recebimento, com data de postagem até o dia 22/07/2011, para a Prefeitura Municipal de Igarapé - Concurso Público
001/2011, Av. Governador Valadares, 325 – Centro – Igarapé / MG – CEP:
5.3.2 O candidato, no ato da entrega, preencherá e assinará formulário próprio, declarando os títulos entregues, seu
nome e o cargo pretendido.
5.3.3 Os títulos considerados neste concurso, suas pontuações, o limite máximo por categoria e a forma de
comprovação, são assim discriminados:
CARGO

Para cargos
do magistério
Para todos os
cargos
de
nível superior

TÍTULOS

PONTOS

Participação em cursos na
área com duração mínima
de 40 (quarenta) horas
Pós-graduação na área com
carga horária mínima de
360 horas

01
(um)
ponto
por
curso
05
(cinco)
pontos por
curso
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MÁXIMO DE
PONTOS

COMPROVAÇÃO

05 (cinco)
pontos

Certificado ou
participação

Diploma

de

10
(dez)
pontos

Certificado ou Diploma
conclusão do curso

de
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e magistério
5.3.4 A avaliação dos títulos apresentados será feita pela Comissão Municipal de Concurso Público, juntamente com a
empresa organizadora do concurso.
6 - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
6.1. As Provas Objetivas de Múltipla Escolha e Redação serão realizadas no Município de Igarapé, no dia 03/07/2011.
6.1.2 Serão afixadas na sede da Prefeitura Municipal de Igarapé e disponíveis no site:
www.magnusconcursos.com.br, a partir do dia 30/06/2011, planilha contendo locais e horários de realização das
provas objetivas.
6.3 O ingresso na sala ou locais de provas só será permitido dentro do horário estabelecido e ao candidato que
apresentar o Comprovante de Inscrição, juntamente com o documento de Identidade apresentado no ato da inscrição.
Como o documento não ficará retido, será exigida a apresentação do original, não sendo aceito cópias, ainda que
autenticadas.
6.4. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou retardamento
do candidato em sua exclusão do Concurso Público, seja qual for o motivo alegado.
6.5. Em nenhuma hipótese haverá aplicação de provas fora dos locais e horários preestabelecidos.
6.6. O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de
lápis, borracha e caneta tipo esferográfica azul ou preta.
6.7. Não será permitido ao candidato portar máquina calculadora, computador portátil, relógio digital do tipo Data
Bank, aparelhos celulares ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos ou capazes de transmitir dados.
6.7.1. O candidato que ingressar no local de prova com os equipamentos citados no item 6.7 deverá deixá-los
desligados.
6.7.2. Será de inteira responsabilidade do candidato eventual extravio ou dano, sendo que nem o município, nem a
empresa organizadora do concurso responsabilizar-se-ão por qualquer prejuízo sofrido pelo candidato.
6.8. O candidato portador de deficiência que necessitar de provas em condições especiais, deverá informar no ato da
inscrição, através de requerimento, juntamente com parecer emitido por especialista da área de sua deficiência.
6.9 Ao iniciar a prova, o candidato deverá permanecer na sala pelo tempo mínimo de 30 (trinta) minutos.
6.10. O candidato deverá transcrever suas respostas, para o cartão de respostas, com caneta esferográfica azul ou
preta.
6.11. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura,
ainda que legível.
6.12 Não será substituido o cartão de respostas por erro do candidato e a ausência de assinatura no mesmo implicará
em sua anulação.
6.13. Será excluído do processo o candidato que:
a) Se apresentar após o horário estabelecido;
b) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
c) Não apresentar o comprovante de inscrição e documento de identidade exigido na forma do ítem 6.3;
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d) Durante a realização das provas for colhido em flagrante comunicação com outro candidato ou com pessoas
estranhas, oralmente, por escrito, ou através de equipamentos eletrônicos, ou ainda que venha a tumultuar a sua
realização;
e) Ausentar-se do recinto da prova, a não ser momentaneamente, em casos especiais e desde que na companhia do
fiscal de prova.
f) Usar de incorreções ou descortesia para com os coordenadores ou fiscais de provas, auxiliares e autoridades
presentes.
6.14. Não haverá revisão genérica de provas.
6.15. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal somente o cartão de respostas.
7 - DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE
7.1. Será eliminado o candidato que não alcançar o mínimo exigido de 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos
das provas Objetivas de Múltipla Escolha.
7.2. A classificação final dos candidatos será feita pela soma dos pontos obtidos nas provas Objetivas de Múltipla
Escolha, Redação e de Títulos e será divulgada em duas listas, uma contendo a classificação geral de todos
candidatos aprovados e a outra somente a classificação dos candidatos portadores de deficiência.
7.3. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate entre os candidatos, será dada preferência, para efeito de
classificação, sucessivamente, ao candidato que:
a) Se idoso, amparado pela Lei nº 10.741/03 - Estatuto do Idoso, ao de idade mais avançada.
b) Quando não idoso, obtiver maior número de pontos na Prova de Língua Portuguesa;
c) Quando não idoso, obtiver maior número de pontos na Prova Específica;
d) O de maior idade.
8 - DOS RECURSOS
8.1 Caberá recurso, contra indeferimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição, cancelamento de inscrições,
exclusão de candidatos, questões e resultados, em única e última instância, à Comissão de Concurso Público, no
prazo de dois dias úteis a partir do primeiro dia útil subseqüente à divulgação.
8.1.1 Contra questão das provas Objetivas de Múltipla Escolha, nos dois dias úteis após o dia da divulgação do
gabarito oficial, desde que devidamente fundamentado, divulgação esta que ocorrerá no 1º dia útil após a realização
das provas.
8.2. Serão rejeitados liminarmente os recursos que não estiverem redigidos em termos próprios ou não
fundamentados, os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato ou ainda aqueles a que se der
entrada fora dos prazos preestabelecidos.
8.3. Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Igarapé - Av. Governador Valadares nº
325, Centro, Igarapé - MG – Protocolo Geral no horário de expediente e encaminhados à Comissão Municipal
de Concurso Público, ou via CORREIOS para a Magnus Auditores e Consultores Associados, Av. Amazonas
nº 311, 3º andar, Centro, Belo Horizonte – MG CEP 30180.000, com Aviso de Recebimento (AR) com data de
postagem dentro do prazo recursal. em envelope contendo externamente em sua face frontal, os seguintes
dados: CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ - Edital nº 01/2011, O NOME DO
CANDIDATO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO E O CARGO PLEITEADO.
8.4. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões, porventura anuladas, seja
em virtude de recurso administrativo, seja por decisão judicial, serão atribuídos a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido ou entrado em juízo.
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9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. O candidato aprovado e nomeado será regido pelo Estatuto dos Servidores Municipais de Igarapé.
9.2. A Comissão Municipal de Concurso Público terá a responsabilidade de acompanhar a realização do concurso,
receber os recursos, encaminhando-os à Magnus Auditores e Consultores Associados, que fará estudo, fornecendo
parecer.
9.3. Ao entrar em exercício, o servidor ficará sujeito a estágio probatório, durante o qual sua eficiência e capacidade
serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo.
9.4 O candidato aprovado dentro do limite de vagas previstas, durante o prazo de validade do certame, tem direito
subjetivo a nomeação para o cargo a que concorreu e foi habilitado, ressalvadas as hipóteses decorrentes de fato
superveniente, devidamente motivado, pertinente e suficiente motivadores.
9.5 O candidato aprovado neste Concurso Público poderá desistir do respectivo certame seletivo, definitiva ou
temporariamente. A desistência será feita mediante requerimento endereçado ao Prefeito Municipal. O candidato
nomeado pode desistir do concurso público até o dia útil anterior à data da posse. No caso de desistência temporária,
o candidato renunciará a sua classificação e passará a posicionar-se em último lugar na listagem oficial dos
aprovados no certame seletivo, aguardando nova convocação, que pode ou não vir a efetivar-se no período de
vigência deste certame seletivo.
9.6. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das
condições do concurso público, tais como se acham estabelecidas neste Edital.
9.7. A Prefeitura Municipal de Igarapé e a Magnus Auditores e Consultores Associados não se responsabilizam por
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este concurso.
9.8. O candidato deverá manter junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, durante o
prazo de validade do concurso, seu endereço atualizado, visando eventuais convocações.
9.9 Ficam assegurados 5% (cinco por cento) das vagas existentes no quadro de provimento efetivo do município para
cada cargo aos portadores de deficiência. Porque a aplicação do referido percentual resulta em fração, fixa-se o
critério de arredondamento da fração para o número inteiro subseqüente, desde que o novo valor não corresponda a
mais de 20% (vinte por cento).
9.9.1 Os portadores de deficiência, quando de sua posse, serão submetidos a exame médico a fim de comprovar a
qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência que não o incapacite para o exercício do
cargo, assegurado o direito de recurso junto à Prefeitura Municipal, no prazo de dois dias úteis a partir do primeiro dia
útil subseqüente à divulgação do resultado do exame.
9.9.2 É considerado portador de deficiência aquele que se enquadrar nas condições especificadas no artigo 4º do
Decreto Federal nº 3.298/99.
9.9.3 Caso surjam novas vagas no decorrer do prazo de validade do concurso público, 5% (cinco por cento) delas
serão igualmente, reservadas para candidatos portadores de deficiência.
9.10. O candidato aprovado, quando nomeado, deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos, para
efeito de posse no cargo:
a) Fotocópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento;
b) Fotocópia autenticada do CPF;
c) Fotocópia autenticada da Carteira de Identidade;
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d) Cartão de Cadastramento no PIS/PASEP (se tiver);
e)Laudo médico favorável, fornecido pelo Serviço de Medicina Municipal;
f) 02 (duas) fotografias 3x4;
g) Fotocópia autenticada do Título de Eleitor e comprovante de certidão de quitação eleitoral;
h) Fotocópia autenticada do Certificado de Reservista, se do sexo masculino;
i) Fotocópia autenticada do comprovante de capacitação legal para o exercício do cargo, bem como registro no órgão
competente, quando cabível;
j) Certidão Negativa de antecedentes criminais, ou outra forma de comprovação de sua idoneidade, ou ainda,
apresentação de esclarecimentos e provas, quando houver registro de antecedentes criminais.
l) Fotocópia da certidão dos filhos menores de 14 anos, juntamente com o comprovante de escolaridade.
m) Não estar cumprindo pena em liberdade nem ter sido condenado por crime contra o patrimônio ou administração
pública, nem ter sido demitido a bem do serviço público.
9.11. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão Municipal de Concurso Público, ouvida a
Magnus Auditores e Consultores Associados, empresa responsável pela execução do Concurso.
9.12. Caberá ao Sr. Prefeito Municipal a homologação do resultado final.
9.13. Toda informação referente à realização do concurso será fornecida pela Prefeitura Municipal de Igarapé, através
da Comissão Municipal de Concurso Público e afixadas no quadro de publicação oficial dos atos da Prefeitura
Municipal de Igarapé, bem como no endereço eletrônico: www.magnusconcursos.com.br.
Igarapé /MG, 16 de março de 2011.
Prefeito Municipal
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ANEXO I
Nº DE
VAGAS

Nº DE
VAGAS
D. F.

VENCIMENTO
MENSAL

Agente Escolar Creche

38

02

Auxiliar de Biblioteca

2

Auxiliar de Secretaria Escolar

Bibliotecário

CARGO

Especialista em Educação

Professor P1 – Educação Infantil (Creche e Pré)

Professor P2 – Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)

VALOR
INSCRIÇÃO

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

ESCOLARIDADE E
PRÉ-REQUISITOS

647,66

30,00

44

Fundamental Completo

Língua Portuguesa
Matemática
Conhec. Gerais

15
15
10

-

647,66

30,00

44

Fundamental Completo

Língua Portuguesa
Matemática
Conhec. Gerais

15
15
10

13

01

706,53

30,00

44

Fundamental Completo

Língua Portuguesa
Matemática
Conhec. Gerais

15
15
10

1

-

1.471,94

50,00

22

Superior Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15

Superior Pedagogia / Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos
Redação

15
10
15

Magistério

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos
Redação

15
10
15

Superior Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos
Redação

15
10
15

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos
Redação

15
10
15

Língua Portuguesa
Matemática
Conhec. Gerais

15
15
10

17

45

14

Professor P3 – Educação Física

5

Secretario Escolar

1

01

03

01

01

-

1.000,92

765,41

888,77

50,00

30,00

50,00

25

25

25

888,77

50,00

25

Superior Habilitado

942,04

30,00

44

Médio Completo

9
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Língua Portuguesa
Matemática
Conhec. Gerais

15
15
10

Fundamental Completo

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15

44

Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15

50,00

22

Superior Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15

1.471,94

50,00

22

Superior Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15

-

2.943,89

50,00

44

Superior Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15

6

01

235,51

50,00

12 por 36

Superior Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15

Farmacêutico (4 horas)

1

-

1.471,94

50,00

22

Superior Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15

Farmacêutico (8 horas)

1

-

2.943,89

50,00

44

Superior Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15

Fisioterapeuta

2

-

1.471,94

50,00

22

Superior Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15

Médico Cardiologista

2

-

1.766,33

50,00

22

Superior Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15

Médico Cirurgião

1

-

1.766,33

50,00

22

Superior Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15

Servente Escolar

12

01

567,09

20,00

44

Fundamental Incompleto

Auxiliar de Consultório Dentário

2

-

706,53

30,00

44

Auxiliar de Enfermagem

21

02

706,53

30,00

Bioquímico

1

-

1.471,94

Enfermeiro (4 horas)

6

01

Enfermeiro (8 horas)

3

Enfermeiro plantonista
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Médico Clínico Geral

6

01

1.766,33

50,00

22

Superior Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15

Médico Ginecologista

3

-

1.766,33

50,00

22

Superior Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15

Médico Neurologista

1

-

1.766,33

50,00

22

Superior Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15

Médico Pediatra

3

-

1.766,33

50,00

22

Superior Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15

Médico Psiquiatra

2

-

1.766,33

50,00

22

Superior Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15

Médico Radiologista

1

-

1.766,33

50,00

22

Superior Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15

Médico Ultrasonografista

1

-

1.766,33

50,00

22

Superior Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15

Médico Veterinário

1

-

1.766,33

50,00

22

Superior Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15

Nutricionista

1

-

1.471,91

50,00

22

Superior Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15

Odontólogo

1

-

1.471,94

50,00

22

Superior Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15

Psicólogo

2

-

1.471,94

50,00

22

Superior Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15

Técnico em Laboratório

2

-

942,04

30,00

44

Médio Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15
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Técnico em Raio-X

5

01

942,04

30,00

24

Médio Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15

Terapeuta Ocupacional

2

-

1.471,94

50,00

22

Superior Habilitado

Língua Portuguesa
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15
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ANEXO II
ATRIBUIÇÕES RESUMIDAS DOS CARGOS
CARGO

ATRIBUIÇÕES

Agente Escolar Creche

desempenhar atividade de monitoração de crianças de 0 a 3 anos; dar banho em crianças; alimentar as
crianças; acompanhar as crianças em suas dificuldades de relacionamento; cuidar de crianças durante as
atividades recreativas; desempenhar tarefas afins.

Auxiliar de Biblioteca

atender aos leitores, prestando-lhes informações sobre as publicações existentes na biblioteca; realizar e
controlar empréstimos domiciliares de livros; organizar e manter atualizados fichários simples da classificação
dos livros e dos leitores; receber e conferir livros adquiridos e fazer seu tombamento; desdobrar ou agrupar
fichas de livros, periódicos e outras publicações, tendo por modelo fichas matrizes;conferir os livros nas estantes
para verificar se estão nos devidos lugares;- manter o silêncio nas salas de leitura;- desempenhar tarefas afins.

Auxiliar de Secretaria Escolar

preencher formulários e manter fichários e pastas atualizadas; organizar e expedir correspondência; substituir o
Secretário Escolar, eventualmente;desempenhar tarefas afins.

Bibliotecário

classificar, catalogar e indexar livros, teses, periódicos e outras publicações, bem como mapotecas, bibliografias
e referências; elaborar estudos, análises, relatórios e bibliografias sobre assuntos compreendidos no seu campo
profissional, por meio de planejamento, implantação e orientação de trabalhos relativos às atividades
biblioteconômicas, bibliográficas e documentológicas; orientar consulentes em pesquisas bibliográficas e na
escolha de publicações; desempenhar tarefas afins.

Especialista em Educação

Coordenar o planejamento e implementação do projeto pedagógico no estabelecimento de ensino, tendo em
vista as diretrizes definidas no plano de desenvolvimento do estabelecimento de ensino; participar da
elaboração do plano de desenvolvimento do estabelecimento de ensino;
delinear, com os professores, o projeto pedagógico do estabelecimento de ensino, explicitando seus
componentes de acordo com a realidade da escola;coordenar a elaboração do currículo pleno do
estabelecimento de ensino, envolvendo a comunidade escolar; assessorar os professores na escolha e
utilização dos procedimentos e recursos didáticos mais adequados ao atingimento dos objetivos curriculares;
promover o desenvolvimento curricular, redefinindo, conforme as necessidades, os métodos e materiais de
ensino; participar da elaboração do calendário escolar; articular os docentes de cada área para o
desenvolvimento do trabalho técnico-pedagógico do estabelecimento de ensino, definindo suas atribuições
específicas; identificar as manifestações culturais, características da região e incluí-las no desenvolvimento do
trabalho do estabelecimento de ensino. II - Coordenar o programa de capacitação do pessoal do
estabelecimento de ensino: realizar a avaliação do desempenho dos professores, identificando as necessidades
individuais de treinamento e aperfeiçoamento; efetuar o levantamento da necessidade de treinamento e
capacitação dos docentes no estabelecimento de ensino; manter intercâmbio com instituições educacionais
e/ou pessoas visando sua participação nas atividades de capacitação da escola; e analisar os resultados
obtidos com as atividades de capacitação docente, na melhoria do processo de ensino e de aprendizagem; III Realizar a orientação dos alunos, articulando o envolvimento da família no processo educativo: identificar, junto
com os professores, as dificuldades de aprendizagem dos alunos; orientar os professores sobre as estratégias
mediante as quais as dificuldades identificadas possam ser trabalhadas, em nível pedagógico; encaminhar a
instituições especializadas os alunos com dificuldades que requeiram um atendimento terapêutico; promover a
integração do aluno no mundo do trabalho, através da informação profissional e da discussão de questões
relativas aos interesses profissionais dos alunos e à configuração do trabalho na realidade social; envolver a
família no planejamento e desenvolvimento das ações nos estabelecimentos de ensino; proceder, com auxílio
dos professores, ao levantamento das características socioeconômicas e de lingüística do aluno e sua família;
utilizar os resultados do levantamento como diretriz para as diversas atividades de planejamento do trabalho
escolar; analisar com a família os resultados do aproveitamento do aluno, orientando-o, se necessário, para a
obtenção de melhores resultados; e oferecer apoio às instituições escolares discentes, estimulando a vivência
da prática democrática dentro da escola.

Professor P1 – Educação
Infantil (Creche e Pré)

No exercício das atividades educacionais em creche ou entidade equivalente e/ou em pré-escolas, com o
objetivo de zelar pela socialização e aprendizagem da criança, mediante acompanhamento, avaliação e registro
do seu desenvolvimento, sem a finalidade de promoção; manter a articulação com as famílias e com a
comunidade, visando a criação de processos de integração da sociedade com a escola

Professor P2 – Ensino
Fundamental (1º ao 5º ano)

No exercício de atividades educacionais, no ensino fundamental de 1ª a 4ª série, concomitante com os
seguintes módulos de trabalho: módulo 1: regência efetiva; módulo 2: atividades extraclasse, elaboração de
programas e planos de trabalho, controle e avaliação do rendimento escolar, recuperação dos alunos, reuniões,
auto-aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação, no âmbito do estabelecimento de ensino, para
aprimoramento tanto do processo ensino-aprendizagem quanto da ação educacional e participação ativa na
vida comunitária da escola;

Professor P3 – Educação
Física

Secretaria Escolar

No exercício de atividades educacionais no ensino fundamental concomitante com os seguintes módulos de
trabalho: módulo 1: regência efetiva de atividades, área de estudo ou disciplina; módulo 2: atividade extraclasse,
elaboração de programas e planos de trabalho, controle e avaliação do rendimento escolar, recuperação dos
alunos, reuniões, auto-aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação, no âmbito do estabelecimento de
ensino, para aprimoramento tanto do processo ensino-aprendizagem quanto da ação educacional e participação
ativa na vida comunitária da escola.
Organizar e manter em dia fichários e livros referentes à vida escolar dos alunos, bem como boletins de
freqüência e aproveitamento; proceder à matrícula dos alunos no início da cada ano, conferindo documentos e
registrando dados; expedir e receber guias de transferência; redigir atas, cartas, ofícios, avisos e outros
documentos; preencher certificados de conclusão de curso; apurar a freqüência dos servidores do
estabelecimento e fazer folhas de pagamento; desempenhar tarefas afins.
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Varrer, raspar e encerar assoalhos; lavar ladrilhos, azulejos, pisos, vidraças e vasilhame;- manter a higiene das
instalações sanitárias; limpar as salas antes do início das aulas; zelar pela boa ordem e limpeza do material
didático; colaborar na disciplina dos escolares nos corredores, nos recreios e na entrada e saída das aulas;
prestar assistência especial aos alunos que durante o período de aulas se ausentarem das classes;colaborar na
limpeza e ornamentação do estabelecimento, em dias de festa; dar sinal para o início e término das
aulas;desempenhar tarefas afins.

Servente Escolar

Auxiliar
Dentário

de

Receber e registrar pacientes em consultórios dentários; auxiliar dentistas em exames e tratamentos; divulgar
princípios de higiene e de profilaxia; fazer a matricula de pacientes na unidade, orientando-os sobre as
prescrições, princípios de higiene e cuidados alimentares; preencher boletins estatísticos e redigir relatórios das
tarefas executadas; executar tarefas correlatas de escritório; participar do treinamento do ACD I; colaborar nos
programas educativos de saúde bucal; colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos como
Consultório coordenador, monitor, anotador; educar e orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre prevenção e
tratamento das doenças bucais;
fazer a demonstração de técnicas de escovação; supervisionar, sob delegação, o trabalho dos ACD I; realizar a
remoção de indutos, placas e cálculos supra-gengivais; executar a aplicação de substâncias para a prevenção
de cárie dental; na falta do Auxiliar de Consultório Dentário I, fazer o papel de ACD I junto ao cirurgião dentista;
realizar outras tarefas de acordo com as atribuições da Unidade Administrativa e da natureza do seu trabalho;
desempenhar tarefas afins.

Auxiliar de Enfermagem

Realizar curativos diversos; preparar pacientes para exames e operações cirúrgicas e auxiliar médicos e
enfermeiros; aplicar injeções intramuscular, intravenosa e subcutânea; tomar o pulso e a temperatura, medir a
pressão arterial; ministrar medicamentos e alimentos aos enfermos, de acordo com as prescrições médicas e
observar as reações dos pacientes após as medicações;- recolher material destinado a exame de laboratório;
anotar em impressos próprios e boletins médicos os resultados de exames e os medicamentos ministrados,
comunicando a médicos e enfermeiros as alterações surgidas e observações pessoais; participar de trabalhos
educativos com a comunidade; participar de grupos terapêuticos com a equipe de saúde;atender a população
com disponibilidade, envolvimento e empenho para resolução de problemas - prestar os primeiros atendimentos
até que se comunique com o médico; desempenhar tarefas afins

Bioquímico

Preparar e examinar lâminas de material obtido por meio de biópsias, autópsias e curetagens para identificação
de germes; realizar dosagens bioquímicas, reações sorológicas e exames hematológicos de rotina; fazer cultura
de germes, antibiogramas e preparação de vacinas; proceder a análises físicas e químicas para determinações
qualitativas e quantitativas de materiais de procedência mineral e vegetal; separar e identificar minerais de
granulação fina; auxiliar em estudos para identificação de agentes micológicos e bacteriológicos que
contaminam a madeira; realizar ensaios ou amostras de madeira, de fibras e tecidos de algodão, de
preparações petrográficas, de dosagem do carbono e do poder calorífico de combustíveis; preparar, modelar,
fundir e polir peças ou aparelhos protéticos; preparar reagentes, corantes, antígenos e outras soluções
necessárias à realização de vários tipos de análises, reações e exames; registrar os resultados dos exames
realizados, em livros próprios, e elaborar relatórios de suas atividades;inspecionar estabelecimentos industriais,
comerciais, laboratórios e hospitais e proceder à fiscalização do exercício profissional; realizar pesquisas sobre
a composição, funções e processos químicos dos organismos vivos, visando a incrementar os conhecimentos
científicos e a determinar as aplicações práticas na indústria, medicina e outros campos; realizar experiências,
testes e análises em organismos vivos, observando os mecanismos químicos de suas reações vitais, como
respiração, digestão, crescimento e envelhecimento; estudar a ação química de alimentos, medicamentos,
soros, hormônios e outras substâncias sobre tecidos e funções vitais; analisar os aspectos químicos da
formação de anticorpos no sangue e outros fenômenos bioquímicos, para verificar os efeitos produzidos no
organismo e determinar a adequação relativa de cada elemento;realizar experiências e estudos de bioquímica,
aperfeiçoando ou criando novos processos de conservação de alimentos e bebidas, produção de soros,
vacinas, hormônios, purificação e tratamento de águas residuais para permitir sua aplicação na indústria,
medicina, saúde pública e outros campos; desempenhar tarefas afins..

Enfermeiro (4 horas)
Enfermeiro (8 horas)
Enfermeiro plantonista

Distribuir, instruir e controlar serviços executados por auxiliares de clínica médica, referentes a enfermagem,
cuidados de higiene, vigilância e distribuição de medicamentos, roupas e alimentos a doentes; verificar
temperatura, pulso e respiração de pacientes; aplicar sondas, raios ultravioletas e infravermelhos; fazer
transfusões de sangue e plasma; coletar e classificar sangue, determinando seu tipo e fator Rh; auxiliar
cirurgiões, como instrumentador, durante as operações; fazer curativos pós-operatórios delicados e retirar
pontos; auxiliar médicos na assistência a gestantes em partos normais ou em casos operatórios; prestar os
primeiros cuidados aos recém-nascidos; vigilância epidemiológica (notificação, acompanhamento e visita
domiciliar); orientar gestantes no planejamento familiar, hipertensos e diabéticos; execução do Programa
DST/Aids; coleta para exames PV;orientação para auto-exame de mama; participar do planejamento e
implantação de programas de saúde pública e de educação em saúde da comunidade; padronizar o
atendimento de enfermagem; avaliar o desempenho técnico-profissional dos agentes de saúde comunitária e
auxiliares de enfermagem; supervisionar as áreas de trabalho sob sua responsabilidade; executar consultas de
enfermagem, atendimento em grupo e procedimentos de enfermagem mais complexos;dar palestras aos grupos
operativos relacionados à sua formação profissional; realizar visitas domiciliares periódicas e iniciantes na área
abrangente; buscar ativamente casos prioritários dentro do projeto da área de atuação para inserção nos grupos
operativos desenvolvidos; desempenhar tarefas afins.

Farmacêutico (4 horas)
Farmacêutico (8 horas)

Realizar trabalhos de manipulação de medicamentos, aviando fórmulas oficinais e magistrais; proceder à
análise de matéria-prima e produtos elaborados para controle de sua qualidade; atender portadores de receitas
médicas, orientando-os quanto ao uso de medicamentos; controlar receituário e consumo de drogas atendendo
a exigência legal;manter atualizado o estoque de medicamentos; inspecionar estabelecimentos industriais e
comerciais de drogas e produtos farmacêuticos e proceder à fiscalização do exercício profissional; responder
pela farmácia municipal; - desempenhar tarefas afins.
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Fisioterapeuta

Examinar pacientes, fazer diagnósticos, prescrever e realizar tratamentos de fisioterapia; requisitar, realizar e
interpretar exames; orientar e controlar o trabalho de auxiliares de saúde; estudar, orientar, implantar, coordenar
e executar projetos e programas especiais de saúde pública; atendimento individual a adultos e
crianças;atendimento à APAE e terceira idade; desempenhar tarefas afins.

Médico Cardiologista
Médico Cirurgião
Médico Clínico Geral
Médico Ginecologista
Médico Neurologista
Médico Pediatra
Médico Psiquiatra
Médico Radiologista
Médico Ultrasonografista

Examinar pacientes, fazer diagnósticos, prescrever e realizar tratamentos clínicos, cirúrgicos e de natureza
profilática relativos às diversas especializações médicas; requisitar, realizar e interpretar exames de laboratórios
e raio X;orientar e controlar o trabalho de enfermagem; atuar no controle de moléstias transmissíveis, na
realização de inquéritos epidemiológicos e em trabalhos de educação sanitária;estudar, orientar, implantar,
coordenar e executar projetos e programas especiais de saúde pública;emitir guias de internação e fazer
triagens de pacientes, encaminhando-os a clínicas especializadas, se assim se fizer necessário; notificar
doenças ou outras situações bem definidas pela política de saúde do Município; participar ativamente de
inquéritos epidemiológicos quando definidos pela política municipal de saúde; desempenhar tarefas afins

Médico Veterinário

Prestar assistência médica a animais, diagnosticando doenças e realizando tratamentos clínicos e
cirúrgicos;prestar orientação técnica e administrativa a criadores quanto à prevenção e ao combate de moléstias
infecto-contagiosas e parasitárias de animais;. instruir pecuaristas sobre processos de execução técnica e
controle da inseminação artificial; fazer controle de qualidade de alimentos, principalmente os de origem animal,
com aplicação da técnica ARPCC (Análise de Risco e Pontos Críticos de Controle); colaborar na educação
sanitária da comunidade, tais como: palestras em escolas, creches, associações comunitárias, comerciantes,
manipuladores, etc.; elaborar relatórios sobre assuntos pertinentes a sua área; desempenhar tarefas afins.

Nutricionista

Elaborar, implantar, manter e avaliar planos e/ou programas de alimentação e nutrição para a população; propor
e coordenar a adoção de normas, padrões e métodos de educação e assistência alimentar, em
estabelecimentos escolares, hospitalares e outros; elaborar informes técnicos para divulgação de normas e
métodos de higiene alimentar, visando a proteção materno-infantil; prescrever regimes para pessoas sadias ou
subnutridas, bem como dietas especiais para doentes; verificar a eficácia dos regimes prescritos e proceder a
inquéritos alimentares;difundir conhecimentos de nutrição é educação alimentar, através de aulas ministradas
em cursos populares; elaborar relatórios sobre assuntos pertinentes a sua área; desempenhar tarefas afins.

Odontólogo

Examinar estomatologicamente os pacientes para o fim de diagnóstico; fazer obturações de diversos tipos,
extrações e outros tratamentos com alveolotomia, suturas, incisão de abscessos e avulsão de tártaro; aplicar
anestesia local, regional ou troncular; realizar intervenções cirúrgico-bucais; tirar e interpretar radiografias;
realizar trabalhos de ortondontia; visitar gabinetes dentários, oficinas de prótese e laboratórios de raio X para
fiscalização do exercício profissional; raspagem, alisamento e polimento dentário;restauração de composito de
uma face, de resto radicular e resina-ângulo;curativos, restauração em resina duas faces pulpotomia;exodontia
de dente permanente e tratamento de alvéolo; drenagem e tratamento de hemorragias; aconselhamento aos
pacientes; desempenhar tarefas afins.

Psicólogo

Orientar, coordenar e controlar a aplicação, o estudo e a interpretação de testes psicológicos e a realização de
entrevistas complementares; orientar ou realizar entrevistas psicossociais com candidatos a orientação
profissional, educacional, vital e vocacional; diagnosticar e orientar crianças e adolescentes com problemas no
ambiente escolar; participar de reuniões e realizar trabalhos de estudos e experimentos; selecionar baterias de
testes e elaborar as normas de sua aplicação;elaborar, aplicar, estudar e corrigir testes destinados à seleção de
candidatos a ingresso em estabelecimento de ensino e ao provimento em cargos municipais; realizar trabalhos
administrativos correlatos; supervisão, estágioinstitucional e aconselhamento escolar; atendimentos para laudos
(INSS); desempenhar tarefas afins

Técnico em Laboratório

Realizar exames de material biológico e analises químicas quantitativa e qualificativa;preparar e examinar
lâminas de material obtido por meio de biópsias, autópsias e curetagens. colher sangue para exames
bioquímico, hematológico, sorológico e outros; pesquisar elementos anormais na urina; concentrar fezes para
exames parasitológicos; semeadura de material biológico para exames culturais (secreção, urina, fezes, pus e
outros); fazer exames coprológicos, analisando a forma, consistência, cor e cheiro das amostras; realizar
exames de urina de vários tipos, verificando a densidade, cor, cheiro, transparência, sedimentos e outras
características; proceder a exames sorológicos, hematológicos, dosagens bioquímicas e líquor em amostras de
sangue; desempenhar tarefas afins.

Técnico em Raio-X

Manejar aparelhos de raio X para obtenção de chapas radiográficas, abreugráficas e similares e proceder a sua
revelação; preparar soluções para a revelação e fixação de filmes radiográficos; auxiliar médicos em
radioscopias; desempenhar tarefas afins.

Terapeuta Ocupacional

Examinar pacientes, fazer diagnósticos, prescrever e realizar tratamentos de terapia ocupacional; requisitar,
realizar e interpretar exames; orientar e controlar o trabalho de auxiliares de saúde; orientar e coletar dados
estatísticos sobre os resultados dos testes e proceder à sua interpretação; estudar, orientar, implantar,
coordenar e executar projetos e programas especiais de saúde pública; elaborar relatórios sobre assuntos
pertinentes a sua área; desempenhar tarefas afins
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ANEXO III
PROGRAMA DE PROVAS
CARGOS NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
SERVENTE ESCOLAR.
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de Texto; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de
Sílabas; Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, Coletivo,
Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos
de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio e Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo;
Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do Verbo; Frase e oração; Sujeito; Predicado; Advérbio; Interjeição;
Onomatopéia; Uso do porquê.
Bibliografia sugerida: Conhecer e Crescer - 1ª a 4ª série, Cristiane Buranello e Eliane Vieira dos Reis. Marcha
Criança – 1ª a 4ª série, Ed. Scipione. LEP de 1ª a 4ª série de Paulo Nunes de Almeida, Ed. Saraiva. E outros livros
que abrangem o programa proposto.
MATEMÁTICA: Conjuntos; Sistema de Numeração Decimal; Sistema Romano de Numeração; Adição, Subtração,
Multiplicação e Divisão de Números Naturais; Números Racionais; Operações com Frações (Adição Subtração,
multiplicação e divisão); Números Decimais; Porcentagem; Sistema Monetário, Medidas de Comprimento, Massa,
Capacidade e Tempo; Geometria (Ponto, Plano, Retas, Semi-retas, Segmento de Retas, Ângulos, Polígonos,
Triângulo; Perímetro de um triângulo, Quadrilátero, Tipos de Paralelogramos); Cálculo de Áreas, Polígono, Metro
Quadrado e Unidades maiores e menores do que o metro quadrado.
Bibliografia sugerida: Giovanni Jr & Bonjorno (1ª a 4ª - ed. FTD); Matemática – Registrando descobertas
(Barroso Lima, Maria Aparecida – Ediouro); Coleção Quero Aprender Matemática de Oscar Guelli, Ed. Ática. E
outros livros que abrangem o programa proposto.
CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia, Estudos Sociais e Ciências de 1ª a 4ª série. Assuntos ligados à
atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Ambiental, Esportiva, Artística
Literária e Social do Brasil.
Bibliografia sugerida: Livros didáticos de História, Geografia, Estudos Sociais e Ciências de 1ª a 4ª série do
ensino fundamental. Jornais, Telejornais, Revistas e outros materiais que abrangem o programa proposto.

CARGOS NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
AGENTE ESCOLAR CRECHE, AUXILIAR DE BIBLIOTECA E AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR.
LÍNGUA PORTUGUESA: TEXTO: Interpretação de texto informativo ou literário. FONÉTICA: fonema e letra;
classificação dos fonemas (vogais, semivogais e consoantes); encontros vocálicos; encontros consonantais;
dígrafos; sílabas; tonicidade das sílabas. ORTOGRAFIA: Emprego das letras maiúsculas e minúsculas; acentuação
gráfica; emprego do hífen. MORFOLOGIA: Famílias de palavras; afixos; processos de formação de palavras;
reconhecimento, emprego, flexões e classificações das classes gramaticais. SINTAXE: emprego dos sinais de
pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da crase, concordância verbal e nominal.
Bibliografia sugerida: TERRA, Ernani. Gramática de Hoje. Editora Scipione; FARACO e MOURA. Gramática.
Editora Ática; E outros livros que abrangem o programa proposto.
MATEMÁTICA: Sistema de medida, Sistema métrico decimal, unidade de comprimento, unidades usuais de
tempo, Razões, Proporções, Grandezas direta e inversamente proporcionais, Regra de três simples e composta,
Porcentagem, Juros, Conjuntos Numéricos, MDC e MMC, Equações e inequações de 1º grau, Sistema de equações,
Produtos Notáveis, Fatoração, Razões trigonométricas no triângulo retângulo.
Bibliografia sugerida: A Conquista da Matemática (Giovanni, Castrucci e Giovanni Jr – Ed. FTD); Matemática na
medida certa (Jakubo e Lelis – ED- Scipionne); Fundamentos de Matemática (Osvaldo Dolce e José Nicolau
Pompeu); E outros livros que abrangem o programa proposto.
CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia, Estudos Sociais e Ciências de 1ª a 8ª série. Assuntos ligados à
atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva,
Artística, Literária e Social do Brasil.
Bibliografia sugerida: Livros de História, Geografia, Estudos Sociais e Ciências de 1ª a 8ª série. Jornais,
Revistas, Telejornais e outros materiais que abrangem o programa proposto.
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CARGOS NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
LÍNGUA PORTUGUESA: TEXTO: Interpretação de texto informativo ou literário. FONÉTICA: fonema e letra;
classificação dos fonemas (vogais, semivogais e consoantes); encontros vocálicos; encontros consonantais;
dígrafos; sílabas; tonicidade das sílabas. ORTOGRAFIA: Emprego das letras maiúsculas e minúsculas; acentuação
gráfica; emprego do hífen. MORFOLOGIA: Famílias de palavras; afixos; processos de formação de palavras;
reconhecimento, emprego, flexões e classificações das classes gramaticais. SINTAXE: emprego dos sinais de
pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da crase, concordância verbal e nominal.
Bibliografia sugerida: TERRA, Ernani. Gramática de Hoje. Editora Scipione; FARACO e MOURA. Gramática.
Editora Ática; E outros livros que abrangem o programa proposto.

CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia, Estudos Sociais e Ciências de 1ª a 8ª série. Assuntos ligados à
atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva,
Artística, Literária e Social do Brasil.
Bibliografia sugerida: Livros de História, Geografia, Estudos Sociais e Ciências de 1ª a 8ª série. Jornais,
Revistas, Telejornais e outros materiais que abrangem o programa proposto.
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO: Noções gerais sobre atendimento ao público, higiene e limpeza,
utilização de materiais dentários, saúde bucal e profilaxia, arcadas dentária (adulto e criança), estrutura do dente,
montagem de instrumento clínico, EPI (equipamentos de proteção individual), anatomia dental, atividade e reação
de produtos químicos, Procedimentos preventivos e restauradores, esterilização e desinfecção, preparo de
materiais, Odontologia social e preventiva - Epidemiologia, métodos preventivos, políticas de saúde e cariologia,
Odontologia Social e preventiva, Paciente infantil, paciente especial e biogênese da dentição.
Bibliografia sugerida: Manual de Auxiliar de Consultório Dentário – Ministério da Saúde, Manual de
Odontopediatria – A.C. Guedes Pinto, Biossegurança em Odontologia- Sérgio L. Permar - Julian B.Wolfel,
Dentística - José Mondeli. E outros livros que abranjam o programa proposto.
HABILITADO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
LÍNGUA PORTUGUESA: TEXTO: Interpretação de texto informativo ou literário. FONÉTICA: fonema e letra;
classificação dos fonemas (vogais, semivogais e consoantes); encontros vocálicos; encontros consonantais;
dígrafos; sílabas; tonicidade das sílabas. ORTOGRAFIA: Emprego das letras maiúsculas e minúsculas; acentuação
gráfica; emprego do hífen. MORFOLOGIA: Famílias de palavras; afixos; processos de formação de palavras;
reconhecimento, emprego, flexões e classificações das classes gramaticais. SINTAXE: emprego dos sinais de
pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da crase, concordância verbal e nominal.
Bibliografia sugerida: TERRA, Ernani. Gramática de Hoje. Editora Scipione; FARACO e MOURA. Gramática.
Editora Ática; E outros livros que abrangem o programa proposto.

CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia, Estudos Sociais e Ciências de 1ª a 8ª série. Assuntos ligados à
atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva,
Artística, Literária e Social do Brasil.
Bibliografia sugerida: Livros de História, Geografia, Estudos Sociais e Ciências de 1ª a 8ª série. Jornais,
Revistas, Telejornais e outros materiais que abrangem o programa proposto.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Procedimentos básicos da enfermagem. Técnicas, Tipos de Curativos,
Administração de Medicamentos (diluição, dosagem, vias e efeitos colaterais). Medidas de controle das doenças
transmissíveis; doenças transmissíveis não imunizáveis e parasitárias. Doenças sexualmente transmissíveis.
Doenças transmissíveis imunizáveis. Imunização: Conceito, tipos, principais vacinas e soros utilizados (indicação,
contra indicações, doses, vias de administração, efeitos colaterais), conservação de vacinas e soros (cadeia de
frio). Esterilização: conceito, método de esterilização. Assistência de enfermagem à mulher no pré-natal.
Assistência de enfermagem à criança: No controle das doenças diarréicas, no controle das infecções respiratórias
agudas, no controle das verminoses. Assistência de enfermagem ao adulto. Conceito, causas, sinais e sintomas,
tratamento e assistência de enfermagem das patologias: hipertensão arterial, pneumonias, hemorragia digestiva,
diabetes mellitus, acidente vascular cerebral, traumatismos (distenção, entorços e fraturas). Primeiros Socorros.
Bibliografia sugerida: 1.Código de Ética e Deontologia de Enfermagem. Conselho Federal de Enfermagem/DF. 2.
SOUZA, E. F. Novo Manual de Enfermagem. 28a Reimpressão, Rio de Janeiro, Cultura Médica, 1996. 3. SOUZA, E.
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F. Administração de Medicamentos e Preparo de Soluções. 3a Edição, 1977, 3a Reimpressão, 1993. 4. BRUNER, L.
S. e SUDDARTH, D. S. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan, Rio de
Janeiro, 8a Edição, 1998. 5. KOCH, R. M. et alli. Técnicas Básicas de Enfermagem. Editora Florense, Curitiba, 16ª
edição, 1999. 6. POTTER, P.A. Fundamentos de Enfermagem – conceitos, processo e prática. Volume 1.
Guanabara Koogan, 4ª edição, 1997. 7. ZIEGEL, E. e CRANLEY, M. Enfermagem Obstétrica. 8ª edição.
Interamericana, Rio de Janeiro, 1985 8. POTTER, P.A. Grande Tratado de Enfermagem Prática. Editora Santos,
São Paulo, 1988. E outros livros didáticos que abrangem o programa proposto.

CARGO DE NÍVEL ENSINO MÉDIO COMPLETO
SECRETÁRIO ESCOLAR.
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 – Compreensão de texto literário ou informativo. 2 – Conhecimentos Lingüísticos:
Fonética: fonemas, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a estrutura da
palavra, formação de palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego das letras, acentuação gráfica.
Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as orações no período composto,
concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da crase, colocação de palavras. Semântica:
sinonímia e antonímia, homografia, homofonia, paronímia, polissemia.
Bibliografia sugerida: CAMPEDELLI, Samira Yousseff e SOUZA, Jésus Barbosa. Gramática do Texto – texto da
gramática. Editora Saraiva. INFANTE, Ulisses. Curso de Gramática Aplicada aos Textos. Editora Scipione. E outros
livros didáticos que abrangem o programa proposto.
MATEMÁTICA: Conjuntos; Conjuntos numéricos; Funções; Relações; Função polinominal do 1º e 2º grau; Função
modular; Função exponencial; Função logarítima; Progressões aritméticas e geométricas; Matrizes;
Determinantes; Sistemas Lineares; Análise combinatória; Binômio de Newton; Conjuntos de números complexos;
Polinômios; Trigonometria - Aplicação no triangulo retângulo, Funções circulares, Relações e identidades
trigonométricas, Transformações trigonométricas; Equações trigonométricas; Inequação trigonométricas;
Relações de triângulos quaisquer.
Bibliografia sugerida: Matemática (Marcondes, Gentil e Sérgio – Ed. Ática). Matemática (José Ruy, Giovanni e
José Roberto Bonjorno – Ed. FTD). Matemática na escola do segundo grau (Machado Antônio dos Santos – Atual
Editora). Matemática – Temas e Metas (Machado Antônio dos Santos – Atual Editora). E outros livros didáticos
que abrangem o programa proposto.
CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística Literária e
Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo). Conhecimentos básicos de
informática e Internet.
Bibliografia sugerida: Livros de História Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Jornais, Revistas, Telejornais e
outros materiais que abrangem o programa proposto.

CARGOS DE NÍVEL ENSINO MÉDIO COMPLETO
TÉCNICO EM LABORATÓRIO E TÉCNICO EM RAIO X.
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 – Compreensão de texto literário ou informativo. 2 – Conhecimentos Lingüísticos:
Fonética: fonemas, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a estrutura da
palavra, formação de palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego das letras, acentuação gráfica.
Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as orações no período composto,
concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da crase, colocação de palavras. Semântica:
sinonímia e antonímia, homografia, homofonia, paronímia, polissemia.
Bibliografia sugerida: CAMPEDELLI, Samira Yousseff e SOUZA, Jésus Barbosa. Gramática do Texto – texto da
gramática. Editora Saraiva. INFANTE, Ulisses. Curso de Gramática Aplicada aos Textos. Editora Scipione. E outros
livros didáticos que abrangem o programa proposto.
CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística Literária e
Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo). Conhecimentos básicos de
informática e Internet.
Bibliografia sugerida: Livros de História Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Jornais, Revistas, Telejornais e
outros materiais que abrangem o programa proposto.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TÉCNICO DE LABORATÓRIO: Controle de microorganismos: esterilização e desinfecção; Principais métodos
físicos e químicos. Preparo de soluções. Fundamentos básicos da microscopia ótica e sua aplicação. Técnicas de
coleta; Anticoagulantes; Punção venosa e arterial. Soro e plasma; Valores normais e interpretação clínica dos
principais exames laboratoriais. Hematologia: Elementos figurados do sangue: morfologia, função, alterações;
Coagulograma; hemograma completo, vhs, grupo sanguíneo e fator Rh, coombs direto e indireto, pesquisa de
hematozoários. Bioquímica: glicose, uréia, creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicerídios, proteínas totais e
frações, bilirrubinas e enzimas. Uroanálise: Principais analitos bioquímicos na urina. Função renal: clearences.
Metodologias de análise. Microbiologia: Coleta e transporte de material em bacteriologia; Culturas: urina, fezes,
sangue, secreção e líquidos biológicos; Isolamento e identificação de microorganismos; Morfologia e métodos de
coloração. Parasitologia: Coleta de material: conservação e transporte. Principais métodos utilizados para
helmintos e protozoários de importância médica. Noções preliminares de Higiene e Boas Práticas no Laboratório;
Equipamentos de Proteção Individual e de Proteção Coletiva: Tipos principais e utilização adequada.
Bibliografia sugerida: OLIVEIRA LIMA, A. e colaboradores. Métodos de Laboratório aplicados à Clínica: Ed.
Guanabara Koogan. Última edição. Rio de Janeiro. MOURA, R.A.A. Colheita de Material para exames de
laboratório: Ed. Atheneu. MOURA, R.A.A. Técnicas de Laboratório: 3ª ed. Editora Atheneu. VALLADA, E.P. Série
Manuais Práticos de Exames de Laboratório (5 vols): Editora Atheneu. CAMPBELL, J.M.& CAMPBELL, J.B.
Matemática de Laboratório - Aplicações Médicas e Biológicas: 3ª Ed Roca, São Paulo. VERRASTRO, T e
colaboradores. Fundamentos de Hematologia e Hemoterapia: última edição. LORENZI, F.T. Manual de
Hematologia Propedêutica e Clínica: 2ªed Medsi. E outros livros que abrangem o programa proposto.

TÉCNICO EM RAIO X: Física da Radiação (Natureza, Produção e Propriedades dos Raios X); Constituição e
Funcionamento dos Aparelhos de Raios X; Constituição dos Tubos Formadores de Raios X; Unidade de dose e
dosimetria; Filmes Radiográficos e Processamento Radiográfico; Fatores que influem na formação das imagens
radiográficas; Os efeitos biológicos e os riscos associados aos Raios X; Radioproteção; Técnicas Radiográficas na
Rotina Médica; Anatomia Radiográfica das principais incidências médicas; Técnicas Radiográficas Odontológicas;
Anatomia Radiográfica das principais incidências odontológicas; Erros nas radiografias; Garantia de qualidade.
Bibliografia sugerida: BONTRAGER, Kenneth L. Tratado de técnica radiological e base anatômica. 5a ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan. 2003. BRASIL. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria n0 453, de 1 de junho de
1998. Aprova o Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em
radiodiagnótico médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios X diagnóstico em todo território nacional e dá
outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, seção E, 2 de junho de 1998.
FREITAS, Aguinaldo de; ROSA, José Edu; SOUZA, Icléo Faria e. Radiologia odontológica. 5. Ed. São Paulo: Artes
Médicas, 2000. SQUIRE, Lucy Frank e outros. Fundamentos de Radiologia. 4ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas.
1992. WHAITES, Eric. Princípios de radiologia odontológica. 3. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. E outros livros que
abrangem o programa proposto.

CARGOS NÍVEL SUPERIOR EDUCAÇÃO
PROFESSOR P1 - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ), PROFESSOR P2 – ENSINO FUNDAMENTAL (1º
AO 5º ANO), PROFESSOR P3 – EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO.
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto literário ou informativo. Noções gerais e práticas de gramática.
Bibliografia sugerida: CEGALLA, D. P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 42ª Edição, 2.000. FARACO, C. E. e MOURA, F. M. de. Gramática. São Paulo, Ática, 1a Edição,
1993. TERRA, Ernani. Curso Prático de Gramática. Editora Scipione. E outros livros que abrangem o programa
proposto.
CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e
Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo). Conhecimentos básicos de
informática e Internet.
Bibliografia sugerida: Livros de História Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Jornais, Revistas, Telejornais e
outros materiais que abrangem o programa proposto.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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PROFESSOR P1 - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ): - Fundamentos filosóficos, psicológicos,
sociológicos e históricos da educação: Concepções filosóficas da educação; Relação entre educação, sociedade e
cultura; A escola como instituição social; Teorias do desenvolvimento e da aprendizagem; Psicologia da Educação;
- Fundamentos didático-metodológicos da Educação: Tendências pedagógicas na prática escolar; Planejamento,
metodologia e avaliação do processo ensino/aprendizagem; Projeto Político Pedagógico; Escola Cidadã. - Ensino e
aprendizagem de questões sociais; Linguagem na escola; História da Educação; Pedagogia da inclusão; A relação
professor/aluno; Conhecimento sobre ciclos de formação; Estrutura e funcionamento do ensino de 1º grau;
Reorganização do Ensino; Democratização do ensino; Avaliação; Planejamento Participativo. - Fundamentos
legais da Educação: Constituição Federal de 1988 (Atualizada): Título VIII, Capítulo III, Seção I - Da Educação.
Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96);
Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90);
Lei 10.172/2001 – Plano Nacional de Educação.
Financiamento da Educação.
Desenvolvimento infantil.
Organização do trabalho pedagógico na educação infantil. Projetos pedagógicos e planejamento para o trabalho
em Educação Infantil. Avaliação na educação infantil. Teorias educacionais. Concepções Pedagógicas. Limites. O
lúdico como instrumento de aprendizagem. O jogo e o brincar. Sexualidade. Família. Educação Inclusiva.
Bibliografia sugerida: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – Lei nº 8.069/90. Constituição da
República Federativa do Brasil – Capítulo III: Da Educação, da Cultura e do Desporto. Parâmetros Curriculares
Nacionais – Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança: Um reencontro
com a Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1.992. 14 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. LUCKESI,
Cipriano Carlos. Filosofia da Educação. São Paulo. Cortez, 1.994. GADOTTI, Moacir. Educação e Poder:
Introdução à Pedagogia do conflito. 6ª edição. São Paulo. Cortez – Autores Associados, 1985. DALMÁS, Ângelo.
Planejamento Participativo na Escola: Elaboração, Acompanhamento e Avaliação. 5ª Edição. Editora Vozes.
Petrópolis, 1977. PERRENOUD, Philippe. 10 Novas Competências para Ensinar. Tradução: Patrícia C. Ramos.
Porto Alegre. ARTMED – Artes Médicas. Sul, 2000. PERRENOUD, Philippe. Avaliação – Excelência à Regulação das
Aprendizagens entre duas Lógicas. Tradução: Patrícia C. Ramos. Porto Alegre. ARTMED – Artes Médicas. Sul,
2000. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez, 1994. História da Educação.
São Paulo: Moderna, 1989. BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 1985.
GADOTTI, Moacir. Escola cidadã. 4 ed. São Paulo: Cortez, 1995. GANDIN, Danilo. A prática do planejamento
participativo. 7 ed. Petrópolis: Vozes, 1999. KRUPPA, Sônia Maria Portella. Sociologia da Educação. São Paulo:
Cortez, 1994. PIMENTA, Selma Garrido. De professor, pesquisa e didática. Campinas: Pairus, 2002. SAVIANI,
Dermeval. Escola e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze teses sobre educação e política. 21
ed. São Paulo: Cortez, 1989. VEIGA, Ilma A. (Org.) Projeto político-pedagógico da escola. Campinas: Papirus,
1995. ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. BONAMIGO,
Maria de Rezende; CRISTÓVÃO, Vera Maria da Rocha; KAEFER, Heloísa & LEVY, Berenice Walfrid. Como ajudar
a criança no seu desenvolvimento: sugestões de atividades para a faixa de 0 a 5 anos. Universidade. BOYNTON,
Mark. Prevenção e resolução de problemas disciplinares: guia para educadores. Artmed. CARDOSO, Marilene da
Silva. Educação inclusiva e diversidade: uma práxis educativa junto a alunos com necessidades especiais. Redes.
COLL, C, MARCHESI, A; PALACIOS J. Desenvolvimento psicológico e educação. Artmed. CRAIDY, Carmem Maria
& KAERCHER, Gládis Elise P. da Silva. Educação infantil: pra que te quero? Artmed. FERREIRO, Emília &
TEBEROSKI, Ana. Psicogênese da língua escrita. Artes Médicas. FONSECA, Vitor da. Educação especial:
programa de estimulação precoce, uma introdução às ideias de Feuerstein. Artmed. GOLDSCHMIED, Elinor.
Educação de 0 a 3 anos: o atendimento em creche. Artmed. KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogos infantis: o
jogo, a criança e a educação. Petrópolis. MANTOVANI, Mariângela. Quando é necessário dizer não. Paulinas.
MIRANDA, Nicanor. 200 jogos infantis. Itatiaia. MOYLES, Janet R.. Só brincar? O papel do brincar na educação
infantil. Artmed. SEQUEIROS, Leandro. Educar para a solidariedade: projeto didático para uma nova cultura de
relações entre os povos. Artmed. TIBA, Içami. Quem ama educa. Gente.VASCONCELLOS, Celso dos Santos.
Avaliação da aprendizagem. Libertad. ZABALZA, Miguel A. Qualidade em educação infantil. Artmed. E outros
livros que abrangem o programa proposto.
PROFESSOR P2 – ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO): - Fundamentos filosóficos, psicológicos,
sociológicos e históricos da educação: Concepções filosóficas da educação; Relação entre educação, sociedade e
cultura; A escola como instituição social; Teorias do desenvolvimento e da aprendizagem; Psicologia da Educação;
- Fundamentos didático-metodológicos da Educação: Tendências pedagógicas na prática escolar; Planejamento,
metodologia e avaliação do processo ensino/aprendizagem; Projeto Político Pedagógico; Escola Cidadã. - Ensino e
aprendizagem de questões sociais; Linguagem na escola; História da Educação; Pedagogia da inclusão; A relação
professor/aluno; Conhecimento sobre ciclos de formação; Estrutura e funcionamento do ensino de 1º grau;
Reorganização do Ensino; Democratização do ensino; Avaliação; Planejamento Participativo. - Fundamentos
legais da Educação: Constituição Federal de 1988 (Atualizada): Título VIII, Capítulo III, Seção I - Da Educação.
Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96);
Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90);
Lei 10.172/2001 – Plano Nacional de Educação. Financiamento da Educação. O desenvolvimento da criança e do
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adolescente. Projetos Pedagógicos e planejamento de aula. Teorias Educacionais. Concepções Pedagógicas.
Avaliação. Sexualidade. Fracasso escolar. A prática educativa. Formação de professores.
Bibliografia sugerida: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – Lei nº 8.069/90. Constituição da
República Federativa do Brasil – Capítulo III: Da Educação, da Cultura e do Desporto. Parâmetros Curriculares
Nacionais – Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança: Um reencontro
com a Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1.992. 14 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. LUCKESI,
Cipriano Carlos. Filosofia da Educação. São Paulo. Cortez, 1.994. LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da
aprendizagem escolar. Cortez. GADOTTI, Moacir. Educação e Poder: Introdução à Pedagogia do conflito. 6ª
edição. São Paulo. Cortez – Autores Associados, 1985. GADOTTI, Moacir. História das Ideias Pedagógicas. Ática.
DALMÁS, Ângelo. Planejamento Participativo na Escola: Elaboração, Acompanhamento e Avaliação. 5ª Edição.
Editora Vozes. Petrópolis, 1977. PERRENOUD, Philippe. 10 Novas Competências para Ensinar. Tradução: Patrícia
C. Ramos. Porto Alegre. ARTMED – Artes Médicas. Sul, 2000. PERRENOUD, Philippe. Avaliação – Excelência à
Regulação das Aprendizagens entre duas Lógicas. Tradução: Patrícia C. Ramos. Porto Alegre. ARTMED – Artes
Médicas. Sul, 2000. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez, 1994. História da
Educação. São Paulo: Moderna, 1989. BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense,
1985. GADOTTI, Moacir. Escola cidadã. 4 ed. São Paulo: Cortez, 1995. GANDIN, Danilo. A prática do
planejamento participativo. 7 ed. Petrópolis: Vozes, 1999. KRUPPA, Sônia Maria Portella. Sociologia da Educação.
São Paulo: Cortez, 1994. PIMENTA, Selma Garrido. De professor, pesquisa e didática. Campinas: Pairus, 2002.
SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze teses sobre educação e
política. 21 ed. São Paulo: Cortez, 1989. VEIGA, Ilma A. (Org.) Projeto político-pedagógico da escola. Campinas:
Papirus, 1995. ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. E outros
livros que abrangem o programa proposto. - BOYNTON, Mark. Prevenção e resolução de problemas disciplinares:
guia para educadores. Artmed. GIANCATERINO, Roberto. Escola, Professor, Aluno. Madras. HOFFMANN,
Jussara. Avaliação mediadora: uma prática em construção de pré-escola à universidade. Mediação. IRA, Shor &
FREIRE, Paulo. Medo e ousadia. Paz e Terra. MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro.
Cortez. SEQUEIROS, Leandro. Educar para a solidariedade: projeto didático para uma nova cultura de relações
entre os povos. Artmed. TIBA, Içami. Adolescentes: Quem ama, Educa. Integrare. VASCONCELLOS, Celso dos
Santos. Avaliação da aprendizagem. Libertad. WERNECK, Hamilton. Se você finge que ensina, eu finjo que
aprendo. Vozes. E outros livros que abrangem o programa proposto.

PROFESSOR P3 – EDUCAÇÃO FÍSICA: Educação Física no contexto da Educação; Educação Física, esporte e
sociedade; História da Educação Física no Brasil; Função social da Educação Física; Papel do professor de
Educação Física; Metodologia do ensino da Educação Física; Educação Física e lazer; Corporeidade; Aprendizagem
motora; Fisiologia do exercício; Teoria do treinamento esportivo; Psicologia da aprendizagem; Psicologia do
esporte; Avaliação em Educação Física. Critérios de seleção e organização de conteúdos. Objetivos gerais da área
Educação Física. Esportes: Atletismo. Esportes coletivos: futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol.
Esportes com bastões. Técnicas e táticas. Regras e penalidades. Organização de eventos esportivos. Jogos: Jogos
pré-desportivos. Brincadeiras da cultura popular. Lutas: Judô, Capoeira. Atividades Rítmicas e Expressivas:
Danças: danças populares brasileiras; danças populares urbanas; danças modernas, contemporâneas e jazz;
danças e coreografias associadas a manifestações culturais. Percepção corporal e espaço-temporal. Ginásticas de
preparação e aperfeiçoamento para a dança; de preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas;
ginástica olímpica e rítmica desportiva. Primeiros socorros no esporte.
Bibliografia sugerida: GUERRA, M – Recreação e Lazer – Sagra DC, Luzatto 5 ed Porto Alegre –1996; LE
BOULCH, J. Educação Psicomotora: A Psicocinética na idade escolar – Porto Alegre: Artes Médicas – 1987;
SCHIMIDT, R A; Aprendizagem e Performance Motora. Dos princípios a prática – São Paulo: ed Movimento –
1993; SOUZA, e s e Vago T M (org) Trilhas e Partilhas – Educação Física Escolar e nas Práticas Sociais – Editora
Cultura – Belo Horizonte 1997; BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais.
Educação física, Brasília: MEC/SEF, 1998. CALAZANS, Julieta; CASTILHO, Jacyan. Dança e educação em
movimento. São Paulo: Cortez, 2003. DARIDO, S. C. e RANGEL, I. C. A. (org). Educação física na escola:
implicações para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. DE MARCO, A. Educação Física:
cultura e sociedade. Campinas: Papirus, 2006. FEGEL, M. J. Primeiros socorros no esporte. São Paulo: Manole,
2002. FOX, EDWARD L. Bases fisiológicas da educação física e dos desportos. 6.ed. Rio de Janeiro:Guanabara,
2000. FREIRE, João Batista. Educação como prática corporal. São Paulo: Scipione, 2003. GALLAHUE, D.
Compreendendo o Desenvolvimento Motor. 2ªed. São Paulo: Phorte, 2001. GORGATTI, Márcia Greguol. Atividade
física adaptada: qualidade de vida para pessoas com necessidades especiais. Ed. Barueri – São Paulo: Editora
Manole, 2004. E outros livros didáticos que abrangem o programa proposto.

ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO: Relação entre escola, Estado e sociedade na história da educação brasileira.
Políticas educacionais brasileiras contemporâneas e legislação correspondente. Princípios da gestão escolar
democrática. Ação do pedagogo na organização do trabalho pedagógico na escola pública. Aspectos históricos e
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políticos da formação do pedagogo no Brasil e de sua prática escolar. Fundamentos da Educação: teorias e
concepções pedagógicas. A educação e suas relações com os campos sócio-econômicos-políticos e culturais. A
história institucional da escola pública e seu compromisso social. A lei 9394/96 face às necessidades históricas da
educação brasileira. As diretrizes curriculares para a educação básica. As relações entre trabalho e educação.
Elementos da prática pedagógica. A organização da escola e as instâncias de decisão colegiada. Os elementos da
cultura escolar: saberes escolares, método didático, avaliação escolar e fundamentos sobre relações coletivas para
o trabalho docente. A construção do projeto político pedagógico da escola. Pedagogia voltada à autonomia.
Pedagogia da presença, do vínculo e do oprimido.
Bibliografia sugerida: ARANHA, M.L. A filosofia da educação. Rio de Janeiro: ed. Moderna, 1989. BRANDÃO, Z.
(org.). A crise dos paradigmas e educação. São Paulo: ed. Cortez, 1994. BRASIL. Secretaria de Educação
Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais / Secretaria de
Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997. BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros
Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Introdução aos parâmetros curriculares
nacionais Secretaria de Educação Fundamental – Brasília: MEC/SEF, 1998. CANDAU, V. M. (org.). Didática,
currículo e saberes escolares. RJ: DP&A, 2000. DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez
Brasília: DF: MEC: UNESCO, 1999. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei N° 9.394, de 20 de Dezembro de
1996 (e atualizações). Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei nº. 80069, de 13 de julho de 1990. 12ed. atual.
e ampl. São Paulo: Saraiva 2002. FERREIRA, N. S. C. (Org.). Supervisão educacional para uma escola de
qualidade: da formação à ação. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2000. Supervisão Educacional: uma reflexão crítica.
Petrópolis: Vozes, 1985. Gestão da Educação: impasses, perspectivas e compromissos. São Paulo: Cortez, 2001.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 7ªed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
GADOTTI, M. Autonomia da escola: princípios e propostas. São Paulo: Cortez, 2000. GADOTTI, M. Escola cidadã.
São Paulo: Cortez, 1992GANDIM, D. Temas para um projeto político pedagógico. 6ª ed. Petrópolis: Vozes, 1999.
GANDIN, D. A prática do planejamento participativo. Petrópolis: Vozes, 1994. GEMERASCA, M. P.; GANDIM, D.
Planejamento participativo na escola: o que é e como se faz. 3ª ed. São Paulo. Loyola, 2004. GRINSPUN, M.
(org.). Supervisão e orientação educacional – perspectivas de integração na escola. São Paulo: Cortez, 2005.
HADJI, C. Pensar e agir em educação. Porto Alegre: Artmed, 2001. HOFFMANN, J. M. L. Avaliação mediadora:
uma prática em construção da pré-escola à universidade. 19ª ed. Porto Alegre: Educação & Realidade, 1993.
LIBÂNEO, J.C. Didática. São Paulo: Cortez, 1991. Organização e Gestão da escola: teoria e prática. Goiânia:
Alternativa, 2004. LÜCK, H. Ação integrada – administração, supervisão e orientação educacional. Petrópolis:
Vozes, 1981. LÜCK, H. A gestão participativa na escola. Petrórpolis: Vozes, 2006. LUCKESI, C.C. Avaliação da
aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 2005. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1994. MOREIRA, A. F.
Currículos e Programas no Brasil. São Paulo: Papirus,1990. MORIN, E. Os sete saberes necessários à Educação do
Futuro. São Paulo. Ed. Cortez, 2000. PERRENOUD, P. THURLER, M. As competências para ensinar no século XXI.
Porto Alegre: Artmed, 2002. RANGEL, Mary. (orgs). Nove olhares sobre a supervisão. Campinas (SP): Papirus,
2004. VASCONCELLOS, C. Coordenação do trabalho pedagógico: do projeto político-pedagógico ao cotidiano na
sala de aula. São Paulo: libertad, 2002. VASCONCELLOS, C. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e
projeto político-pedagógico. São Paulo: libertad, 2000. ZABALA, A. A prática educativa - como ensinar. Porto
Alegre: Artmed, 1998. E outros livros didáticos que abrangem o programa proposto.

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
BIBLIOTECÁRIO, BIOQUÍMICO, ENFERMEIRO (4 HORAS), ENFERMEIRO (8 HORAS), ENFERMEIRO
PLANTONISTA, FARMACÊUTICO (4 HORAS), FARMACÊUTICO (8 HORAS), FISIOTERAPEUTA, MÉDICO
CARDIOLOGISTA, MÉDICO CIRURGIÃO, MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO GINECOLOGISTA, MÉDICO
NEUROLOGISTA, MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO PSIQUIATRA, MÉDICO RADIOLOGISTA, MÉDICO
ULTRASONOGRAFISTA, MÉDICO VETERINÁRIO, NUTRICIONISTA, ODONTÓLOGO, PSICÓLOGO E
TERAPEUTA OCUPACIONAL.
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto literário ou informativo. Noções gerais e práticas de gramática.
Bibliografia sugerida: CEGALLA, D. P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 42ª Edição, 2.000. FARACO, C. E. e MOURA, F. M. de. Gramática. São Paulo, Ática, 1a Edição,
1993. TERRA, Ernani. Curso Prático de Gramática. Editora Scipione. E outros livros que abrangem o programa
proposto.
CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e
Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo). Conhecimentos básicos de
informática e Internet.
Bibliografia sugerida: Livros de História Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Jornais, Revistas, Telejornais e
outros materiais que abrangem o programa proposto.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

BIBLIOTECÁRIO: Administração de sistemas de informação: Princípios e políticas de seleção; Procedimentos e
recursos para aquisição; Avaliação e desenvolvimento de coleções; Planejamento de unidades de informação;
Gestão de unidades de informação; Avaliação de serviços e de unidades; Estudos de usuários; Processamento da
informação: Normalização: Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) da área de
documentação; Catalogação: Princípios; Código de Catalogação Anglo-americano (2. Ed.); Classificação:
Princípios; Sistemas de classificação; Indexação e recuperação da informação: Princípios; Medidas de avaliação;
Métodos de Indexação; Linguagens verbais de indexação; Recursos e serviços de informação: Controle
bibliográfico; Fontes de informação; Referência e disseminação da informação; Treinamento de usuários;
Sistemas e redes de informação.
Bibliografia sugerida: CAMPOS, L. & MENEZES, E. M. Classificação decimal universal - CDU: instruções e
exercícios. Florianópolis: Ed. UFSC, 1992. CAMPOS, M. L. de A. Linguagem documentária: teorias que
fundamentam sua elaboração. Niterói: EdUFF, 2001. CÓDIGO de catalogação anglo-americano. 2. ed. rev. São
Paulo: Federação das Associações Brasileiras de Bibliotecários, 1994. CRUZ, A. da Costa et al. Elaboração de
referências (NBR 6023 / 2000). Rio de Janeiro: Interciência; Niterói: Intertexto, 2000. FIGUEIREDO, N. M.
Estudos de uso e usuários da informação. Brasília: IBICT, 1994. Desenvolvimento e avaliação de coleções. In:
Metodologias para promoção do uso da informação. São Paulo: Nobel, 1990, p. 31- 44. Textos avançados em
referência & informação. São Paulo: Polis: APB, 1996. GROGAN, Denis. A prática do serviço de referência. Brasília:
Briquet de Lemos / Livros, 1995. LANCASTER, F. W. Avaliação de serviços de bibliotecas. Brasília: Briquet de
Lemos/Livros, 1996. Indexação e resumos: teoria e prática. Brasília: Briquet de Lemos / Livros, 1993. MACIEL,
A.C. Instrumentos para gerenciamento de bibliotecas. Niterói: EDUFF, 1995. MACIEL, A.C. Planejamento de
bibliotecas: o diagnóstico. 2 ed. Niterói: EDUFF, 1997. Manual de elaboração de tesauros monolíngues. Brasília:
PNBU, 1990. MEY, E. S. Alves. Introdução à catalogação. Brasília: Briquet de Lemos/Livros, 1995. PEROTA, M. L.
L. R. Multimeios: seleção, aquisição, processamento, armazenagem, empréstimo. 4 ed. Vitória: Ed. Edufes, 1997.
PIEDADE, M. A. R. Introdução à teoria da classificação. Rio de Janeiro: Interciência, 1977. RIBEIRO, A. M. C. M.
AACR2: Anglo-American Cataloguing Rules, 2 ed.: descrição e pontos de acesso. Brasília: Ed. do Autor, 1995.
ROWLEY, J. Informática para bibliotecas. Brasília: Briquet de Lemos/Livros, 1994. SILVA, O. P. da & GANIM,
Fátima. Manual da CDU. Brasília: Briquet de Lemos/Livros, 1994. VERGUEIRO, W. Seleção de materiais de
informação: princípios e técnicas. Brasília, DF: Briquet de Lemos/Livros, 1995. et ANDRADE, Diva. Aquisição de
materiais de informação. 2 ed. Brasília: Briquet de Lemos/Livros, 1997. Sites interessantes:
http://www.oclc.org/dewey/index.htm ; http://www.abntdigital.com.br. E outros livros didáticos que abrangem o
programa proposto.

BIOQUÍMICO: PARASITOLOGIA CLÍNICA: Patogenia, sintomatologia, epidemiologia, profilaxia e diagnóstico das
parasitoses humanas; Fundamento das técnicas utilizadas no diagnóstico das parasitoses humanas.
MICROBIOLOGIA CLÍNICA: Enterobacteriaceae, Mycobacteriacea e Streptococaceae: patologia, profilaxia e
diagnóstico laboratorial; Meios de cultura para bacteriologia: generalidades, métodos de coloração. BIOQUÍMICA
CLÍNICA: Causas de variação nas determinações laboratoriais: a preparação do paciente. Variações e erros
devidos à amostra biológica; Fotometria em Bioquímica Clínica: conceito, tipos, leis de fotometria, aplicação nas
análises clínicas, transmitência, absorbância, curva e fator de calibração; Técnicas, fundamentos químicos e
interpretação clínica das dosagens de: glicose, hemoglobina glicolisada, uréia, ácido úrico, creatinina, colesterol e
frações, triglicérides, proteínas totais e albumina, bilirrubina total, direta e indireta. Fosfatases: ácida e alcalina,
amilase, creatinofosfoquinse, desidrogenase lática. Transminases: glutânico-oxalacética e glutânico-pirúvico.
Urinálise: fundamentos químicos, interpretação das análises. HEMATOLOGIA CLÍNICA: Interpretação clínica de
eritrograma e hemograma: valores de referência. Índices hematimátricos. Hematoscopia normal e patológica.
Alterações qualitativas e quantitativas; Anemias; Leucoses: Alterações no sangue periférico; Imuno-hematologia:
exames laboratoriais para classificação sangüínea e doenças auto-imunes; Coagulação e hemostasia: diagnóstico
laboratorial das doenças vasculares, plaquetárias e das principais coagulopatias; Coleta e métodos de coloração
para exames hematológicos. IMUNOLOGIA CLÍNICA: Diagnóstico imunológico das infecções bacterianas
(salmonelose, brucelose, sífilis); Diagnóstico imunológico das infecções virais: mononucleose infecciosa, hepatites,
rubéola, AIDS, rotavírus, citomegalovírus; Imunofluoerescência para Toxoplasmose e Doenças de Chagas.
Bibliografia sugerida: FERREIRA, W. A. & ÁVILA, S. L. M. Diagnóstico laboratorial das principais doenças
infecciosas e autoimunes. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. HENRY, J. B. Diagnósticos Clínicos e
Tratamentos por Métodos Laboratoriais. São Paulo: Ed.Manole, 1999. LEVINSON, W. & JAWETZ, E. Microbiologia
médica e Imunologia. 7 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. LIMA, O., CANÇADO, R. Métodos de Laboratório
Aplicados à Clínica – técnica e interpretação. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. LORENZI, T.F.
Manual de hematologia. 2 ed. São Paulo: Médica e Científica, 1999. NEVES, D.P. Parasitologia Humana. 11 ed.
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São Paulo: Atheneu, 2005. RAVEL, R. Laboratório clínico – aplicações clínicas dos dados laboratoriais. 6ª ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997. VOET, D., VOET, J. G. & PRATT, C. W. Fundamentos de Bioquímica. Porto
Alegre: Artmed, 2002. E outros livros didáticos que abrangem o programa proposto.

ENFERMEIRO (4 HORAS): 1. Administração aplicada a enfermagem: gerência e liderança, supervisão e
auditoria - conceito, finalidade e características; administração de recursos materiais e recursos humanos em
enfermagem - generalidades e cálculo de pessoal; exercício profissional, princípios, direitos, deveres,
regulamentação do exercício profissional, entidades de classe, criação e finalidade; 2. Metodologia da assistência
de enfermagem: Sistematização da Assistência em Enfermagem, Exame Físico, Preparo e Administração de
medicamentos/soluções. Processo de Enfermagem. Aspectos Éticos e Legais da Prática de Enfermagem; 3.
Enfermagem em clínica médica: assistência de enfermagem aos clientes com distúrbios: oncológicos,
respiratórios, cardiovasculares, neurológicos, hematológicos, gastrointestinais, ortopédicos, gênito-urinários,
endócrinos, metabólicos, hidroeletrolíticos e de locomoção; 4. Enfermagem em clínica cirúrgica: aspectos gerais
da assistência de enfermagem cirúrgica; saúde e enfermagem; conceitos; fatores etiológicos das doenças e
métodos de tratamento; graus de dependência dos pacientes; assistência de enfermagem no pré, trans e pósoperatório; tipos de cirurgia, principais complicações no pós-operatório imediato dos diversos tipos de cirurgia;
procedimentos de enfermagem no centro de esterilização de materiais; desinfecção e esterilização - meios e
métodos; 6. Enfermagem em emergência: assistência de enfermagem ao cliente em situações de emergência parada cardiorespiratória, reanimação cardiopulmonar cerebral; acidente vascular encefálico; síndrome
coronariana aguda; arritmia cardíaca; choque; edema agudo de pulmão; crise hipertensiva; alterações
metabólicas; politraumatismo; traumatismo crânio-encefálico; traumatismo raqui-medular; traumatismo torácico
e traumatismo abdominal; fraturas e entorses; alterações de comportamento; corpos estranhos; insolação e
intermação; desmaio e tontura; convulsão e inconsciência; queimaduras; afogamento; intoxicação e
envenenamento; 7. Enfermagem no pré-hospitalar: biossegurança; NR32 cinemática do trauma; avaliação da
vítima; hemorragias; resgate e transporte; choque elétrico; emergências respiratórias; protocolo nas emergências
abdominais e traumáticas. Acidente com múltiplas vítimas e desastres: conceito, princípios de controle de cena,
triagem, tratamento e transporte. Suporte Básico de Vida; 8. Enfermagem em saúde pública: Assistência de
enfermagem na prevenção e controle de doenças infecto-parasitárias, crônico-degenerativas, e processo de
reabilitação; Sistema Único de Saúde (SUS); Pacto pela Saúde, Programa Nacional de Imunização (PNI);
acidentes e violência; DST/AIDS; doenças cardiovasculares; educação em saúde; Programa de Assistência à
Mulher, Criança e do Trabalhador; saúde do idoso; 9. Enfermagem em Saúde Mental: integração da assistência de
enfermagem às novas políticas públicas de atenção à saúde mental da criança e adulto; 10. Enfermagem na
saúde da mulher: câncer de colo de útero e de mama; ciclo grávido-puerperal; mortalidade materna; assistência
ginecológica; planejamento familiar; humanização do parto e nascimento; assistência de enfermagem no prénatal, parto e puerpério; gravidez de risco; emergências obstétricas; 11. Enfermagem em pediatria: crescimento
e desenvolvimento; saúde da criança; saúde do adolescente; assistência de enfermagem à criança hospitalizada;
doenças agudas na infância; prevenção de acidentes na infância; 12. Enfermagem em neonatologia: assistência
de enfermagem ao recém-nato à termo; aleitamento materno; assistência de enfermagem ao recém-nato de
risco; reanimação neonatal; icterícia/fototerapia; oxigenioterapia; transporte do recém-nato de risco.
Bibliografia sugerida: Agenda de compromissos para a saúde integral da criança e redução da mortalidade
infantil/ Ministério da Saúde Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília:
Ministério
da
Saúde,
2005.
80
p
Disponível
em:
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/05_0080_M.pdf. BRASIL, Ministério da Saúde.
Portaria n° 2048/GM de 05 de novembro de 2002. Institui o regulamento técnico dos Sistemas Estaduais de
Urgência e Emergência, Brasília, MS, 2002. BRUNNER, l.s. SUDDARTH, D.S. Tratado de Enfermagem MédicoCirúrgica. 10ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. Caminhos para uma Política de Saúde Mental
Infanto-juvenil. /Ministério da Saúde. Série B. Textos Básicos em Saúde Brasília - DF-2005. Disponível em:
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/05_0379_M.pdf.
Resolução
COFEN
N°
311/2007. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. COFEN - Lei n° 7.498, de 25 de junho de 1986. Guia
de Vigilância Epidemiológica / Fundação Nacional de Saúde. 5. ed. Brasília: FUNASA, 2002.- Disponível em
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/guia_vig_epi_vol_l.pdf.
Manual
de
Normas
de
Vacinação.
3.ed.
Brasília:
Ministério
da
Saúde:
Fundação
Nacional
de
Saúde;
2001.
(http://dtr2001.saude.gov.br/svs/pub/pdfs/manu_normas_vac.pdf). MARTINS, Maria Aparecida. Manual
de Infecção Hospitalar: Epidemiologia, Prevenção e Controle. 2ª ed., Rio de Janeiro: Medsi, 2001. MOZACHI,
Nelson. O Hospital: manual do ambiente hospitalar. 1ª ed.. Curitiba: Os Autores, 2005. Perspectiva da Eqüidade
no Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal: Atenção à Saúde das Mulheres-Ministério da
Saúde,
20p.
2005.
Disponível
em:
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/s_mulher.htm.
Política
Nacional
de
Atenção Integral à Saúde da Mulher - Princípios e Diretrizes - Ministério da Saúde 82p. 2004. Disponível em:
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http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/s_mulher.htm.
Programa
de
Humanização do Parto: Humanização no Pré-Natal e Nascimento - Ministério da Saúde. 114 p. 2002. Disponível
em: http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/s_mulher.htm. Resolução COFEN 172/1994. Normatiza a criação de Comissão de Ética de Enfermagem nas instituições de saúde - Disponível em:
http://www.portalcofen.gov.br/_novoportal/section_int.asp?InfoID=81&EditionSectionID=15&Secti
onParentID. Resolução COFEN - 292/2004. Normatiza a atuação do Enfermeiro na Captação e Transplante de
Órgãos e Tecidos - Disponível em: http://www.portalcofen.gov.br. ROUQUAYROL, Maria Zélia. Epidemiologia
e Saúde. 6ª ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2003. SUAREZ, Fernando Alvarez [et al]. Manual Básico de Socorro de
Emergência. 2 ed., Rio de Janeiro: Editora Atheneu, 2007. Cartilha de Acolhimento com Avaliação e Classificação
de
Risco.
Ministério
da
Saúde.
Humanizasus.
Publicação
2004.
Disponível
em:
www.saude.rj.gov.br/humanizasus. CINTRA, Eliane de Araújo [et al]. Assistência de Enfermagem ao Paciente
Gravemente Enfermo. São Paulo: Editora Atheneu, 2001. HERMANN, H. & PEGORARO, A. Enfermagem em
Doenças Transmissíveis. São Paulo: EPU, 1986. HUDAK, C.M.; GALLO, B.M. Cuidados Intensivos de Enfermagem:
uma visão holística. 6ª ed. Rio de Janeiro, Editora: Guanabara Koogan, 1997. KAWAMOTO, E.E. & FORTES, J.I.
Fundamentos de Enfermagem. 2ª ed. São Paulo: EPU, 1986. KURCGANT, Paulina. Administração em Enfermagem.
São Paulo: Pedagógica Universitária, 1991. POTTER, Patrícia A. & PERRY, Anne G. Grande Tratado de Enfermagem
Prática Clinica e Prática Hospitalar. 3 ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Santos Editora, 2002. SMELTZER, S.C. &
BARE, B.G. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 8ª ed. Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan, 1998, 2
vol. WHALEY e WONG. Enfermagem Pediátrica. 5ª ed. Rio de Janeiro; Editora Guanabara Koogan, 1999. MARX,
Lore Cecilia; MORITA, Luiza Chitose. Manual de gerenciamento de enfermagem. São Paulo: Rufo, 1998. GALANTE,
Anderson Cleyton. Auditoria hospitalar do serviço de enfermagem. Goiânia: AB, 2005. BRASIL. Ministério da
Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Doenças infecciosas e
parasitárias: guia de bolso. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. (Série B. Textos Básicos de Saúde). E outros
livros didáticos que abrangem o programa proposto.

ENFERMEIRO (8 HORAS): 1. Administração aplicada a enfermagem: gerência e liderança, supervisão e
auditoria - conceito, finalidade e características; administração de recursos materiais e recursos humanos em
enfermagem - generalidades e cálculo de pessoal; exercício profissional, princípios, direitos, deveres,
regulamentação do exercício profissional, entidades de classe, criação e finalidade; 2. Metodologia da assistência
de enfermagem: Sistematização da Assistência em Enfermagem, Exame Físico, Preparo e Administração de
medicamentos/soluções. Processo de Enfermagem. Aspectos Éticos e Legais da Prática de Enfermagem; 3.
Enfermagem em clínica médica: assistência de enfermagem aos clientes com distúrbios: oncológicos,
respiratórios, cardiovasculares, neurológicos, hematológicos, gastrointestinais, ortopédicos, gênito-urinários,
endócrinos, metabólicos, hidroeletrolíticos e de locomoção; 4. Enfermagem em clínica cirúrgica: aspectos gerais
da assistência de enfermagem cirúrgica; saúde e enfermagem; conceitos; fatores etiológicos das doenças e
métodos de tratamento; graus de dependência dos pacientes; assistência de enfermagem no pré, trans e pósoperatório; tipos de cirurgia, principais complicações no pós-operatório imediato dos diversos tipos de cirurgia;
procedimentos de enfermagem no centro de esterilização de materiais; desinfecção e esterilização - meios e
métodos; 6. Enfermagem em emergência: assistência de enfermagem ao cliente em situações de emergência parada cardiorespiratória, reanimação cardiopulmonar cerebral; acidente vascular encefálico; síndrome
coronariana aguda; arritmia cardíaca; choque; edema agudo de pulmão; crise hipertensiva; alterações
metabólicas; politraumatismo; traumatismo crânio-encefálico; traumatismo raqui-medular; traumatismo torácico
e traumatismo abdominal; fraturas e entorses; alterações de comportamento; corpos estranhos; insolação e
intermação; desmaio e tontura; convulsão e inconsciência; queimaduras; afogamento; intoxicação e
envenenamento; 7. Enfermagem no pré-hospitalar: biossegurança; NR32 cinemática do trauma; avaliação da
vítima; hemorragias; resgate e transporte; choque elétrico; emergências respiratórias; protocolo nas emergências
abdominais e traumáticas. Acidente com múltiplas vítimas e desastres: conceito, princípios de controle de cena,
triagem, tratamento e transporte. Suporte Básico de Vida; 8. Enfermagem em saúde pública: Assistência de
enfermagem na prevenção e controle de doenças infecto-parasitárias, crônico-degenerativas, e processo de
reabilitação; Sistema Único de Saúde (SUS); Pacto pela Saúde, Programa Nacional de Imunização (PNI);
acidentes e violência; DST/AIDS; doenças cardiovasculares; educação em saúde; Programa de Assistência à
Mulher, Criança e do Trabalhador; saúde do idoso; 9. Enfermagem em Saúde Mental: integração da assistência de
enfermagem às novas políticas públicas de atenção à saúde mental da criança e adulto; 10. Enfermagem na
saúde da mulher: câncer de colo de útero e de mama; ciclo grávido-puerperal; mortalidade materna; assistência
ginecológica; planejamento familiar; humanização do parto e nascimento; assistência de enfermagem no prénatal, parto e puerpério; gravidez de risco; emergências obstétricas; 11. Enfermagem em pediatria: crescimento
e desenvolvimento; saúde da criança; saúde do adolescente; assistência de enfermagem à criança hospitalizada;
doenças agudas na infância; prevenção de acidentes na infância; 12. Enfermagem em neonatologia: assistência
de enfermagem ao recém-nato à termo; aleitamento materno; assistência de enfermagem ao recém-nato de
risco; reanimação neonatal; icterícia/fototerapia; oxigenioterapia; transporte do recém-nato de risco.
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Bibliografia sugerida: Agenda de compromissos para a saúde integral da criança e redução da mortalidade
infantil/ Ministério da Saúde Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília:
Ministério
da
Saúde,
2005.
80
p
Disponível
em:
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/05_0080_M.pdf. BRASIL, Ministério da Saúde.
Portaria n° 2048/GM de 05 de novembro de 2002. Institui o regulamento técnico dos Sistemas Estaduais de
Urgência e Emergência, Brasília, MS, 2002. BRUNNER, l.s. SUDDARTH, D.S. Tratado de Enfermagem MédicoCirúrgica. 10ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. Caminhos para uma Política de Saúde Mental
Infanto-juvenil. /Ministério da Saúde. Série B. Textos Básicos em Saúde Brasília - DF-2005. Disponível em:
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/05_0379_M.pdf.
Resolução
COFEN
N°
311/2007. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. COFEN - Lei n° 7.498, de 25 de junho de 1986. Guia
de Vigilância Epidemiológica / Fundação Nacional de Saúde. 5. ed. Brasília: FUNASA, 2002.- Disponível em
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/guia_vig_epi_vol_l.pdf.
Manual
de
Normas
de
Vacinação.
3.ed.
Brasília:
Ministério
da
Saúde:
Fundação
Nacional
de
Saúde;
2001.
(http://dtr2001.saude.gov.br/svs/pub/pdfs/manu_normas_vac.pdf). MARTINS, Maria Aparecida. Manual
de Infecção Hospitalar: Epidemiologia, Prevenção e Controle. 2ª ed., Rio de Janeiro: Medsi, 2001. MOZACHI,
Nelson. O Hospital: manual do ambiente hospitalar. 1ª ed.. Curitiba: Os Autores, 2005. Perspectiva da Eqüidade
no Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal: Atenção à Saúde das Mulheres-Ministério da
Saúde,
20p.
2005.
Disponível
em:
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/s_mulher.htm.
Política
Nacional
de
Atenção Integral à Saúde da Mulher - Princípios e Diretrizes - Ministério da Saúde 82p. 2004. Disponível em:
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/s_mulher.htm.
Programa
de
Humanização do Parto: Humanização no Pré-Natal e Nascimento - Ministério da Saúde. 114 p. 2002. Disponível
em: http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/s_mulher.htm. Resolução COFEN 172/1994. Normatiza a criação de Comissão de Ética de Enfermagem nas instituições de saúde - Disponível em:
http://www.portalcofen.gov.br/_novoportal/section_int.asp?InfoID=81&EditionSectionID=15&Secti
onParentID. Resolução COFEN - 292/2004. Normatiza a atuação do Enfermeiro na Captação e Transplante de
Órgãos e Tecidos - Disponível em: http://www.portalcofen.gov.br. ROUQUAYROL, Maria Zélia. Epidemiologia
e Saúde. 6ª ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2003. SUAREZ, Fernando Alvarez [et al]. Manual Básico de Socorro de
Emergência. 2 ed., Rio de Janeiro: Editora Atheneu, 2007. Cartilha de Acolhimento com Avaliação e Classificação
de
Risco.
Ministério
da
Saúde.
Humanizasus.
Publicação
2004.
Disponível
em:
www.saude.rj.gov.br/humanizasus. CINTRA, Eliane de Araújo [et al]. Assistência de Enfermagem ao Paciente
Gravemente Enfermo. São Paulo: Editora Atheneu, 2001. HERMANN, H. & PEGORARO, A. Enfermagem em
Doenças Transmissíveis. São Paulo: EPU, 1986. HUDAK, C.M.; GALLO, B.M. Cuidados Intensivos de Enfermagem:
uma visão holística. 6ª ed. Rio de Janeiro, Editora: Guanabara Koogan, 1997. KAWAMOTO, E.E. & FORTES, J.I.
Fundamentos de Enfermagem. 2ª ed. São Paulo: EPU, 1986. KURCGANT, Paulina. Administração em Enfermagem.
São Paulo: Pedagógica Universitária, 1991. POTTER, Patrícia A. & PERRY, Anne G. Grande Tratado de Enfermagem
Prática Clinica e Prática Hospitalar. 3 ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Santos Editora, 2002. SMELTZER, S.C. &
BARE, B.G. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 8ª ed. Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan, 1998, 2
vol. WHALEY e WONG. Enfermagem Pediátrica. 5ª ed. Rio de Janeiro; Editora Guanabara Koogan, 1999. MARX,
Lore Cecilia; MORITA, Luiza Chitose. Manual de gerenciamento de enfermagem. São Paulo: Rufo, 1998. GALANTE,
Anderson Cleyton. Auditoria hospitalar do serviço de enfermagem. Goiânia: AB, 2005. BRASIL. Ministério da
Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Doenças infecciosas e
parasitárias: guia de bolso. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. (Série B. Textos Básicos de Saúde). E outros
livros didáticos que abrangem o programa proposto.

ENFERMEIRO PLANTONISTA: 1. Administração aplicada a enfermagem: gerência e liderança, supervisão e
auditoria - conceito, finalidade e características; administração de recursos materiais e recursos humanos em
enfermagem - generalidades e cálculo de pessoal; exercício profissional, princípios, direitos, deveres,
regulamentação do exercício profissional, entidades de classe, criação e finalidade; 2. Metodologia da assistência
de enfermagem: Sistematização da Assistência em Enfermagem, Exame Físico, Preparo e Administração de
medicamentos/soluções. Processo de Enfermagem. Aspectos Éticos e Legais da Prática de Enfermagem; 3.
Enfermagem em clínica médica: assistência de enfermagem aos clientes com distúrbios: oncológicos,
respiratórios, cardiovasculares, neurológicos, hematológicos, gastrointestinais, ortopédicos, gênito-urinários,
endócrinos, metabólicos, hidroeletrolíticos e de locomoção; 4. Enfermagem em clínica cirúrgica: aspectos gerais
da assistência de enfermagem cirúrgica; saúde e enfermagem; conceitos; fatores etiológicos das doenças e
métodos de tratamento; graus de dependência dos pacientes; assistência de enfermagem no pré, trans e pósoperatório; tipos de cirurgia, principais complicações no pós-operatório imediato dos diversos tipos de cirurgia;
procedimentos de enfermagem no centro de esterilização de materiais; desinfecção e esterilização - meios e
métodos; 6. Enfermagem em emergência: assistência de enfermagem ao cliente em situações de emergência parada cardiorespiratória, reanimação cardiopulmonar cerebral; acidente vascular encefálico; síndrome
coronariana aguda; arritmia cardíaca; choque; edema agudo de pulmão; crise hipertensiva; alterações
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metabólicas; politraumatismo; traumatismo crânio-encefálico; traumatismo raqui-medular; traumatismo torácico
e traumatismo abdominal; fraturas e entorses; alterações de comportamento; corpos estranhos; insolação e
intermação; desmaio e tontura; convulsão e inconsciência; queimaduras; afogamento; intoxicação e
envenenamento; 7. Enfermagem no pré-hospitalar: biossegurança; NR32 cinemática do trauma; avaliação da
vítima; hemorragias; resgate e transporte; choque elétrico; emergências respiratórias; protocolo nas emergências
abdominais e traumáticas. Acidente com múltiplas vítimas e desastres: conceito, princípios de controle de cena,
triagem, tratamento e transporte. Suporte Básico de Vida; 8. Enfermagem em saúde pública: Assistência de
enfermagem na prevenção e controle de doenças infecto-parasitárias, crônico-degenerativas, e processo de
reabilitação; Sistema Único de Saúde (SUS); Pacto pela Saúde, Programa Nacional de Imunização (PNI);
acidentes e violência; DST/AIDS; doenças cardiovasculares; educação em saúde; Programa de Assistência à
Mulher, Criança e do Trabalhador; saúde do idoso; 9. Enfermagem em Saúde Mental: integração da assistência de
enfermagem às novas políticas públicas de atenção à saúde mental da criança e adulto; 10. Enfermagem na
saúde da mulher: câncer de colo de útero e de mama; ciclo grávido-puerperal; mortalidade materna; assistência
ginecológica; planejamento familiar; humanização do parto e nascimento; assistência de enfermagem no prénatal, parto e puerpério; gravidez de risco; emergências obstétricas; 11. Enfermagem em pediatria: crescimento
e desenvolvimento; saúde da criança; saúde do adolescente; assistência de enfermagem à criança hospitalizada;
doenças agudas na infância; prevenção de acidentes na infância; 12. Enfermagem em neonatologia: assistência
de enfermagem ao recém-nato à termo; aleitamento materno; assistência de enfermagem ao recém-nato de
risco; reanimação neonatal; icterícia/fototerapia; oxigenioterapia; transporte do recém-nato de risco.
Bibliografia sugerida: Agenda de compromissos para a saúde integral da criança e redução da mortalidade
infantil/ Ministério da Saúde Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília:
Ministério
da
Saúde,
2005.
80
p
Disponível
em:
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/05_0080_M.pdf. BRASIL, Ministério da Saúde.
Portaria n° 2048/GM de 05 de novembro de 2002. Institui o regulamento técnico dos Sistemas Estaduais de
Urgência e Emergência, Brasília, MS, 2002. BRUNNER, l.s. SUDDARTH, D.S. Tratado de Enfermagem MédicoCirúrgica. 10ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. Caminhos para uma Política de Saúde Mental
Infanto-juvenil. /Ministério da Saúde. Série B. Textos Básicos em Saúde Brasília - DF-2005. Disponível em:
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/05_0379_M.pdf.
Resolução
COFEN
N°
311/2007. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. COFEN - Lei n° 7.498, de 25 de junho de 1986. Guia
de Vigilância Epidemiológica / Fundação Nacional de Saúde. 5. ed. Brasília: FUNASA, 2002.- Disponível em
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/guia_vig_epi_vol_l.pdf.
Manual
de
Normas
de
Vacinação.
3.ed.
Brasília:
Ministério
da
Saúde:
Fundação
Nacional
de
Saúde;
2001.
(http://dtr2001.saude.gov.br/svs/pub/pdfs/manu_normas_vac.pdf). MARTINS, Maria Aparecida. Manual
de Infecção Hospitalar: Epidemiologia, Prevenção e Controle. 2ª ed., Rio de Janeiro: Medsi, 2001. MOZACHI,
Nelson. O Hospital: manual do ambiente hospitalar. 1ª ed.. Curitiba: Os Autores, 2005. Perspectiva da Eqüidade
no Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal: Atenção à Saúde das Mulheres-Ministério da
Saúde,
20p.
2005.
Disponível
em:
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/s_mulher.htm.
Política
Nacional
de
Atenção Integral à Saúde da Mulher - Princípios e Diretrizes - Ministério da Saúde 82p. 2004. Disponível em:
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/s_mulher.htm.
Programa
de
Humanização do Parto: Humanização no Pré-Natal e Nascimento - Ministério da Saúde. 114 p. 2002. Disponível
em: http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/s_mulher.htm. Resolução COFEN 172/1994. Normatiza a criação de Comissão de Ética de Enfermagem nas instituições de saúde - Disponível em:
http://www.portalcofen.gov.br/_novoportal/section_int.asp?InfoID=81&EditionSectionID=15&Secti
onParentID. Resolução COFEN - 292/2004. Normatiza a atuação do Enfermeiro na Captação e Transplante de
Órgãos e Tecidos - Disponível em: http://www.portalcofen.gov.br. ROUQUAYROL, Maria Zélia. Epidemiologia
e Saúde. 6ª ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2003. SUAREZ, Fernando Alvarez [et al]. Manual Básico de Socorro de
Emergência. 2 ed., Rio de Janeiro: Editora Atheneu, 2007. Cartilha de Acolhimento com Avaliação e Classificação
de
Risco.
Ministério
da
Saúde.
Humanizasus.
Publicação
2004.
Disponível
em:
www.saude.rj.gov.br/humanizasus. CINTRA, Eliane de Araújo [et al]. Assistência de Enfermagem ao Paciente
Gravemente Enfermo. São Paulo: Editora Atheneu, 2001. HERMANN, H. & PEGORARO, A. Enfermagem em
Doenças Transmissíveis. São Paulo: EPU, 1986. HUDAK, C.M.; GALLO, B.M. Cuidados Intensivos de Enfermagem:
uma visão holística. 6ª ed. Rio de Janeiro, Editora: Guanabara Koogan, 1997. KAWAMOTO, E.E. & FORTES, J.I.
Fundamentos de Enfermagem. 2ª ed. São Paulo: EPU, 1986. KURCGANT, Paulina. Administração em Enfermagem.
São Paulo: Pedagógica Universitária, 1991. POTTER, Patrícia A. & PERRY, Anne G. Grande Tratado de Enfermagem
Prática Clinica e Prática Hospitalar. 3 ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Santos Editora, 2002. SMELTZER, S.C. &
BARE, B.G. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 8ª ed. Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan, 1998, 2
vol. WHALEY e WONG. Enfermagem Pediátrica. 5ª ed. Rio de Janeiro; Editora Guanabara Koogan, 1999. MARX,
Lore Cecilia; MORITA, Luiza Chitose. Manual de gerenciamento de enfermagem. São Paulo: Rufo, 1998. GALANTE,
Anderson Cleyton. Auditoria hospitalar do serviço de enfermagem. Goiânia: AB, 2005. BRASIL. Ministério da
Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Doenças infecciosas e
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parasitárias: guia de bolso. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. (Série B. Textos Básicos de Saúde). E outros
livros didáticos que abrangem o programa proposto.

FARMACÊUTICO (4 HORAS): Conceito, objetivos e atribuições da Farmácia; Requisitos técnicos e exigências
legais para instalação, licenciamento e funcionamento da Farmácia; Farmácia Hospitalar e controle de infecções
hospitalares; Germicidas de uso hospitalar: formulações; Seleção e padronização de medicamentos e correlatos;
Gestão de estoque – curva ABC – Parâmetros de identificação dos medicamentos para o controle de estoque;
Armazenamento de medicamentos e correlatos – exigências legais, normas técnicas e funcionais; Sistemas de
dispensação de medicamentos. FARMACOLOGIA: Conhecimento quanto à origem, à química, à atividade
farmacológica, aos mecanismos de ação, ao emprego terapêutico e à toxicidade dos medicamentos, necessária ao
desenvolvimento da assistência farmacêutica; Farmacologia da dor e da inflamação; Farmacologia do sistema
respiratório; Farmacologia do sistema digestivo; Farmacologia do sistema nervoso central, periférico e autônomo;
Farmacologia do sistema cardiovascular; Farmacologia dos processos infecciosos; Antimicrobianos. ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA NO SUS/ ATENÇÃO BÁSICA: Incentivo a assistência farmacêutica; Política Nacional de
Medicamentos; Programas Estratégicos de Responsabilidade do Ministério da Saúde; Programas para Aquisição
dos Medicamentos Essenciais da Saúde.
Bibliografia sugerida: CARVALHO, E. B. Manual de Suporte Nutricional. Rio de Janeiro: Medsi, 1992. 308p.
FARMACOPÉIA Brasileira. 3. ed. São Paulo: Organização Andrei, 19977. 1v. FARMACOPÉIA Brasileira. 4. ed. São
Paulo: Atheneu, 1988. P. 1 e P. 2 (Fascículos 1-4) GENNARO, A. R. Remington Farmácia. 19 ed. Argentina: Médica
Pan América.2 volumes. GENNARO, A. R. REMINGTON. A ciência e a prática da farmácia. 20 ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2004. GOMES, Maria J. V. Magalhães; REIS, Adriano Max Moreira. Ciências Farmacêuticas:
Uma abordagem em farmácia hospitalar. 1ª ed. São Paulo: Editora Atheneu. 2001. GOODMAN, L. S.; GILMAN, A.
As bases farmacológicas da terapêutica. 10 ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2003. 1647p. HANSTEN, P. D.
Interações medicamentosas. 5 ed. Rio de Janeiro: Revinter, 1989. 518p. HENRY, J. B. Diagnósticos Clínicos e
Tratamentos por Métodos Laboratoriais. São Paulo: Ed.Manole, 1999. KATZUNG, B.G.; SILVA, P. Farmacologia
básica e clínica. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara-koogan, 2006. 854p. KOROLKOVAS, A. Dicionário Terapêutico
Guanabara. Rio de Janeiro: Guanabara-koogan, 2004. MARTINS, M. A. Manual de infecções hospitalares:
prevenção e controle. Hospital das Clínicas (Belo Horizonte). Rio de Janeiro: Medsi, 1993. 288p. MARIN, N. Et al.
Assistência Farmacêutica para Gerentes Municipais: Brasília; OPAS, 2003. Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de
1973, Conselho Federal de Farmácia. Lei nº 6360, de 23 de setembro de 1976, Congresso Nacional ANVISA. Lei
nº 8080, de 19 de setembro de 1990, Congresso Nacional ANVISA. Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1990,
Congresso Nacional ANVISA. Lei nº 9787, de 10 de fevereiro de 1999, Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, de Secretaria de Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde. Resolução nº
387, de 13 de dezembro de 2002, Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 417, de 29 de setembro de 2004,
Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 431, de 17 de fevereiro de 2005, Conselho Federal de Farmácia.
Resolução RDC 328/99 – ANVISA. Resolução RDC 33/2000 – ANVISA. Portaria GM/MS nº 3916 de 30 de outubro
de 1998. Diário Oficial da União, 1998. Portaria GM/MS nº 176/99 de 08 de março de 1999. Diário Oficial da União
1999. Portaria GM/MS nº 1077/99. Diário Oficial da União 1999. Outros livros que abrangem o programa
proposto.
FARMACÊUTICO (8 HORAS): Conceito, objetivos e atribuições da Farmácia; Requisitos técnicos e exigências
legais para instalação, licenciamento e funcionamento da Farmácia; Farmácia Hospitalar e controle de infecções
hospitalares; Germicidas de uso hospitalar: formulações; Seleção e padronização de medicamentos e correlatos;
Gestão de estoque – curva ABC – Parâmetros de identificação dos medicamentos para o controle de estoque;
Armazenamento de medicamentos e correlatos – exigências legais, normas técnicas e funcionais; Sistemas de
dispensação de medicamentos. FARMACOLOGIA: Conhecimento quanto à origem, à química, à atividade
farmacológica, aos mecanismos de ação, ao emprego terapêutico e à toxicidade dos medicamentos, necessária ao
desenvolvimento da assistência farmacêutica; Farmacologia da dor e da inflamação; Farmacologia do sistema
respiratório; Farmacologia do sistema digestivo; Farmacologia do sistema nervoso central, periférico e autônomo;
Farmacologia do sistema cardiovascular; Farmacologia dos processos infecciosos; Antimicrobianos. ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA NO SUS/ ATENÇÃO BÁSICA: Incentivo a assistência farmacêutica; Política Nacional de
Medicamentos; Programas Estratégicos de Responsabilidade do Ministério da Saúde; Programas para Aquisição
dos Medicamentos Essenciais da Saúde.
Bibliografia sugerida: CARVALHO, E. B. Manual de Suporte Nutricional. Rio de Janeiro: Medsi, 1992. 308p.
FARMACOPÉIA Brasileira. 3. ed. São Paulo: Organização Andrei, 19977. 1v. FARMACOPÉIA Brasileira. 4. ed. São
Paulo: Atheneu, 1988. P. 1 e P. 2 (Fascículos 1-4) GENNARO, A. R. Remington Farmácia. 19 ed. Argentina: Médica
Pan América.2 volumes. GENNARO, A. R. REMINGTON. A ciência e a prática da farmácia. 20 ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2004. GOMES, Maria J. V. Magalhães; REIS, Adriano Max Moreira. Ciências Farmacêuticas:
Uma abordagem em farmácia hospitalar. 1ª ed. São Paulo: Editora Atheneu. 2001. GOODMAN, L. S.; GILMAN, A.
As bases farmacológicas da terapêutica. 10 ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2003. 1647p. HANSTEN, P. D.
Interações medicamentosas. 5 ed. Rio de Janeiro: Revinter, 1989. 518p. HENRY, J. B. Diagnósticos Clínicos e
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Tratamentos por Métodos Laboratoriais. São Paulo: Ed.Manole, 1999. KATZUNG, B.G.; SILVA, P. Farmacologia
básica e clínica. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara-koogan, 2006. 854p. KOROLKOVAS, A. Dicionário Terapêutico
Guanabara. Rio de Janeiro: Guanabara-koogan, 2004. MARTINS, M. A. Manual de infecções hospitalares:
prevenção e controle. Hospital das Clínicas (Belo Horizonte). Rio de Janeiro: Medsi, 1993. 288p. MARIN, N. Et al.
Assistência Farmacêutica para Gerentes Municipais: Brasília; OPAS, 2003. Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de
1973, Conselho Federal de Farmácia. Lei nº 6360, de 23 de setembro de 1976, Congresso Nacional ANVISA. Lei
nº 8080, de 19 de setembro de 1990, Congresso Nacional ANVISA. Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1990,
Congresso Nacional ANVISA. Lei nº 9787, de 10 de fevereiro de 1999, Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, de Secretaria de Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde. Resolução nº
387, de 13 de dezembro de 2002, Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 417, de 29 de setembro de 2004,
Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 431, de 17 de fevereiro de 2005, Conselho Federal de Farmácia.
Resolução RDC 328/99 – ANVISA. Resolução RDC 33/2000 – ANVISA. Portaria GM/MS nº 3916 de 30 de outubro
de 1998. Diário Oficial da União, 1998. Portaria GM/MS nº 176/99 de 08 de março de 1999. Diário Oficial da União
1999. Portaria GM/MS nº 1077/99. Diário Oficial da União 1999. Outros livros que abrangem o programa
proposto.

FISIOTERAPEUTA: Anatomia e Fisiologia: artrologia e miologia dos membros superiores e inferiores e do tronco;
neuroanatomia; anatomia do sistema respiratório e cardiovascular; neurofisiologia; fisiologia: respiratória,
cardiovascular, articular e do envelhecimento; Avaliação e conduta fisioterapêutica para as disfunções
cardiovasculares (afecções vasculares periféricas crônicas e agudas, insuficiência cardíaca, doença arterial
coronariana), pneumológicas (doença pulmonar obstrutiva crônica, afecções pleurais, bronquiectasia, Síndrome de
Angústia Respiratória Aguda, insuficiência respiratória aguda, fibrose cística, traumatismos torácicos, pneumonia e
atelectasia), reumatológicas (artroses, artrite reumatóide, espondilite anquilosante, lúpus eritematoso sistêmico),
geriátricas (osteoporose, alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento, incontinência urinária), traumatoortopédicas (desvios da coluna vertebral, fraturas, luxações, lesões de partes moles, lesões articulares,
complicações osteoarticulares pós-traumáticas: rigidez, distrofia simpático-reflexa, síndrome compartimental),
neurológicas (acidente vascular encefálico, traumatismo raque-medular, polineuropatias, doenças extrapiramidais, lesões de nervos periféricos e paralisia facial) e dermatológicas (paciente queimado, úlceras de
pressão); Fisioterapia em pré e pós-operatório de cirurgias torácicas, abdominais e ortopédicas; Fisioterapia em
Terapia Intensiva: avaliação fisioterapêutica e radiológica do tórax, abordagem cinesioterapêutica do aparelho
locomotor e do sistema respiratório, síndrome de imobilismo, noções de assistência ventilatória, monitorização
respiratória e desmame; Fisioterapia Geral - cinesioterapia, eletroterapia, termoterapia, fototerapia.
Bibliografia sugerida: DELISA, J.A. Tratado de Medicina de Reabilitação. São Paulo: Manole, 2001· DORETTO,
D. Fisiopatologia Clínica do Sistema Nervoso – 2ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu. ENCICLOPÉDIE Médico - Cirurcicale
Kinesiterapia - Edition Techiniques do Brasil - versão em espanhol - volume 3. GUYTON. Tratado de Fisiologia
Médica – 9ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997. HOPPENFELD, S. Propedêutica Ortopédica - Rio de
Janeiro: Atheneu, 1990. KAPANDJI, I.A. Fisiologia Articular – 5ª ed. São Paulo: Manole, 1999 (vol 1 a 3).
KENDALL, F.P.; MC CREARY, E.K.; PROVANCE, P.G. Músculos Provas e Funções. 4ª ed. São Paulo: Manole, 1995 ·
KISNER, C.; COLBY, L. A. Exercícios Terapêuticos - Fundamentos e Técnicas. São Paulo: Manole, 1998 · LOW J,
REED A. Eletroterapia Explicada - Princípios e Prática – 1ª ed. São Paulo: Manole, 2001. PICKLES, C.C., SIMPSON,
VANDERVORT. Fisioterapia Na Terceira Idade. São Paulo: Santos, 1998 · SCANLAN, CRAIG D.; STOLLER, JAMES;
WILKINS, ROBERT. Fundamentos da Terapia Respiratória de Egan – 7ª ed. São Paulo: Manole, 2000 SPENCE A. P.
Anatomia Humana Básica - 2a ed. São Paulo, Manole, 1991.SULLIVAN, S.B. Fisioterapia, Avaliação e Tratamento,
2ª ed, São Paulo: Manole, 1993 · TARANTINO A B. Doenças Pulmonares. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1997. YOSHINARI e BONFÁ. Reumatologia para o Clínico, Rocca, 2000. E outros livros que abranjam o
programa proposto.

MÉDICO CARDIOLOGISTA: Fatores de risco de doenças cardiovasculares; fatores de risco, estilo de vida e
doenças cardiovasculares; fatores de risco para doença arterial coronariana em crianças e adolescentes; fatores
de risco para doenças cardiovasculares em idosos; dislipidemias; lipoproteína (A) e aterosclerose; proteína Creativa e doença arterial coronariana; obesidade associada a hipertensão arterial como fator de risco de doenças
cardiovasculares; diabetes e doenças cardiovasculares; resistência à insulina e doenças cardiovasculares;
medicamentos e sistema cardiovascular; drogas ilícitas e coração; desnutrição e doenças cardiovasculares;
doença aterosclerótica coronariana sem os fatores de risco tradicionais; insuficiência cardíaca; arritmias;
disfunção autonômica cardíaca; síncope cardiovascular; parada cardiorespiratória; morte súbita; cardiopatias
congênitas; hipertensão arterial e hipotensão arterial; emergências hipertensivas; doenças arterialcoronariana;
febre reumática e valvopatias, 723: miocardites e cardiomiopatias; endocardites, endomiocardiofibrose e
trombose intracavitária; doenças do pericárdio; o coração e os outros órgãos e sistemas; o coração e os pulmões
- embolia pulmonar, hipertensão pulmonar e congestão pulmonar; doenças sistêmicas e o coração; doenças da
aorta e das carótidas.

29

PMI 01/2011

Prefeitura Municipal de Igarapé /MG
Edital de Abertura de Concurso Público nº 01/2011
Bibliografia sugerida: NOBRE, Fernando; Carlos V. Serrano Jr. Tratado de Cardiologia. SOCESP. Manole. 2005
PORTO, Roberto C. Doenças do Coração, Prevenção e Tratamento. Ed.: 2a Edição. Guanabara Koogan. 2005.
Sociedade Mineira de Cardiologia. Cardiologia. 1ª ed. Guanabara Koogan. 2005. E outros livros que abranjam o
programa proposto.

MÉDICO CIRURGIÃO: Resposta endócrina e metabólica ao trauma; Distúrbios hidro-eletrolíticos; Choque;
Avaliação e preparo do paciente no pré-operatório/ generalidades. Pré-operatório em condições especiais
(diabéticos, cardiopatas, ictéricos, pacientes em uso de corticóides, distúrbio de coagulação); Avaliação pósoperatório. Generalidades. Hidratação venosa; Infecção em cirurgia. Antibioticoprofilaxia; Risco de infecção para
cirurgião e equipe de saúde; Hemostasia e princípios de hemoterapia; Traumatismo torácico; Traumatismo
abdominal. Síndrome compartimento abdominal; Traumatismo vascular e cardíaco; Atendimento ao
politraumatizado, Atendimento inicial, métodos propedêuticos e terapêuticos; Traumatismo da região cervical;
Complicações em cirurgia; Anatomia, fisiologia, métodos diagnósticos, patologias benignas e malignas,
abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas em tireóide e paratireóide; Anatomia, fisiologia, métodos
diagnósticos, patologias benignas e malignas, abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas do esôfago; Anatomia,
fisiologia, métodos diagnósticos, patologias benignas e malignas, abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas do
estômago e duodeno; Anatomia, fisiologia, métodos diagnósticos, abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas do
diafragma; Anatomia, fisiologia, métodos diagnósticos, patologias benignas e malignas, abordagem cirúrgica das
afecções cirúrgicas do intestino delgado; Anatomia, fisiologia, métodos diagnósticos, patologias benignas e
malignas, abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas do cólon, reto e ânus; Anatomia, fisiologia, métodos
diagnósticos, patologias benignas e malignas, abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas do fígado; Anatomia,
fisiologia, métodos diagnósticos, patologias benignas e malignas, abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas das
vias biliares; Afecções cirúrgicas do baço; Anatomia, fisiologia, métodos diagnósticos, patologias benignas e
malignas, abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas do pâncreas; Anatomia, fisiologia, métodos diagnósticos,
patologias benignas e malignas, abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas das supra-renais; Anatomia,
fisiologia, métodos diagnósticos, patologias benignas e malignas, abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas do
retro-peritônio; Anatomia, fisiologia, métodos diagnósticos, patologias benignas e malignas, abordagem cirúrgica
das afecções cirúrgicas do mesentério; Abdômen agudo. Fisiopatologia da peritonite, abordagem diagnóstica e
condutas; Hérnias da parede abdominal; Peritonites e abscessos intra-abdominais.
Bibliografia sugerida: FREIRE, Evandro. Trauma; a doença dos séculos. Rio de Janeiro: Atheneu, 2001.
GREENFIELD, L.Z. Surgery Complications - MATTOX, K.L. Complications of Trauma. Churchill Linvigstone, 1994.
SAVASSI ROCHA, P.R. Abdome Agudo 2 Edição, Editora Medci, 1993. SCHWARTZ, SHIRES, SPENCER. Principles of
surgery - WAY, Lawrewnce W. Currebt surgical diagnosis & treatment 11.ed. ER McGraw-Hill, 2003. Outros livros
que abrangem o programa proposto.

MÉDICO CLÍNICO GERAL: 1- Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame de saúde preventivo. 2Cuidados com a dieta. A atividade física. O tabagismo e abuso do álcool. 3- Princípios de terapia farmacológica. 4Radiologia do coração. Princípios de eletrocardiograma. 5- Conduta na insuficiência cardíaca. 6- Abordagem
clínica das arritmias cardíacas supraventriculares. 7- Hipertensão arterial sistêmica. 8- Abordagem clínica da
cardiopatia isquêmica. 9- Asma brônquica. 10- Pneumonias comunitárias. 11- Cálculos renais. Uropatia
obstrutiva. 12- Cistite e pielonefrite. 13- Gastrite. Úlcera péptica. 14- Distúrbios gastrintestinais funcionais:
síndrome do cólon irritável. 15- Dispepsia sem úlcera e dor torácica não-cardíaca. 16- Abordagem do paciente
com diarréia. Doença intestinal inflamatória. 17-Neoplasias do estômago e do intestino grosso. 18- Pancreatite.
19- Hepatites virais. 20- Cirrose hepática. 21- Doença da vesícula biliar e dos ductos biliares. 22- Abordagem das
anemias. 23- Leucopenia e leucocitose. 24-Abordagem do paciente com linfadenopatia e esplenomegalia. 25Abordagem do paciente com sangramento e trombose. 26- Prevenção de câncer. Marcadores tumorais. Síndromes
paraneoplásicas. 27- Avaliação nutricional. Obesidade. Dislipidemia. 28- Diabetes mellitus. 29- Hipoglicemia. 30Hipo e hipertireoidismo. 31- Rinite alérgica. Anafilaxia. Alergia a picadas de insetos. Alergia medicamentosa. 32Reações adversas às drogas e aos alimentos. 33- Artrite reumatóide. 34-Gota e metabolismo do ácido úrico. 35O ombro doloroso. Espondiloartropatias. Dorsalgia e cervicoalgias. Doenças do disco intervertebral. 36Abordagem clínica do paciente febril. 37- Tuberculose. 38- Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida. 39- Gripe e resfriado. 40- Abordagem clínica das orofaringites agudas. 41- Princípios
da prevenção vacinal. 42- Parasitoses intestinais. 43- Princípios da antibioticoterapia. 44- Síncope e cefaléias. 45Acidentes com animais peçonhentos. 46- Interpretação dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos.
Bibliografia sugerida: BRAUNWALD, E.; FAUCI, A. S.; KASPER, D.L.; HAUSER, S. L.; LONGO, D. L.; JAMESON,
J. L. Medicina interna. 15. ed. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill Interamericana do Brasil, 2002. GOLDMAN, L.;
AUSIELLO, D. C. Tratado de medicina interna. 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. GREEN, G. B.; HARRIS, I.
S.; LIN, G. A.; MOYLAN, K. C. The Washington Manual. Manual de terapêutica clínica. 31. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara-Koogan, 2005. ROCHA, M.O.C.; PEDROSO, E.R.P.; FONSECA, J.G.M; SILVA. O.A. Terapêutica clínica.
Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 1998. Outros livros que abrangem o programa proposto.
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MÉDICO GINECOLOGISTA: Amenorréias. Anormalidades da estática pélvica. Anovulação crônica. Anticoncepção.
Atraso do desenvolvimento puberal. Bioética e ginecologia. Carcinoma do colo do útero. Ciclo menstrual normal.
Cirurgias diagnósticas e terapêuticas em ginecologia e mastologia. Climatério. Consulta em Ginecologia.
Diferenciação sexual. Doença benigna da mama. Doença inflamatória pélvica. Doença maligna da mama. Doenças
malignas da vulva. Doenças prémalignas da vulva. Doenças sexualmente transmissíveis. Dor pélvica crônica.
Endometriose. Estados intersexuais. Exames laboratoriais em ginecologia e mastologia. Ginecologia infantopuberal. Hiperandrogenismo. Hiperprolactinemias. Hormonioterapia em ginecologia e mastologia. Incontinência
urinária. Infertilidade. Informática em ginecologia. Lesões intraepiteliais do colo do útero. Neoplasias benignas da
trompa. Neoplasias benignas do ovário. Neoplasias benignas do útero. Neoplasias malignas da trompa. Neoplasias
malignas do ovário. Neoplasias malignas. Pré e pós-operatório em cirurgia ginecológica e mamária. Puberdade
precoce. Quimioterapia em ginecologia e mastologia. Radioterapia em ginecologia e mastologia. Sangramento
uterino anormal. Sexualidade feminina. Síndrome pré-menstrual. Ultrasonografia em ginecologia e mastologia e
Mamografia. Urgências em ginecologia. Videoendoscopia em ginecologia. Violência sexual contra a mulher.
Vulvovaginites.
Bibliografia sugerida: Qualquer livro que abrange o programa proposto.

MÉDICO NEUROLOGISTA: Neuroanatomia funcional.
Aspectos básicos de neurofisiologia. Semiologia
neurológica. Aspectos práticos da propedêutica diagnóstica em Neurologia. Cefaléias e dor. Doenças cérebrovasculares. Epilepsias e eventos paroxísticos diferenciais. Demências e outras alterações cognitivas. Distúrbios do
movimento. Doenças neuromusculares. Esclerose múltipla e outras doenças desmielinizantes. Neuroinfecção. Neuro-oncologia. Psiquiatria na prática neurológica. Distúrbios do sono. Manifestações e complicações
neurológicas das doenças sistêmicas.
Bibliografia sugerida: ANGELO MACHADO Neuroanatomia Funcional/, 2 edição. A.F.HAERER. Dejong’s The
Neurologic Examination 5 edição. MAURICE VICTOR, ALLAN H. ROPPER Adams and Victor Principles of Neurology,
2000. LEWIS P.ROWAND Merrit’s Textbook of Neurology, 1995. MARTIN A. SAMUELS, STEVEN FESKE. Office
Practice of Neurology, 2003. Outros livros que abrangem o programa proposto.

MÉDICO PEDIATRA: 1- Aspectos gerais da anamnese. 2- Aspectos gerais do exame clínico e da interpretação
dos exames laboratoriais na criança e no adolescente. 3- Crescimento e desenvolvimento. 4- Imunização e
vacinas. 5- Problemas especiais de saúde que afetam o adolescente. 6- Necessidades nutricionais da criança e do
adolescente. 7- Desnutrição e obesidade. 8- Deficiências e excessos de vitaminas e de sais minerais. 9- Distúrbios
hidroeletrolíticos. 10- A criança criticamente enferma. 11- Bases das desordens genéticas. 12- Principais defeitos
metabólicos 13- Recém-nascido normal. 14- Recém-nascido prematuro e o recém-nascido de baixo peso. 15Principais problemas que acometem o recém-nascido. 16- Distúrbios imunológicos, infecciosos e alérgicos na
criança e no adolescente. 17- Doenças osteoarticulares, reumáticas e neuromusculares na criança e no
adolescente. 18- Sistema digestivo e as doenças que acometem a criança e o adolescente. 19- Sistema
respiratório e as doenças que acometem a criança e o adolescente. 20- Sistema cardiovascular e as doenças que
acometem a criança e o adolescente. 21- Sistema renal e as doenças que acometem a criança e o adolescente.
22- Sistema nervoso e as doenças que acometem a criança e o adolescente. 23- Doenças que acometem os olhos,
os ouvidos e o nariz da criança e do adolescente. 24- Principais doenças dermatológicas que acometem a criança
e o adolescente. 25- Doenças oncológicas e hematológicas que acometem a criança e o adolescente. 26Intoxicações, envenenamentos e acidentes por animais peçonhentos.
Bibliografia sugerida: CARVALHO, Werther B. Terapia Intensiva Pediátrica. 2. ed. Rio de Janeiro: Atheneu,
1997. CLOHERTTY, J. P. Manual de neonatologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Medsi Guanabara Koogan, 2005. LEÃO E
et al. Pediatria ambulatorial. 4. ed. Belo Horizonte: COOPMED, 2005. NELSON. Nelson Textbook of pediatrics. 17.
ed. International edition, Saunders, 2004. Outros livros que abrangem o programa proposto.

MÉDICO PSIQUIATRA: Conhecimentos Básicos de Medicina Sanitária, Preventiva e Epidemiológica; Política de
Saúde Pública/SUS; Clínica Geral/Médica; Psiquiatria clínica – conceito, diagnóstico e tratamento dos quadros:
psicóticos, neuróticos, oligofrênicos, depressivos; transtornos da afetividade, esquizofrenia, transtornos de
ansiedade, transtornos relacionados ao uso de álcool e de substâncias inalantes, Noções de psiquiatria infantil e
da adolescência. Psiquiatria social – O hospital psiquiátrico e seu papel na sociedade; Intervenção em saúde
mental/estruturação dos serviços; Desinstitucionalização; Psicopatologia do trabalho, Psicopatologia: transtornos
do humor e do afeto, transtornos do pensamento e da linguagem, transtornos da consciência, da atenção e da
memória; Psicofarmacologia – Neurolépticos; Antidepressivos; Benzodiazepínicos; Lítio; Alcoolismo e dependência
de drogas: conceito e quadros clínicos; Demências: conceito, classificação, quadros clínicos; Esquizofrenias:
conceito, classificação e tratamentos; Aspectos psiquiátricos das epilepsias, manifestações principais,
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tratamentos.;Psicose maníaco-depressiva: conceito, classificação e tratamento; Neuroses: histórico, conceito,
classificação e tratamento; Toxicomanias: conceito, conduta terapêutica; Personalidade: conceitos,
desenvolvimento; Terapêutica psiquiátrica: psicofarmacoterapia - classificação e indicações principais;
Convulsoterapia: principais tipos e indicações na atualidade. Psicoterapias: conceito, histórico, tipos e formas,
indicações principais; Oligofrenias: conceito, classificação e conduta. Personalidade psicopática: conceito,
abordagem terapêutica. Psiquiatria Social e Saúde Mental. História da Psiquiatria. Principais evoluções modernas
na consideração da doença mental. Psiquiatria Forense. Política da Saúde Mental. Psiquiatria Comunitária.
Psiquiatria do Setor: Preventivismo. Antipsiquiatria. Psiquiatria “Democrática”. Saúde Pública: Conhecimento
em: SUS – Sistema Único de Saúde, Epidemiologia, Vigilância Epidemiológica, Doenças de Notificação
Compulsória, Imunização, Estatísticas Vitais em Indicadores de Saúde, Saneamento Básico, Meio Ambiente,
Programa de Saúde, Código de Ética Médica. Conteúdos Programáticos das Disciplinas Básicas da Especialidade
(Currículo Básico).
Bibliografia sugerida: Qualquer livro que abrange o programa proposto.

MÉDICO RADIOLOGISTA: Princípios físicos da obtenção dos exames de: Radiografia; Ultra-sonografia;
Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética. Fisiopatologia e achados de imagem das doenças em
Radiologia convencional e contrastada. Ultra-sonografia, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética e
Mamografia nos órgãos, sistemas e aparelhos: Sistema Nervoso Central; Cabeça e Pescoço, Pediatria, Aparelho
Respiratório, Abdome e Sistema Gastrintestinal; Aparelho Urinário, Sistema Músculo-esquelético; Sistema
Cardiovascular; Ginecologia e Obstetrícia e Mamas.
Bibliografia sugerida: BIASOLI Jr. A. Técnicas Radiográficas. Ed Rubio, 2006. SANTOS, AASMD; Nacif MS,
Marchiori E; Oliveira ME. Radiologia e Diagnóstico por Imagem: Aparelho Respiratório. Ed. Rubio, 2005. SANTOS,
AASMD; Nacif MS, Galvão M. Radiologia e Diagnóstico por Imagem: Abdome. Ed. Rubio – 2005. FREITAS, L.O.;
NACIF, M.S. Radiologia Pratica para o Estudante de Medicina. Revinter, 2001 (Volume I). FREITAS, L.O.; NACIF,
M.S. Radiologia Pratica para o Estudante de Medicina. Revinter , 2003 (Volume II). STOLLER DW. Ressonância
Magnética em Ortopedia e Medicina Desportiva. Ed. Guanabara-Koogan – 2000. OSBORN AG. Diagnóstico
Neurorradiológico. Ed. Revinter, 1999. PRANDO A, Prando D, Caserta NMG, Bauab Jr. T. Urologia: Diagnóstico por
Imagem. 1997. LEE JKT, Sagel SS, Stanley RJ, Heiken JP.Tomografia Computadorizada do Corpo em correlação
com ressonância magnética. Ed. Guanabara-Koogan, 2001. MILLER, SW. The Requisites: Cardiac Imaging. Ed.
Elsevier Mosby, 2005. HEYWANG-KÖBRUNNER SH, Schreer I, Dershaw DD, Frasson A. Mama: diagnóstico por
imagem. Ed Revinter, 1999. CALLEN, PW. Ultra-sonografia em Obstetrícia e Ginecologia. Ed. GuanabaraKoogan,1996. VOGL, TJ. Diagnóstico Diferencial por imagem em Cabeça e Pescoço. Ed Revinter, 2003. Outros
livros que abrangem o programa proposto.

MÉDICO ULTRASONOGRAFISTA: Conhecimentos básicos específicos em Ultrassonografia, Procedimentos
diagnósticos, Principais Técnicas em Ultrassonografia. Noções de física das radiações: definição e produção dos
raios X, ampola de raios X; propriedades gerais. Efeitos biológicos das radiações; noções de radioproteção;
equipamentos radiológicos; formação de imagem. Ossos e articulações: normal e métodos de exames; anomalias
e displasias ósseas; infecções e osteocondrites; doenças articulares; tumores benignos e malignos; alterações
ósteo-articulares nas hemopatias; alterações ósseas nas endocrinopatias; trauma esquelético; contribuição da
tomografia computadorizada dos ossos e articulações; Tórax: tórax normal e métodos de exame; patologias de
pleura; infecção e infestação pulmonar; lesões alveolares e do interstício pulmonar; bronquites crônica e
enfisema; tumores no pulmão; lesões mediastinais; trauma torácico; patologia do diafragma; contribuição da
tomografia computadorizada do tórax. Sistemas cardiovasculares; métodos de exame. Coração e circulação
normais. Pericárdio: alterações gerais, aumento individual de câmaras cardíacas; doenças cardíacas congênitas e
adquiridas. Patologia vascular. Trato gastrintestinal e abdômen: técnicas de exame; glândulas salivares, faringe e
esôfago; estômago e duodeno; intestino delgado. Cólon; abdômen agudo; trato biliar, pâncreas, fígado e baço;
glândulas adrenais; contribuição da tomografía computadorizada no trato gastro-intestinal e abdômen. Trato
Urogenital: métodos de exame. Lesões congênitas. Tumores dos rins e ureteres. Doenças císticas dos rins. Cálculo
renal. Infecção renal. Bexiga e próstata. Obstrução do trato urinário. Radiologia obstétrica; contribuição da
tomografia computadorizada no trato urogenital. Pediatria: métodos de exame; doenças congênitas; doenças
adquiridas. Generalidades: Ultra-sonografia em Ginecologia e Obstetrícia, Ultrasonografia em Medicina Interna.
Generalidades: a natureza do ultra-som. Princípios básicos, técnicas e equipamentos. Indicações da ultrasonografia. Dopller. Ginecologia e Obstetrícia: anatomia ultra-sonográfica da pele feminina, estudo ultrasonográfico do útero normal e patológico, estudo ultra-sonográfico do ovário normal e patológico. Doenças
inflamatórias pélvicas, contribuição do ultra-som nos dispositivos intra-uterinos. Diagnóstico deferencial das
massas pélvicas ao ultra-som. Ultra-sonografia nas doenças ginecológicas malignas. Endometriose. Ultrasonografia e esterilidade. Estudo ultra-sonográfico da mama normal e patológica. Anatomia ultra-sonográfica do
saco gestacional e do embrião. Anatomia ultra-sonográfica fetal. Avaliação da idade gestacional. Estudo ultrasonográfico das patologias da primeira metade da gestação. Crescimento intra-uterino retardado. Gestação de
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altorisco. Gestação múltipla. Anomalias fetais e tratamento pré-natal. Placenta e outros anexos do concepto.
Medicina Interna: estudo ultra-sonográfico, olho, órbita, face e pescoço, tórax, crânio, abdômen superior (fígado,
vias bilares, visícula biliar, pâncreas e baço), estudo ultra-sonográfico da cavidade abdominal, vísceras ocas,
coleções e abcesso peritoneais. Reproperitôneo, rins e bexiga. Próstatas e vesículas seminais. Escroto, pênis,
extremidades. Saúde Pública: Conhecimento em: SUS – Sistema Único de Saúde, Epidemiologia, Vigilância
Epidemiológica, Doenças de Notificação Compulsória, Imunização, Estatísticas Vitais em Indicadores de Saúde,
Saneamento Básico, Meio Ambiente, Programa de Saúde, Código de Ética Médica. Conteúdos Programáticos das
Disciplinas Básicas da Especialidade (Currículo Básico).
Bibliografia sugerida: Qualquer livro que abrange o programa proposto.

MÉDICO VETERINÁRIO: Clínica Geral: Doenças da Reprodução; Parasitologia; Viroses; Dermatologia; Nutrição
Animal; Salmonelose e Colibacilose; Controle Zoonoses - aspectos epidemiológicos e normativos: Cisticercose,
Tuberculose, Raiva, Leishmaniose, Leptospirose, Brucelose e Aftosa; Procedimentos em vigilância sanitária,
infrações e sanções relacionadas à legislação sanitária no âmbito federal e estadual; Programas brasileiros de
controle e erradicação de zoonoses; Controle e combate de vetores e animais peçonhentos; Controle de agravos
originados por vetores: Chagas, Dengue e Febre Amarela; Elaboração e realização de Campanha da Raiva e
Educação para saúde pública ligada a zoonose, Serviço de desratização; Gerenciamento de CCZ (Centro de
controle de zoonoses) e controle populacional de cães e gatos. Deontologia.
Bibliografia sugerida: MANUAL MERCK DE VETERINÁRIA 6ª Edição. ANDRIGUETTO, Jose Milton. Nutrição
animal. São Paulo: NOBEL, 1986. 2v. MANUAL MERCK DE VETERINÁRIA. 7ª Ed. São Paulo: Livraria Roca Ltda,
1997. 2169 p. BLOOD, D.C.; RADOSTITS. Clínica Veterinária. Ed. Guanabara Koogan, 7ª.ed. 1987. BEER,
Joachim. Doenças infecciosas em animais domésticos. São Paulo: Roca, 1999. BOOTH, Nicholas H.; MCDONALD,
Leslie E. (Eds.) Farmacologia e terapêutica em veterinária. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1992.
BRASIL. Ministério da Saúde, FNS. Manuais: de Saneamento; de Leptospirose; de Dengue; de Raiva; Guia de
controle de leihsmaniose tegumentar americana e de controle de vigilância epidemiológica. CORREA, W. &
CORREA, C.N. Enfermidades infecciosas dos animais domésticos. Ed. Varela. ETTINGER, Stephen J. Tratado de
medicina interna veterinária: moléstias do cão e do gato. 4.ed. São Paulo: Manole, 1995. 2v. RADOSTITS, O. M.;
GAY, C. C.; ARUNDEL, J. H. Clinica veterinária: um tratado de doenças dos bovinos, ovinos, suínos, caprinos e
eqüinos. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. THRUSFIELD, Michael. Epidemiologia veterinária.
Zaragoza: Acribia, 1999. URQUHART, G. M. Parasitologia veterinária. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
1998. MANUAL TÉCNICO DO INSTITUTO PASTEUR – Orientação para projetos de CCZ (Centro de Controle de
Zoonoses, 2000, 2ª Edição). MANUAL TÉCNICO DO INSTITUTO PASTEUR – Controle de população de animais de
estimação, 2000. Informe Técnico de Eutanásia Animal no Centro de Controle de Zoonoses; FUNDAÇÃO
NACIONAL DA SAÚDE, Construção de Centro de Controle de Zoonoses; MINISTÉRIO DA SAÚDE, Normas
Operacionais de Centro de Controle de Zoonoses, procedimentos para controle de roedores; MINISTÉRIO DA
SAÚDE – FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE – VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA – MANUAIS DE VIGILÃNCIA E
CONTROLE. Outros livros que abrangem o programa proposto.

NUTRICIONISTA: 1. Nutrição normal: carboidratos, proteínas e lipídios: classificação, funções, digestão
absorção, metabolismo e necessidades nutricionais; enzimas e hormônios: funções e metabolismo. vitaminas e
minerais: macro e micronutrientes. água, fibras: funções, fontes alimentares e necessidades nutricionais; nutrição
e atividade física. aspectos fisiológicos e nutricionais nos diferentes ciclos da vida: gestação, aleitamento materno,
lactação, infância, adolescência, fase adulta e terceira idade; alimentos funcionais. 2. Bromatologia, tecnologia de
alimentos e controle sanitário: estudo bromatológico dos alimentos: leite e derivados, carnes, pescados, ovos,
cereais, leguminosas, gorduras, hortaliças, frutas e bebidas; propriedades físico-químicas dos alimentos;
condições higiênico-sanitárias e manipulações de alimentos; conservação de alimentos; uso de aditivos em
alimentos; transmissão de doenças pelos alimentos; intoxicações e infecções alimentares; Avaliação de Perigos e
Pontos Críticos de Controle (APPCC). 3. Técnica dietética: conceito, classificação e características dos alimentos;
preparo de alimentos: processos e métodos de cocção; a pirâmide alimentar; planejamento de cardápios; técnica
dietética e dietoterapia. 4. Administração de unidades de alimentação e nutrição: características e atividades do
serviço de nutrição; planejamento, organização, coordenação e controle. 5. Nutrição em saúde pública: aspectos
epidemiológicos em carências nutricionais: desnutrição energético-protéica, hipovitaminose A, anemia ferropriva,
cárie dental, bócio endêmico, indicadores, intervenções; saúde materno-infantil; infecção pelo hiv na gestação e
infância; educação alimentar-nutricional; Vigilância nutricional; Alimentação equilibrada na promoção da saúde.
6. Nutrição clínica: nutrição em condições clínicas específicas: doenças carenciais, doenças metabólicas, doenças
cardiovasculares, obesidade e magreza, hipertensão, diabetes mellitus, hepatopatias, nefropatias, distúrbios do
trato digestório, câncer, AIDS, pré e pós-operatórios; indicadores e diagnósticos do estado nutricional; avaliação
nutricional; recomendações e necessidades de nutrientes; aconselhamento nutricional; suporte nutricional;
terapia nutricional enteral e parenteral.
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Bibliografia sugerida: ACCIOLY, E.; SAUNDERS, C.; LACERDA, E. M. A. Nutrição em Obstetrícia e Pediatria. Rio
de Janeiro: Cultura Médica, 2002. ARRUDA, G. A. Manual de boas práticas: unidades de alimentação e nutrição. 2.
ed. São Paulo: Ponto Crítico, 2002. v.2. CUPPARI, L. Nutrição: nutrição clínica no adulto. 2. ed. São Paulo:
Manole, 2005. GOUVEIA, E. L. C. Nutrição: saúde e comunidade. 2. ed. Rio de Janeiro: 1999. LONGO, E. N.
Manual dietoterápico. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. MAHAN, L. K.; STUMP, S. E. Krause: Alimentos, nutrição
e dietoterapia. 10. ed. São Paulo: Editora Rocca, 2002. ORNELLAS, L. H. Técnica e dietética: seleção e preparo
dos alimentos. 7. ed. São Paulo: Atheneu, 2001 SALINAS, R. D. Alimentos e nutrição: Introdução à bromatologia.
3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. SHILS, M. E.; OLSON, J. A.; SHIKE, M.; ROSS, A. C. Tratado de nutrição
moderna na saúde e na doença. 9. ed. São Paulo: Manole, 2003. v.1 e 2. SILVA JÚNIOR, E. Manual de controle
higiênico sanitário em alimentos. 5. ed. São Paulo: Varela, 2002. TEIXEIRA, S.; MILET, Z.; CARVALHO, J.;
BISCONTINI, T. M. Administração aplicada às unidades de alimentação e nutrição. São Paulo: Atheneu, 2004.
TUCUNDUVA, S. P. Nutrição e técnica dietética. São Paulo: Manole, 2003. VITOLO, M. R. Nutrição: da gestação à
adolescência. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso Editores, 2003. Outros livros que abrangem o programa
proposto.

ODONTÓLOGO: 1- Cariologia. 2- Doenças da polpa e dos tecidos periapicais. 3-Distúrbios do desenvolvimento
das estruturas bucais e parabucais. 4- Tumores benignos e malignos da cavidade bucal. 5- Tumores das
glândulas salivares. 6- Cistos e tumores de origem odontogênica. 7-Alterações regressivas dos dentes. 8Infecções bacterianas, virais e micóticas. 9- Disseminação das infecções bucais. 10- Lesões físicas e químicas da
cavidade bucal. 11- Manifestações bucais das doenças metabólicas. 12- Doenças do periodonto. 13- Doenças
dos nervos e músculos. 14- Anestesiologia local e controle da dor. 15- Técnicas de anestesia regional e local.
16- Anatomia das regiões da cabeça e pescoço. 17- Soluções anestésicas. 18- Emergências no consultório. 19Flúor. 20- Adesão aos tecidos dentários. 21- Radiologia. 22- Oclusão. 23- Periodontia aplicada à dentística. 24Restaurações diretas e indiretas em dentes posteriores com resinas compostas. 25- Restaurações diretas em
dentes anteriores com resinas compostas. 26- Lesões não-cariosas. 27- Restaurações adesivas diretas. 28Facetas diretas com resinas compostas. 29- Restaurações cerâmicas do tipo Inlay/Onlay. 30- Facetas de
porcelana. 31- Restaurações de dentes tratados endodonticamente. 32- Restaurações em dentes fraturados.
33- Materiais odontológicos. 34- Biocompatibilidade dos materiais dentários. 35- Materiais de moldagem. 36Gesso. 37- Resinas para restauração. 38- Amálgama dental. 39- Cimentos odontológicos. 40- Cerâmicas
odontológicas. 41- Materiais de acabamento e polimento. 42- Diagnóstico e plano de tratamento em clínica
odontológica infantil. 43- Dor em Odontopediatria. 44- Tratamento nas lesões cariosas em dentes decíduos. 45Terapia endodôntica em dentes decíduos. 46- Desenvolvimento da oclusão. 47- Cirurgia bucal pediátrica. 48Traumatismo em dentes anteriores. 49- Selantes de fóssulas e fissuras. 50- Doenças infecciosas de preocupação
especial na Odontologia. 51- Avaliação do paciente e proteção pessoal. 52- Princípios de esterilização e
desinfecção. 53- AIDS e a prática odontológica. 54- Controle da infecção cruzada na prática odontológica. 55Odontologia preventiva e social, odontopediatria.
Bibliografia sugerida: ANUSAVISE, Kenneth J. Phillips Materiais dentários. 11. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2005. BENNETT, Richard C. Monheim Anestesia local e controle da dor na prática dentária. 7. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1986. SHAFER, William G. et al. Tratado de Patologia Bucal. 4. ed. Rio de Janeiro:
Interamericana, 1985. BARATIERI, Luiz N. et al. Odontologia restauradora: fundamentos e possibilidades. São
Paulo: Santos, 2001. SAMARANAYAKE, Lakshman P. et al. Controle da infecção para a equipe odontológica. São
Paulo: Santos, 1993. BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde, Coordenação Nacional de
DST e AIDS. Controle de infecções e a prática odontológica em tempos de AIDS – Manual de Condutas. Brasília:
Ministério da Saúde, 2000. TOLEDO, A. Odontopediatria – Fundamentos para a prática clínica. 3. ed. São Paulo:
Editorial Premier, 2005. Cad. De Odontoped. - Abordagem Clínica - 1a/00 BONECKER; Cad. De Odontoped. Abordagem Clínica - 1a/00; DUARTE
Cad. De Odontopediatria - Lesões Traumáticas - 1a/00
BONECKER, CADERNO DE ODONTOPEDIATRIA ABORDAGEM CLINICA ; FEJERSKOV
Cárie Dentária: a doença e
seu tratamento clínico 1a/05;
ISSÁO/G.PINTO, Manual de Odontopediatria; CAMERON, Manual de
Odontopediatria - 1a/00; GUEDES PINTO
Manual de Odontopediatria - 1a/99; BUSSADORI, Manual de
Odontopediatria. VAN WAES, Odontopediatria - 1a/02; McDONALD, Odontopediatria - 6a/95. Outros livros que
abrangem o programa proposto.

PSICÓLOGO: Teorias e técnicas psicoterápicas e teorias e técnicas psicoterápicas de fundamentação psicanalítica
(infância, adolescência, idade adulta e velhice). O processo psicodiagnóstico e as técnicas projetivas (infância e
adolescência). Modelos de psicoterapia. Aplicações clínicas das psicoterapias. Avaliação, métodos e técnicas
psicoterápicas. Manejo clínico das técnicas psicoterápicas. Conhecimentos gerais e específicos dos conceitos
clínicos e terapêuticos fundamentais na psiquiatria e na saúde mental. Modelos de Psicologia do Desenvolvimento,
Psicanalítico, Piagetiano, Aprendizagem Social. Cidadania, classes populares e doença mental. Política de saúde
mental no Brasil: visão histórica; Medicina, psiquiatria, doença mental; Epidemiologia social das desordens
mentais; Considerações sobre terapêuticas ambulatoriais em saúde mental; Perspectivas da psiquiatria pós-asilar
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no Brasil; Saúde mental e trabalho; A história da Loucura: o modelo hospitalar e o conceito de doença mental; As
Reformas Psiquiátricas; Legislação em Saúde Mental; Nosologia, Nosografia e psicopatologia: a clinica da Saúde
Mental. Articulação entre clínica e reabilitação psicossocial. Projeto Terapêutico. Multidisciplinariedade. Noções
básicas de psicanálise e suas interfaces com a saúde mental; Psicologia e Educação.
Bibliografia sugerida: 1. CORDIOLI, Aristides V. (org.) e colaboradores. Psicoterapias e Abordagens Atuais. 2ª
ed. Porto Alegre. Artes Médicas, 1998. 2. CUNHA, Jurema Alcides (org.) e colaboradores. Psicodiagnóstico-R. 4ª
ed. rev. Porto Alegre. Artes Médicas, 1993. 3. OCAMPO, Maria Luísa S. de. ARZENO, Maria Esther García.
PICCOLO, Elza Grassano de (org.) e colaboradores. O Processo Psicodiagnóstico e as Técnicas Projetivas. 1ª ed.
São Paulo, SP. Livraria Martins Fontes Editora Ltda, 1981. 4. NUNES FILHO, Eustachio Portella. BUENO, Joao
Romildo. NARDI, Antonio Egidio. Psiquiatria e Saúde Mental, Conceitos Clínicos e Terapêuticos Fundamentais. 1ª
ed. São Paulo, SP. Editora Atheneu, 2000. 5. RAPPAPORT, Clara Regina, FIORI, Wagner da Rocha, DAVIS,
Cláudia. Psicologia do desenvolvimento. Teorias do Desenvolvimento. Conceitos Fundamentais. Volume 1, 6ª
reimpressão. São Paulo. EPU – Editora Pedagógica e Universitária Ltda. 1981. 6. BEZERRA JÚNIOR, Benilton. E
Colaboradores. Cidadania e Loucura, Políticas de Saúde Mental no Brasil. 2ª ed. Petrópolis, RJ. em co-edição com
ABRASCO, 1990. Outros livros que abrangem o programa proposto.

TERAPEUTA OCUPACIONAL: Fundamentos da Terapia Ocupacional – História e evolução. Equipe de
reabilitação: O terapeuta ocupacional com os diversos membros da equipe. Métodos de Instrução - Descrição e
demonstração, preparação do paciente, apresentação da atividade, realização do ensaio, prática. Nas Deficiências
Físicas – Princípios básicos do tratamento: planificação do programa para paciente; postura e posição do trabalho;
avaliação e reavaliação; preparo de alta; cinesiologia aplicada (grupos de ação muscular, tipos de trabalho
muscular, tipos de movimentos); reeducação muscular (assistência, resistência, pesos); facilitação neuromuscular
proprioceptiva (princípios, técnicas básicas); tratamento da coordenação (causas de incoordenação, reeducação,
tratamento do membro superior); mobilização das articulações (causas da rigidez articular, finalidades do
tratamento, lesões articulares, contraturas e aderências, determinação da mobilidade articular; atividade da vida
diária (no leito, na cadeira de rodas, transferências, higiene, atos de comer e beber, atos de vestir e despir,
deambulação e transporte, manuseio de próteses e órteses); a terapia ocupacional aplicada às condições
neuromusculoesqueléticas (hemi, para e tetraplegias, hemi, para e tetraparesias, seqüelas traumo-orteopédicas);
aplicação da terapia ocupacioanal em geriatria, cardiologia, reumatologia. Amputação: do membro inferior; da
extremidade superior; considerações cirúrgicas; reações psicológicas; preparação do paciente; partes da prótese.
Terapia Ocupacional para Cegos e Deficientes Visuais: cegueira (criança, ancião, cegueira recente, reabilitação
profissional); oficinas protegidas. Em Psiquiatria e Saúde Mental – Noções Básicas de psicologia: conceituação das
atividades psíquicas (consciência, percepção, inteligência, aprendizagem, motivação, pensamento, linguagem e
comunicação, psicomotricidade e constituição do EU, personalidade); etapas do desenvolvimento, mecanismos
adaptativos ou de defesa; medidas em psicodiagnóstico. Terapia Ocupacional e Saúde Mental: limites entre
normalidade e anormalidade; a hospitalização e o isolamento; o doente mental e o meio social; aspectos sociais
de interesse na prevenção (a família, o menor, o jovem). Noções Psicopatologia: regressão, mecanismos
inconscientes e suas ações; alterações (senso-percepção, consciência, pensamento, afetividade); psicoses;
neuroses; psicopatias; mania e depressão. Terapia Ocupacional nas Oligofrenias: objetivos; programa e
tratamento; relações com a família e o hospital. Terapia Ocupacional nas Psicopatias: objetivos; programa e
tratamento; precauções; relações com o grupo; o tratamento do alcoólatra. Terapia Ocupacional em Psiquiatria:
avaliação do paciente; encaminhamento para terapia ocupacional; análise de atividades; atendimento domiciliar
papel do psicoterapeuta e aspectos transferências; papel do auxiliar psiquiátrico. Em Paralisia Celebral –
Tratamento: equipe; finalidade; evolução; métodos (postura, desenvolvimento da manipulação, reeducação
perceptiva e atividades cotidianas); tipos de paralisia celebral (hemiplegia, atetose, ataxia espástico).
Adolescentes e adultos métodos de tratamento; capacidade perceptiva; transtornos sensoriais; concentração;
velocidade e resistência; adaptação social e emocional. De 0 a 14 anos:m características perceptomotoras;
desenvolvimento neurológico; movimentos e reflexos (do recém-nascido, movimentos em blocos e associados,
padrões dos movimentos reflexos e primitivos, estimulação e inibição de reflexos); criança normal e criança
retardada (padrões e movimentos, preensão desenvolvimento perceptivo e sua relação com a capacidade motora,
visão percepção visual e coordenação olho-mão, audição, sentidos cinestésicos e consciência corporal, dinâmica
manual, lateralidades direita e esquerda e percepção no espaço, atos de vestir, despir e fazer higiene pessoal,
brincadeiras).
Bibliografia sugerida: BLEGER, José. Temas de psicologia – entrevistas e grupos. Editora Martins Fontes, 1. ed.,
1980. BOBATH, Berta e KAREL. Desenvolvimento motor nos diferentes tipos de paralisia celebral. São Paulo:
Manole, 1978. CORIAT, Lídia F. Maturação psicomotara no 1º ano de vida da criança. São Paulo: Cortez e Moraes
Ltda, 1977. DAVIDOFF, Linda. Introdução à psicologia. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill, 1983. EGGERS, Ortrud.
Terapia ocupacional no tratamento de hemiplegia do adulto. Rio de Janeiro: Colina Editora, 1980. HOLLE, Bbritta.
Desenvolvimento motor na criança normal e retardada. São Paulo: Manole, 1979. KAPANDIJI, I. A. Fisiologia
articular. São Paulo: Mnole, 1980. vol.1. MACKINNON, Roger A. e MICHELS, Robert. A entrevista psiquiátrica na
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prática diária. Artes Médicas, 3 ed., 1987. TROMBLY, Catherine A. Terapia Ocupacional para disfunsão física.
Livraria e editora Santos, 2. ed., 1989. Outros livros que abrangem o programa proposto.
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