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ANEXO II 

CONTEUDO PROGRAMATICO 

PROVA ESCRITA 

 

ALMOXARIFE   

Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – 

Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações 

ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos 

genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais 

seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos 

– Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – 

Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 

Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – 

Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS 

DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: 

Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão Textual. 

ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 

Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º 

grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – 

problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contra-domínio e imagem; Função do 1º grau 

– função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; 

Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – 

operações; Expressões fracionárias – operações  - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; 

Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; 

Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; 

Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; 

Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume.  

Informática: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e Linux); Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos 

sobre: Word, Excel e Power Point; Internet; Uso do correio eletrônico (Outlook). 

Conhecimentos Gerais:  Conhecimentos relativos ao Município de Nova Odessa 

 

ASSISTENTE SOCIAL  

Conhecimentos Específicos: Sugestões Bibliográficas : IAMAMOTO, Marilda Villela/ CARVALHO, Raul de – 

Relações Sociais e Serviço Social no Brasil; NETO, José Paulo – Capitalismo Monopolista e Serviço Social – Ed. 

Cortez; IAMAMOTO, Marilda Villela – Serviço Social na Contemporaneidade - Trabalho e Formação Profissional; 

MAGALHÃES, Selma Marques – Avaliação e Linguagem - Relatórios, Laudos e Pareceres; ACOSTA, Ana Rojas/ 

VITALE, Maria Amália Faller – Família - Redes, Laços e Políticas Públicas; IAMAMOTO, Marilda Villela – Seviço Social 

em Tempo de Capital Fetiche; VASCONCELOS, Ana Maria de – Prática do Serviço Social, A – Cotidiano, Formação e 

Alternativas na Área da Saúde; BRAGA, Lea/ CABRAL, Maria do Socorro Reis – Serviço Social na Previdência; 

PEREIRA, Potyara – Política Social temas e questões; GUERRA, Iolanda D. – Instrumentalidade do Serviço Social – 6ª 

edição; BARROSO, Maria Lúcia – Ética – Fundamentos sócio-históricos; BARBOSA, Rosangela Nair de Carvalho – 

Economia Solidária como Política Pública, uma tendência de geração de renda e ressignificação do trabalho no Brasil; 

COUTO, Berenice Rojas – Direito Social e Assistência Social na sociedade brasileira: uma equação possível?; 

BISNETO, José Augusto – Serviço Social e Saúde Mental, uma análise institucional da prática; PONTES, Reinaldo 

Nobre – Mediação e Serviço Social; Revista Serviço Social e Sociedade nº 56 – Assistência Social e Sociedade Civil – 

Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 57 – Temas Contemporâneos – Ed. Cortez; Revista Serviço Social e 

Sociedade nº 63 – O enfrentamento da pobreza em questão – Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 71 – 
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Especial Família – Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 86 – Espaço Público e Direitos Sociais – Ed. 

Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 93 – Trabalho e Trabalhadores – Ed. Cortez; Revista Serviço Social e 

Sociedade nº 95 – Especial “Serviço Social: Memória e História” – Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 96 

– Memória do Serviço Social. Políticas Públicas – Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 97 – Serviço 

Social, História e Trabalho – Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 98 – Mundialização do Capital e Serviço 

Social – Ed. Cortez; PEIXOTO, Clarice Ehlers/CLAVAIROLLE, Francoise – Envelhecimento, políticas sociais e novas 

tecnologias – Rio de Janeiro: editora FGV, 2005; Lei nº 8.069 de 13/07/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente; 

Lei nº 8.742/93 – Lei Orgânica da Assistência Social; NOB / SUAS; NOB-RH / SUAS; Lei nº 7.853 – Dispõe sobre o 

apoio a pessoa portadora de deficiência; Código de Ética Profissional; Lei nº 8.662/93 – Regulamenta a Profissão de 

Assistente Social; Constituição Federal (Os Direitos e Garantias Fundamentais, Da Ordem Social, Da Saúde, Da 

Previdência Social, Da Assistência Social, Da Educação, Da Cultura e do Desporto, da Família, da Criança, do 

Adolescente e do Idoso); Lei nº 9.394 de 20/07/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação; Lei nº 10.741 de 

01/10/2003 – Estatuto do Idoso; Decreto nº 6.214 de 26/09/2007 – Regulamenta o Benefício da Prestação Continuada; 

Conhecimento sobre Programas e Projetos Sociais vigentes; Lei nº 8.080 de 19/09/1990 – Lei Orgânica da saúde; 

NOB/SUS; Serviço Social & Sociedade – Crise Social – Trabalho e Mediações Profissionais – Editora Cortez – 

Outubro/Dezembro – nº 104 (especial). 

 

AUXILIAR DE DENTISTA  

Conhecimentos Específicos: Funções; Noções básicas da função; Procedimentos; Instrumental dentário; 

Esterilização; Formas de esterilização; Higiene – asseio; Funções do Auxiliar de Consultório Dentário; Instrumentais 

Odontológicos: características e finalidades de uso; Primeiros Socorros; Materiais Dentários: características, formas de 

apresentação, finalidades, técnicas de manipulação e métodos de uso; Equipamentos Odontológicos: características e 

finalidades; Direitos e Garantias Fundamentais (Art. 5º a 17 da Constituição Federal); Lei 8080/90 – Lei Orgânica da 

Saúde; Lei 8142/90 – Controle Social; Norma Operacional Básica – NOB SUS 01/96; Norma Operacional da Assistência 

à Saúde NOAS SUS 2002; Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e suas Diretrizes Operacionais; 

Conhecimentos Básicos em Word for Windows e Excel – Uso do correio eletrônico e Internet. 

 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM  

Conhecimentos Específicos Técnicas básicas de enfermagem; infecção hospitalar; ordem e limpeza na unidade; 

preparo da cama hospitalar; sinais vitais; coleta de material para exames; admissão, alta e transferência de paciente; 

posições e restrições de movimentos; movimentação e transporte de paciente; conforto; higiene corporal; alimentação 

do paciente, dietas; curativo; escara de decúbito, administração de medicamentos, via parenteral, sondagem gástrica, 

lavagem gástrica; cateterismo vesical masculino e feminino, socorros de urgência; ética profissional; lei que regulamenta 

o exercício da enfermagem.  

 

AUXILIAR DE FARMÁCIA  

Conhecimentos Específicos Noções de hierarquia; Normas de conduta; Leitura de receitas; Higiene e Segurança no 

trabalho; Ética e trabalho; Trabalho em Equipe; Qualidade na prestação de serviço; Relações interpessoais e 

atendimento ao público; Noções de organização e funcionamento de farmácia. Almoxarifado: controle de entrada e 

saída de medicamentos. Cuidados a serem observados na estocagem. Dispensação de medicamentos. 

Reconhecimento e localização dos medicamentos. Interpretação de guias dos medicamentos. Noções de farmacologia. 

Noções de classificação de medicamentos quanto à classe terapêutica; Conceitos de medicamento, remédio, genérico, 

similar; Noções de farmacotécnica. Conceitos de fórmulas farmacêuticas. Técnicas de manipulação de medicamentos 

alopáticos, fitoterápicos. Vidraria utilizada em laboratório de manipulação: reconhecimento, manuseio e lavagem. 

Manuseio de substâncias tóxicas e cáusticas. Pesos e medidas: conhecimento das unidades de massa e de volume. 

Balanças usadas na farmácia. Mudanças de estado físico dos corpos. Misturas homogêneas e heterogêneas: processos 

de separação. Processo de esterilização. Fórmula e nomenclatura de óxidos e ácidos. Descarte do lixo farmacêutico. 
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Resoluções ANVISA para a área farmacêutica.Noções de saúde pública. Preparação de fórmulas. Noções de higiene e 

segurança.Portaria 344/98 – SVS/MS (12/05/1998). Noções de Anatomia e Fisiologia Humana.  

 

ENFERMEIRO  

Conhecimentos Específicos Enfermagem Geral:  Técnicas Básicas – SSVV, higienização, administração de 

medicamentos, preparação para exames, coleta de material para exames, cálculo de medicação. Ética 

Profissional/Legislação:  Comportamento Social e de Trabalho, sigilo profissional, direitos e deveres do Enfermeiro, 

Código de Ética do Profissional Enfermeiro. Enfermagem em Saúde Pública:  Programas de Saúde (mulher, criança, 

idoso), Doenças Sexualmente Transmissíveis, Noções de epidemiologia, vacinação, doenças de notificação 

compulsória, patologias atendidas em saúde pública. Enfermagem Hospitalar:  Terminologias, centro cirúrgico, 

recuperação pós-anestésica e central de material, esterilização e desinfecção, infecção hospitalar e CCIH. Socorros e 

Urgência:  PCR, choque, hemorragias, ferimentos, afogamento, sufocamento, acidentes com animais peçonhentos, 

fraturas e luxações, queimaduras, desmaio, crise convulsiva e histérica, corpos estranhos, acidentes decorrentes da 

ação do calor e do frio, politraumatismo. Pediatria:  Crescimento e desenvolvimento, amamentação, berçário e 

alojamento conjunto, alimentação, patologias mais comuns, assistência de enfermagem à criança hospitalizada. 

Atualidades em Enfermagem. 

 

FARMACEUTICO  

Conhecimentos Específicos FARMACOLOGIA: Farmacocinética – Absorção, distribuição e Eliminação das Drogas; 

Farmacodinâmica – Mecanismo de Ação das Drogas que atuam em diversos Órgãos e Sistemas; Classificação dos 

medicamentos; Toxicologia; Interações medicamentosas. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica: Conceitos Gerais; 

uso Racional de Medicamentos; Intervenção Farmacêutica e otimização da farmacoterapia; Aspectos de biossegurança 

em farmácias; Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância; Estudos de utilização de medicamentos; Farmacoterapia 

baseada em evidências. SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS: Conceitos Gerais; Farmacoeconomia; Padronização de 

Medicamentos; Guias farmacoterapêuticos, Serviços e Centros de Informações de Medicamentos; Comissões de 

Farmácia e Terapêutica. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL: Controle de Psicotrópicos, 

entorpecentes e antirretrovirais (Legislação e Dispensação); Portaria 344/98 e suas atualizações; Medicamentos de 

referência, similares e genéricos. FARMACOTÉCNICA E TECNOLOGIA FARMACÊUTICA: Manipulação de Fórmulas 

Magistrais e Oficinais; Boas Práticas de Fabricação de Produtos Farmacêuticos; Farmacotécnica de Produtos Estéreis: 

Reconstituição, Diluição, Fracionamento e Estabilidade de Produtos Injetáveis; Preparo de Soluções Parenterais e 

Outras Formulações de Grande volume; Cálculos em farmácia; Noções Básicas de Filtração, Destilação e Esterilização. 

CONTROLE DE QUALIDADE: Controle de Qualidade de Matérias-primas e Produtos Farmacêuticos – Métodos físicos, 

químicos, físico-químicos, biológicos e microbiológicos; garantia de Qualidade em Farmácia Hospitalar. ÉTICA 

PROFISSIONAL: Legislação Sanitária aplicada à Farmácia. A organização Jurídica da profissão Farmacêutica. Histórico 

da profissão farmacêutica no Brasil e no mundo. Conceitos básicos em Ciências Farmacêuticas. Política de 

Medicamentos. História da Saúde Pública no Brasil. O SUS. EPIDEMIOLOGIA: Determinações Sociais do Processo 

Saúde/Doença e Aspectos Epidemiológicos. Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Doenças de Notificação 

Compulsória. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Noções de controle de infecção hospitalar. LICITAÇÃO 

E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS: Administração de Farmácia dispensação, aviamento de receitas, 

controle de estoque de medicamentos, normas, rotinas e recursos humanos; Boas práticas de armazenamento e 

estocagem de medicamentos; Organização de Almoxarifados e Condições adequadas de Armazenamento; Controle e 

planejamento de Estoque de Medicamentos e Materiais de Consumo; Consumo Médio Mensal, Ponto de Requisição, 

Estoque Mínimo e Estoque Máximo Curvas ABC/XYZ; Sistemas de Distribuição e Dispensação de Medicamentos.  

 

MÉDICO ANESTESISTA – PLANTONISTA  

Conhecimentos Específicos Anestesia em cardiopatas; Recuperação pós anestésica; Anestesiologia infantil; 

Relaxantes musculares; Pacientes portadores de deficiência física; Anestésicos inalatórios; Cateter; Modalidade 
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ventilatória; Plexo braquial; Código de Ética Médica; Tipos de anestésicos; Conduta relacionada ao neonato e ao adulto; 

Plano anestésico; Farmacologia; Pacientes em choque.  

 

MÉDICO CARDIOLOGISTA – MENSALISTA 

Conhecimentos Específicos Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho cardiovascular. 

Métodos diagnósticos: eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética, 

radiologia. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial. Isquemia 

miocárdica. Síndromes clínicas crônicas e agudas: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e profilaxia. Doença 

reumática. Valvopatias. Diagnóstico e tratamento. Miocardiopatias. Diagnóstico e tratamento. Insuficiência cardíaca 

congestiva. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas. Diagnóstico e tratamento. Distúrbios de condução. Marca-passos 

artificiais. Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar. Síncope. Doenças do pericárdio. Doenças da aorta. Embolia 

pulmonar. Cor pulmonar. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. Infecções pulmonares.  

 

MÉDICO GINECOLOGISTA – MENSALISTA E PLANTONISTA 

Conhecimentos Específicos Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos genitais femininos. Fisiologia 

menstrual e sexual. Endocrinologia do aparelho genital feminino. Ciclo Menstrual. Climatério. Puberdade Fisiológica e 

patológica. Propedêutica clínica e complementar em tocoginecologia. Disfunções menstruais. Doenças sexualmente 

transmissíveis. Citogenética. Disminorréia. Tensão pré-menstrual. Dispotopias genitais. Processos Inflamatórios dos 

genitais femininos. Esterilidade conjugal. Incontinência urinário na mulher. Fístulas genitais. Ginecologia da infância e da 

adolescência. Mastopatias benignas e malignas. Anticoncepção. Medicina psicossomática em ginecologia. Urgências 

ginecológicas. Afecções da vulva e da vagina. Afecções do colo e do corpo uterino. Afecções dos ovários e trompas. 

Oncologia ginecológica. Moléstia trofoblástica. Endometriose. Cirurgias Ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento 

genital. Algias pélvicas. Disfunções sexuais. Leucorréias estados hiperandrogênicos. Estados hiperprolactínicos. 

Intersexualidade. Hemorragias disfuncionais. Gravidez ectópica. Abortamento. Ovulação. Fertilização. Transporte 

Ovular. Nidação. Deciduação. Placenta. Cordão Umbilical. Sistema Aminiótico. Estudo do Feto. Modificações gerais e 

locais do organismo materno. Endocrinologia do ciclo gravídico-puerperal. Bacia obstétrica. Relações Úteros-fetais. 

Gravidez. Conceito. Duração, diagnóstico. Assistência pré-natal. Aspectos psicológicos do ciclo gravídico-puerperal. 

Trajeto pelvigenital. Contratilidade Uterina. Parto. Generalidades. Conceitos. Evolução Clínica do Parto. Assistência ao 

parto. Fenômenos mecânicos do parto. Fenômenos plásticos do parto. Analgesia e anestesia no parto. Puerpério e 

lactação. Doenças intercorrentes no ciclo gravídico-puerperal. Doença hipertensiva específica da gravidez prolongada. 

Gemelidade. Sofrimento fetal. Doença hemolítica perinatal. Distocias. Acidentes e complicações de parto. Discinesias. 

Prematuridade. Puerpério patológico. Tocotraumatismos maternos e fetais. Aspectos Médico-legais em toco-

ginecologia. Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade pré-natal. Distocias do trajeto e desproporção céfalo-

pélvica. Estudo crítico das cirurgias obstétricas. Diagnóstico e terapêutica das patologias obstétricas. Efeitos de drogas 

sobre o concepto. Gravidez molar. Rotura prematura de membranas. Prolapso do cordão umbilical. Aspectos ético-

legais da prática obstétrica. 

 

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA – MENSALISTA 

Conhecimentos Específicos: Embriologia e anatomia: conjunto crânio facial, orelha externa, média, interna, cavidades 

nasal e paranasais, boca e faringe, laringe e microcirúrgia de base do crânio. Fisiologia: da orelha externa, média e 

interna, nariz e cavidades paranasais, boca, faringe, anel linfático de Waldeyer, laringe e deglutição. Microbiologia, 

fisiopatologia, diagnóstico, abordagem e tratamento das doenças da orelha externa, interna, cavidade nasal, seios 

paranasais, boca, faringe e laringe. Exames complementares e de imagem em otologia, otoneurologia, audiologia, 

rinologia, bucofaringologia e cabeça e pescoço. Endoscopia nasal e laríngea. Anatomia cirúrgica e técnicas operatórias 

em otologia, rionologia, bucofaringologia, cabeça e pescoço, plástica e base do crânio. Antibióticos, antifúngicos, 

antiviróticos, antinflamatórios, antihistamínicos, descongestionantes nasais, corticosteróides e anestesias em 

otorrinolaringologia. Emergências em otorrinolaringologia. A relação médico-paciente. PAIR: legislação, abordagem e 
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diagnóstico. Doenças sistêmicas e sua interrelação com alterações otorrinolaringológicas. Neoplasias em 

otorrinolaringologia – diagnóstico e tratamento. Massas cervicais, diagnóstico clínico, estadiamento e diagnóstico 

diferencial. Código de Ética Médica. 

 

MÉDICO PSIQUIATRA – MENSALISTA  

Conhecimentos Específicos Síndromes e Transtornos Mentais Orgânicos; Demências na senilidade e pré-senilidade; 

Transtornos Mentais Orgânicos induzidos por substâncias psicoativas; Esquizofrenia; Transtorno delirante paranóico; 

Transtornos Psicóticos S.O.E.; Transtornos afetivos; Transtornos de Ansiedade; Transtornos Somatomorfos; 

Transtornos Dissociativos; Transtornos Sexuais; Transtornos do Sono; Transtornos Factícios; Transtornos de 

Personalidade; Transtornos da Alimentação; Psiquiatria Infantil; Psiquiatria Comunitária; Psiquiatria Forense; 

Emergências psiquiátricas; Epidemiologia dos Transtornos Mentais; Testes Laboratoriais e outros Testes; 

Psicofarmacoterapia e Terapias convulsivantes; Psicoterapias.  

 

PSICÓLOGO  

Conhecimentos Específicos Sugestões Bibliográficas:  BRAZELTON, T. Berry [et al] - 3 a 6 anos – Momentos 

Decisivos do Desenvolvimento Infantil – Artmed; MASSIMI, Mariana - História da Psicologia Brasileira da Época Colonial 

até 1934; SKINNER, B.F. - Sobre o Behaviorismo; RAPPAPORT, Clara Regina -Temas Básicos de Psicologia; 

AMIRALIAN, Maria Lúcia T.M. - Psicologia do Excepcional - Volume 8; ZAHAR,Jorge - Freud e o Inconsciente – 18ª 

edição; ANDREY, Alberto A. Andery [et al] - Psicologia Social – O Homem em Movimento - Editora Brasiliense; 

CORDIOLI, Aristides Volpato (org) - Psicoterapias – Abordagens Atuais – Artmed; OLIVEIRA, Gislene de Campos - 

Psicomotricidade – Educação e Reeducação num Enfoque Psicopedagógico; SANTOS, Eduardo Ferreira - Psicoterapia 

Breve/ Abordagens Sistematizada de Situações de Crise - Ed. Àgora; GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães / 

GRUBITS, Sonia (orgs.) - Série Saúde Mental e Trabalho – Volumes 1, 2 e 3; KAMII, Constance / DEVRIES, Rheta - 

Piaget para a educação pré-escolar – Artmed; VYGOTSKY, L.S. - A Formação Social da Mente - Ed. Martins Fontes; 

PAIN, Sara - Diagnóstico e Tratamento dos Problemas de Aprendizagem – Artmed; RAPPORT, Clara Regina [et al] - 

Psicologia do Desenvolvimento - A Idade Pré-Escolar - Vol.3 - Ed.Pedagógica e Universitária Ltda.; RANGE, Bernard – 

Psicoterapia Comportamental e Cognitiva de Transtornos Psiquiátricos - Editorial Psy, 1998; SCHULTZ, Duane P.; 

SCHULTZ, Sydney Ellen - História da Psicologia Moderna - 8ª edição – Thomson Pioneira, 2005; STERNBERG, Robert 

J. - Psicologia Cognitiva - Artmed – 4ª Ed.; BASTOS, Antonio Virgílio Bittencourt; BORGES, Andrade, Jairo Eduardo; 

ZANELLI, José Carlos - Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil – Artmed; Psicologia do Medo – como lidar com 

temores, fobias, angústias e pânicos; HOLMES, David S. - Psicologia dos Transtornos Mentais – Artmed; FORGHIERI, 

Yolanda Cintrao - Psicologia Fenomenológica - Thomson Pioneira; JUNG, Carl Gustav - O Desenvolvimento da 

Personalidade – Ed. Vozes; SOBOLO, Lis Andréa Pereira (autor) - Violência Psicológica no Trabalho e Assédio Moral; 

SILVEIRA FILHO, Dartiu Xavier da (autor) - Drogas: uma compreensão psicodinâmica das farmacodependencias; 

WERLANG, Blanca Susana Guevara (org.) / AMARAL, Anna Elisa de Villemor (org) -Atualizações em métodos 

projetivos para avaliação psicológica; HALL, Calvin Springer; LINDZEY, Gardner; CAMPBELL, John B. - Teorias da 

Personalidade – Artmed; SIMÕES, Edda Augusta Quirino - Psicologia da Percepção II – Temas Básicos de Psicologia - 

Vol. 10 – EPU; SERRA, Ana Maria (org. da tradução brasileira) - Fronteiras da Terapia Cognitiva; SILVA, Laura Belluzzo 

de Campos (autor) - Doença Mental Psicose Loucura: representações e práticas da equipe multiprofissional de um 

hospital; GRANDESSO, Marilene A. / BARRETO, Miriam Rivalta (organizadoras) – Terapia Comunitária – Tecendo 

Redes para a Transformação Social – Saúde, Educação e Políticas Públicas – Casa do Psicólogo; Psicologia e Direitos 

Humanos: desafios contemporâneos – Conselho Federal de Psicologia (autor); ADRADOS, Isabel (autora) - A Intuição 

do Psicólogo – Técnicas de abordagem com uso do Rorschach; GINGER, Serge - Gestalt – Uma terapia do contato – 

Summus; CUNHA, Jurema Alcides - Psicodiagnóstico – 5ª- edição – Artmed; SHINE, Sidney - Avaliação Psicológica e 

Lei: Adoção, Vitimização, Separação Conjugal, Danos Psíquicos e Outros Temas - Casa do Psicólogo; KNOBEL, Elias - 

Psicologia e Humanização – Assistência aos pacientes graves – Atheneu Editora; PEIXOTO, Clarice Ehlers - 

Envelhecimento, Políticas Sociais e novas tecnologias – FGV; CHEMAMA, Roland / VANDERMERSCH, Bernard - 
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Dicionário de Psicanálise – Unisinos; YALOM, Irvin D. & LESZCZ, Molyn - Psicoterapia de Grupo - 5ª edição – Artmed; 

GUICHARD, Jean / HUTEAU, Michel - Psicologia da Orientação –Instituto Piaget; PRIMI, Ricardo (org.)/ ALMEIDA, 

Leandro da Silva (org.)/ CANDEIAS, Adelina (org.)/ ROAZZI, Antonio (org.) - Inteligência definição e Medida na 

Confluência de Múltiplas Concepções; ABENHAIM, Evanir / MACHADO, Adriana Marcondes / V. NETO, Alfredo José de 

/ [et al] - Psicologia e Direitos Humanos: Educação Inclusiva – Direitos Humanos na Escola - Casa do Psicólogo; Código 

de Ética do Psicólogo. 

 

RECEPCIONISTA  

Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – 

Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações 

ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos 

genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais 

seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos 

– Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – 

Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 

Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – 

Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS 

DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: 

Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão Textual. 

ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 

Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º 

grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – 

problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contra-domínio e imagem; Função do 1º grau 

– função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; 

Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – 

operações; Expressões fracionárias – operações  - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; 

Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; 

Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; 

Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; 

Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume.  

Informática: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e Linux); Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos 

sobre: Word, Excel e Power Point; Internet; Uso do correio eletrônico (Outlook). 

Conhecimentos Gerais:  Conhecimentos relativos ao Município de Nova Odessa 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM  

Conhecimentos Específicos: Técnicas básicas de enfermagem; infecção hospitalar; ordem e limpeza na unidade; 

sinais vitais; movimentação e transporte de paciente; higiene corporal; posições e restrições de movimentos; coleta de 

material para exames; controle hídrico; dietas básicas e especiais; administração de medicamentos; cateterismo vesical 

masculino e feminino; lavagem gástrica; sondagem gástrica; curativo; enfermagem em clínica médica; enfermagem em 

clínica cirúrgica; enfermagem obstétrica; enfermagem pediátrica; ética profissional; lei que regulamenta o exercício da 

profissão; socorros de urgência; vacinação; aleitamento materno; doenças infecciosas e parasitárias.  

 

TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 

Conhecimentos Específicos: Tipos de imobilização; Material utilizado; Posições; Instrumental; Noções de Anatomia.  
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ANEXO III 

ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS 

 

ALMOXARIFE  

Executar serviços de pedidos de material/insumos de acordo com os processos de licitação ou necessidade 

imediata de determinado material; receber materiais e conferir os mesmos mediante o pedido e a autorização de 

fornecimento feito anteriormente; acondicionar os materiais recebidos e guardá-los em prateleiras, estrados ou sob-

refrigeração, conforme o peso e tamanho das espécies; controlar a entrada das notas fiscais no sistema de registro no 

computador; separar os materiais, de acordo com as requisições enviadas e encaminhá-los aos respectivos Setores; 

controlar a saída dos materiais no sistema, através das requisições, dando baixa nas mesmas e posterior conferência 

com o estoque físico de acordo com o programa; elaborar inventário a cada 06 (seis) meses para verificação do estoque 

e saída dos materiais e respectiva concordância com o programa; entregar e conferir materiais nas Unidades Básicas 

de Saúde; elaborar balancete mensal para verificação do estoque físico-financeiro dos materiais; atender a funcionários 

e fornecedores; controlar a validade dos produtos; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando 

necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

Realizar atividades na área de assistência social, relacionadas a atendimentos, plantões e visitas domiciliares;  

atuar em programas e projetos sociais; programar ações básicas no campo médico/hospitalar através da análise dos 

recursos e das carências sócio-econômicas dos indivíduos e da comunidade de forma a orientá-los e promover seu 

desenvolvimento e autonomia; planejar, executar e analisar pesquisas sócio-econômicas, educacional e de saúde, 

utilizando técnicas específicas para identificar necessidades e subsidiar programas de atendimento integral à saúde; 

efetuar a triagem nas solicitações de ambulâncias, remédios, gêneros alimentícios, roupas, material para curativo, 

prótese, exames, prioridades em agendamento externo, prestando o atendimento sempre que possível; avaliar e 

acompanhar casos especiais dos ambulatórios médicos, referentes às drogas, alcoolismo, relacionamento familiar e 

outros; realizar visitas domiciliares para completar triagem sócio-econômica, de verificação de endereço para 

comprovação de municipalidade e por solicitação da clínica médica; realizar visitas aos leitos hospitalares fornecendo 

suporte psico-social-afetivo ao paciente internado; efetuar pocedimentos burocráticos e técnicos em situações de óbito e 

de internações e altas hospitalares; organizar a comunidade em grupos para orientá-los e promovê-los na busca de 

melhores condições de saúde; participar de encontros, reuniões, seminários, Fóruns e Conselhos Municipais e da 

elaboração de projetos sociais e do Plano Municipal de Assistência Social; prestar serviços junto aos Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS); executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo 

Chefe imediato. 

 

AUXILIAR DE DENTISTA 

 

Orientar os pacientes sobre higiene bucal; marcar consultas; preencher e anotar fichas clínicas; manter em 

ordem arquivo e fichário; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar no atendimento ao paciente; manipular 

materiais de uso odontológico; aplicar métodos preventivos para controle da cárie dental; proceder à conservação e 

manutenção do equipamento odontológico e realizar lavagem, desinfecção e esterilização do instrumental e do 

consultório; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes 

à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 

 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Executar as atividades auxiliares de nível médico atribuídas à equipe de enfermagem cabendo-lhe preparar o 

paciente para consultas, exames e tratamentos; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua 
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classificação; executar tratamento especificamente prescritos ou de rotina além de outras atividades de enfermagem, 

tais como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral; realizar controle hídrico; fazer curativos; aplicar 

oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio; executar tarefas referentes à conservação e aplicação 

de vacinas; efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis; realizar testes e proceder a 

sua leitura para o subsidio de diagnóstico; colher matéria para exames laboratoriais; testar cuidados de enfermagem pré 

e pós-operatórios; circular na sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar; executar atividades de desinfecção e 

esterilização; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança, inclusive alimentá-lo ou 

auxiliá-lo a alimentar-se; zelar pela limpeza e ordem material de equipamento e de dependência da unidade de saúde; 

integrar-se à equipe de saúde; participar de atividades de educação em saúde, inclusive orientar os pacientes na pós-

consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas; auxiliar o Enfermeiro e o Técnico de 

Enfermagem na execução dos programas de educação para a saúde; executar os trabalhos de rotina vinculados à alta 

de pacientes; efetuar procedimentos denominados pré-consulta e pós consulta par atendimento ao público nas 

Unidades Básicas de Saúde, Ambulatório e Pronto Socorro; participar dos procedimento pós-morte; fazer uso de 

Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação 

determinadas pelo Chefe imediato. 

 

AUXILIAR DE FARMACIA 

 

Atender prescrições médicas, interpretando – as e separando os medicamentos; separar os medicamentos por 

horário em gaveta que são acondicionadas em carrinhos de dose unitária para os Enfermeiros; dispensar medicamentos 

aos pacientes e auxiliar na orientação sobre o modo de usar; requisitar, separar, conferir, receber e armazenar 

corretamente os medicamentos; separar o insumo necessário e higienizá-los; fracionar e reembalar medicamentos 

sólidos e líquidos orais em doses unitárias; ordenar estoque, organizar as prateleiras e manter a ordem da Farmácia; 

efetuar levantamento de estoque, bem como processar contagem de inventário físico; auxiliar na digitação e controle de 

medicamentos; zelar pelos equipamentos assim como pela ordem e limpeza do setor; cumprir as normas e 

procedimentos da instituição; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras 

tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 

 

ENFERMEIRO 

Gerenciar, coordenar e supervisionar a equipe de técnicos e auxiliares de enfermagem, avaliando os serviços 

prestados; desenvolver capacitações, educação continuada, treinamento e reciclagem; efetuar consultas de 

enfermagem e elaborar a sistematização do atendimento de enfermagem; desenvolver os programas preconizados pelo 

SUS; contribuir com a equipe multidisciplinar visando a prevenção, tratamento e promoção à saúde da população; 

efetuar o controle de boletins de produtividade e do número de exames e consultas, avaliando a quantidade e qualidade 

de trabalho; participar de reuniões de caráter administrativo e técnico, visando o aperfeiçoamento dos serviços 

prestados e de treinamentos e capacitação, colaborando com a Gestão de Saúde; participar de campanhas de 

vacinação e outras de interesse à saúde pública; fiscalizar, se nomeado Fiscal Sanitário através de Portaria, o comércio, 

a distribuição, o transporte e a indústria de produtos e serviços relacionados à saúde e fiscalizados pela Vigilância 

Sanitária; alimentar os sistemas de programas instituídos pelo Ministério da Saúde; conferir e acompanhar os processos 

da Vigilância Sanitária; orientar o munícipe quanto aos procedimentos legais em casos de cadastro e abertura de 

estabelecimentos; emitir notificações, penalidades e autos de infração, elaborando os respectivos processos; manter 

sempre o ambiente de trabalho organizado e em condições adequadas de segurança; fazer uso de Equipamentos de 

Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo 

Chefe imediato.  
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FARMACEUTICO 

 

Responder pelos serviços relacionados à Farmácia sejam os de manipulação, fórmulas, produtos, 

armazenamento, controle de validade e qualidade, dosagem e aviamento de receitas; responsabilizar-se pela 

distribuição, compra de medicação e materiais para uso interno hospitalar bem como por determinação judicial a 

munícipes; pelo controle de entrada e saída de medicação para os diferentes Setores, validade e qualidade de toda 

medicação utilizada inclusive a que necessita ser controlada (psicotrópicos); pela solicitação de medicamentos para o 

GVS-XVII e recebimento dos mesmos, e a forma em que serão doados à população e os cuidados no seu transporte e 

manipulação; pela reposição contínua dos medicamentos necessários para emergência e tratamentos específicos 

(hanseníase, tuberculose, AIDS, etc.), pela padronização dos medicamentos a serem utilizados no município, bem como 

a divulgação dos nomes genéricos dos mesmos; pela execução de tarefas diversas relacionadas à composição e 

fornecimento de medicamentos e outros preparados semelhantes, como substâncias de origem animal e vegetal, de 

matérias-primas e produtos acabados, simples ou compostos (fórmulas), para atender às receitas médicas, 

odontológicas e veterinárias; pela medição, pesagem e mistura de fórmulas químicas para atender solicitações e 

anotações em mapas, guias e livros que forem necessárias para atendimento aos dispositivos legais; realizar 

inventários periódicos; controlar entradas e saídas de medicamentos, visando manter em conformidade os estoques 

físicos e contábeis; assessorar as autoridades da Saúde, preparando informes e enviando documentos sobre legislação 

e assistência farmacêutica para a elaboração de ordens de serviços, pareceres e manifestos; realizar orientações 

educativas e capacitações, elaborar boletins e condensar os dados; fiscalizar, se nomeado Fiscal Sanitário através de 

Portaria, o comércio, a distribuição, o transporte e a indústria de produtos e serviços relacionados à saúde e fiscalizados 

pela Vigilância Sanitária; alimentar os sistemas de programas instituídos pelo Ministério da Saúde; conferir e 

acompanhar os processos da Vigilância Sanitária; orientar o munícipe quanto aos procedimentos legais em casos de 

cadastro e abertura de estabelecimentos; emitir notificações, penalidades e autos de infração, elaborando os 

respectivos processos; participar de treinamentos e capacitação colaborando com a Gestão de Saúde; manter sempre o 

ambiente de trabalho organizado e em condições adequadas de segurança; fazer uso de Equipamentos de Proteção 

Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe 

imediato. 

 

MEDICO ANESTESISTA - PLANTONISTA 

 

O Serviço de Anestesia, respeitando as normas do Conselho Federal de Medicina, e Sociedade Brasileira de 

Anestesiologia, trabalha, segundo as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa (Fundação 

Municipal de Saúde) e visa sempre o conforto, segurança e bem estar do paciente. A equipe é composta de médicos 

plantonistas, que fazem uma cobertura de vinte e quatro horas por dia, sendo: 1.a.) 12 horas (das 07:00 às 19:00h) com 

a presença do plantonista no Hospital, tendo seus honorários no valor da hora integral; 1.b.) 12 horas (das 19:00 às 

07:00h) com o plantonista à distância, tendo seus honorários no valor de um terço da hora, sendo que estes horários 

poderão ser alterados a critério da Direção do Hospital; O Anestesista atenderá no período (01) todas as cirurgias: - 

eletivas, de urgência e emergência. No período (02) somente serão atendidos os casos de urgência e emergência; será 

realizado o ambulatório de visita pré-anestésica, para assim evitar a suspensão de cirurgias e internações 

desnecessárias; quando solicitado, o Anestesista deverá dar apoio aos casos de urgência e emergência do Pronto 

Socorro, levando-se em conta sua disponibilidade e o horário do mesmo; deverá zelar pela boa manutenção e uso dos 

equipamentos. O Plantonista sempre dará preferência para as cirurgias obstétricas. Cabe ao Anestesista orientar a 

equipe de apoio, a maneira mais correta para manipulação do paciente a ser anestesiado ou quando estiver 

anestesiado; é dever do Anestesista acompanhar o paciente desde o pré-anestésico até a alta da recuperação pós-

anestésica; responsabilizar-se por dados confidenciais, patrimônio, segurança de terceiros, supervisão de auxiliares e 

treinamento; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes 

à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 
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MEDICO CARDIOLOGISTA – MENSALISTA 

 

Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento das 

afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos para prevenir, promover ou 

recuperar a saúde dos pacientes; efetuar diagnósticos de afecções cardíacas, realizando anamnese, auscultação, 

radioscopia e outros processos para estabelecer conduta terapêutica; supervisionar a realização de eletrocardiograma 

ou executá-lo, manipulando o eletrocardiógrafo e monitores para auxiliar no diagnóstico e/ou controlar a evolução do 

tratamento; preparar clinicamente o paciente para cirurgia, acompanhando a evolução da cardiopatia, tratando-a 

adequadamente para prevenir intercorrências e acidentes no ato cirúrgico; realizar controle periódico de doenças 

hipertensivas, de chagas, toxoplasmose, sífilis, cardiopatias isquêmicas, praticando exames clínicos, eletrocardiogramas 

e exames laboratoriais para prevenir a instalação de insuficiências cardíacas, pericardites e outras afecções; 

responsabilizar-se por dados confidenciais, patrimônio, segurança de terceiros, pela supervisão de auxiliares e 

respectivo treinamento; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas 

pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 

 

MÉDICO GINECOLOGISTA – MENSALISTA E PLANTONISTA 

 

Examinar o paciente fazendo inspeção, palpação e toque, para avaliar as condições gerais dos órgãos;  realiza 

exames específicos de colposcopia e colpocitologia utilizando colposcópio e lâminas, para fazer diagnóstico preventivo 

de afecções genitais e orientação terapêutica; faz cauterização de colo uterino, empregando termocautério ou outro 

processo, para tratar as lesões existentes; executa cirurgias ginecológicas, seguindo as técnicas indicadas a cada caso, 

para corrigir processos orgânicos e extrair órgãos ou formação patológicas; participa de equipe de Saúde Pública, 

propondo ou orientando condutas, para promover programas de prevenção do câncer ginecológigo  e das mamas ou de 

outras doenças que afetam a área genital; colhe secreções vaginais ou mamárias, para encaminhá-las a exame 

laboratorial para auxiliar no diagnóstico; faz anamnese, exame clínico e obstétrico e requisita ou realiza testes de 

laboratório, valendo-se de técnicas usuais, para compor o quadro clínico da paciente e diagnosticar a gravidez; requisita 

exames de sangue, fezes e urina e interpreta os resultados dos mesmos, comparando-os com os padrões normais, para 

prevenir e/ou tratar anemias, sífilis, parasitoses, incompatibilidade do sistema RH, diabetes, moléstias hipertensivas e 

outras que possam pertubar a gestação; controla a evolução da gravidez, realizando exames periódicos, verificando a 

mensuração uterina, o foco fetal, a pressão arterial e o peso para prevenir ou tratar as intercorrências clínicas ou 

obstétricas; acompanha a evolução do trabalho de parto, verificando a dinâmica uterina, a dilatação do colo do útero e 

as condições do canal do parto, o gráfico do foco fetal e o estado da parturiente, para evitar distocia; indica o tipo de 

parto atentando para as condições de pré-natal ou do período de parto, para assegurar resultados satisfatórios, e 

assiste a parturiente no parto normal, no cirúrgico e no cesariano, fazendo as intervenções  necessárias, para preservar 

a vida da mãe e do filho; controla o puerpério imediato e mediato, verificando diretamente ou por intermédio de 

enfermeira a eliminação de lóquios, a involução uterina e as condições de amamentação, para prevenir ou tratar 

infecções ou qualquer intercorrência; realiza exames pós natal, fazendo a avaliação clínica e ginecológica, para verificar 

a recuperação  do organismo materno; executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato e 

responsabilidades por dados confidenciais, patrimônio, segurança de terceiros, supervisão de auxiliares e treinamento; 

fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área 

de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 

 

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA - MENSALISTA 

 

Examinar ouvidos, nariz ou garganta, utilizando otoscópio, laringoscópio e outros instrumentos e aparelhos 

para estabelecer o diagnóstico; realizar cirurgias desses órgãos, seguindo as técnicas indicadas para cada caso, para 
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restabelecer ou melhorar a função dos mesmos ou eliminar processo patológico; indicar ou encaminhar pacientes para 

fonoaudiólogo, realizando entrevistas ou orientando-os para possibilitar o tratamento adequado nos casos de cirurgia da 

laringe e cordas vocais; realizar exames otoneurológicos, empregando técnicas especializadas, para verificar as 

funções próprias do ouvido interno; realizar tratamentos clínicos, prescrevendo medicação especializada para recuperar 

os órgãos afetados; responsabilizar-se por dados confidenciais, patrimônio, segurança de terceiros e pela supervisão de 

auxiliares e treinamento; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas 

pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 

 

MÉDICO PSIQUIATRA - MENSALISTA 

 

Examinar o paciente, anotando em meios específicos a observação, o desenvolvimento da empatia e outros, 

para situar a sua problemática conflitiva; desenvolver a catarse do paciente, estabelecendo a intercomunicação e a 

transferência, para elaborar o diagnóstico; encaminhar o paciente a sessões de psicoterapia individual ou em grupo, 

baseando-se nas necessidades e nas indicações para o caso, para auxiliá-lo a ajustar-se ao meio; proceder ao 

planejamento, orientação e/ou execução de programas de higiene mental, formando grupos de adolescentes, de pais, 

de alcoólatras e outros, para proporcionar orientação sexual, terapia ocupacional,  psicoterapia de grupo e outras 

atividades de apoio; aconselhar os familiares dos pacientes, entrevistando-os e orientando-os , para possibilitar a 

formação de atitudes adequadas ao trato com os mesmos; prescrever e/ou aplicar tratamentos biológicos específicos, 

empregando medicamentos ou aparelhos especiais, para promover estímulos cerebrais ou diminuir excitações; realizar 

cirurgias específicas, utilizando instrumentos e aparelhos especiais, para eliminar focos cerebrais determinantes de 

hiperexcitabilidade; responsabilizar-se por dados confidenciais, patrimônio e segurança de terceiros, supervisão de 

auxiliares e treinamento; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas 

pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 

 

PSICOLOGO 

 

Identificar os fatores que dificultam ou impedem a aprendizagem dos alunos, atuando na prevenção dos 

mesmos e orientando pais, alunos e professores, com base no diagnóstico dos problemas levantados; adequar os 

objetivos do sistema educacional às necessidades da comunidade escolar; realizar a aproximação entre a teoria e a 

prática junto à equipe escolar e propiciar a manutenção da saúde mental no ambiente escolar; apoiar o professor e a 

equipe nos aspectos de sua competência, através da busca dos valores, da motivação da aprendizagem e dos 

processos cognitivos dos alunos que favorecem o bom andamento da educação escolar; refletir junto à equipe escolar e 

comunidade, em horários específicos ou durante os HTPCs, sobre o papel da educação em seu caráter ideológico, sua 

proposta pedagógica, suas bases científicas para seleção de estratégias adequadas à educação escolar; participar em 

cidades da região dos polos de capacitação promovidos pelo MEC ou Convênios e convites para cursos relacionados à 

saúde e educação, abrangendo as áreas institucional, comunitária e social; prestar atendimento à comunidade, 

crianças, adolescentes, adultos e aos casos encaminhados à Unidade de Saúde, visando o desenvolvimento psíquico, 

motor e social do indivíduo, em relação à sua integração à família e à sociedade; prestar atendimento aos casos de 

saúde mental – toxicômanos e alcoólatras – organizando grupos homogêneos e desenvolvendo técnicas de terapia de 

grupo, para resolução dos problemas; orientar a comunidade, organizando reuniões de grupos; colaborar com equipes 

multiprofissionais da Unidade de Trabalho; realizar atendimento psicológico-clínico ambulatorial (individual ou em grupo) 

e avaliação psicológica; elaborar relatórios e laudos técnicos, quando solicitado; realizar encaminhamentos a outros 

especialistas, Setores ou Instituições; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo 

Chefe imediato. 
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RECEPCIONISTA 

 

Atender chamadas telefônicas, prestar informações e anotar recados; efetuar o controle de agenda de 

assuntos, verificando os horários disponíveis e registrando as marcações realizadas, para mantê-las organizadas e 

atualizadas; atender os interessados, procurando identificar suas necessidades, para prestar-lhes informações ou 

encaminhá-los aos servidores competentes; controlar o fichário e/ou arquivo de documentos relativo ao histórico dos 

assuntos, organizando-os e mantendo-os atualizados para possibilitar ao setor responsável consultá-los, quando 

necessário; preencher formulário e datilografar fichas; executar outras atividades determinadas pelo superior imediato; 

receber, registrar, controlar e distribuir papeis, documentos, processos e correspondências; fazer uso de Equipamentos 

de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas 

pelo Chefe imediato.  

 

TECNICO DE ENFERMAGEM 

 

Integrar a equipe de saúde, executar atividades de assistência de enfermagem, exceto as privativas às do 

enfermeiro obstetra; comunicar ao enfermeiro os casos prováveis de infecção hospitalar e acidentes com perfuro-

cortante; assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência 

de enfermagem, no acompanhamento da evolução do trabalho de parto, na prestação de cuidados diretos de 

enfermagem a pacientes em estado grave, na prevenção de acidentes ou danos físicos que possam ser causados a 

pacientes durante o período de internação; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; 

executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato. 

 

TECNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICA 

 

Confecção e retirada de imobilizações com uso de faixas, férulas, talas metálicas, malha tubular, material 

sintético e outros, goteiras gessadas, aparelhos gessados, trações cutâneas com uso de fita adesiva e outros materiais 

similares; utilização de técnicas assemelhadas visando imobilizações ortopédicas; auxílio médico de procedimentos 

específicos; organização, manutenção e solicitação de material de uso específico para a sala de gesso; fazer uso de 

Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação 

determinadas pelo Chefe imediato. 


