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7.1 - os candidatos habilitados para vagas reservadas a 
portadores de deficiência também deverão cumprir o disposto 
no item anterior, sem prejuízo das exigências estabelecidas nos 
itens referentes aos exames para atestar compatibilidade do 
Capítulo XVII deste Edital.

8 - Os candidatos que não tomarem posse terão os atos de 
nomeações tornados sem efeito.

9 - Conforme estabelece a Lei nº 10.261, de 28/10/1968, 
com redação dada pela Lei Complementar nº 942/03, a demissão 
e a demissão a bem do serviço público acarretam a incompati-
bilidade para nova investidura em cargo, função ou emprego 
público, pelo prazo de 5 (cinco) e 10 (dez) anos, respectivamente.

10 - A falta de comprovação de qualquer dos requisitos 
para investidura até a data da posse ou a prática de falsidade 
ideológica em prova documental acarretará cancelamento da 
inscrição do candidato, sua eliminação do respectivo Concurso 
Público e anulação de todos os atos daí decorrentes ainda que 
já tenha sido publicado o Edital de Homologação do Resultado 
Final, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

11 - Os nomeados deverão sujeitar-se às finalidades especí-
ficas de trabalho e horário, exercer suas funções nos diferentes 
locais da Unidade apontados por ocasião da Escolha de Vagas, 
de acordo com as escalas e plantões dentro dos horários esta-
belecidos que poderão variar para os períodos diurnos, noturnos, 
intermediários, mistos ou na forma de revezamento, conforme a 
necessidade da Unidade.

12 - A nomeação para o cargo será em estágio probatório 
nos três primeiros anos, mediante artigo 41 da Constituição 
Federal e as alterações posteriores.

XIX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1 - O ato de inscrição do candidato presume o inteiro conhe-

cimento das regras contidas neste Edital, nas instruções espe-
ciais e demais atos e normas regulamentares, importando na 
expressa aceitação das normas e condições do Concurso Público.

2 - O candidato tem como responsabilidade acompanhar 
as publicações dos editais referentes ao concurso público em 
questão, por meio do órgão oficial que vem a ser o Diário Oficial 
do Estado, não sendo aceita a alegação de desconhecimento 
ou justificativas de ausências no tocante às fases do concurso, 
durante a sua vigência.

3 - Não será fornecida informação via telefone, no que 
tange a Resultado de Provas e Classificação Final, antes da 
publicação em Diário Oficial do Estado.

4 - A inexatidão das declarações ou irregularidades de 
documentações, ainda que verificadas posteriormente, eliminará 
o candidato do concurso público, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição.

5 - O candidato habilitado e estável na classe de Biomédico 
nos termos do Parágrafo 1º do artigo 18 das Disposições Tran-
sitórias da Constituição Estadual, poderá entregar Certidão de 
Tempo de Serviço Público, mencionada no Anexo III, expedida 
pelo Órgão Oficial competente, para que o tempo considerado 
para fins de estabilidade seja contado como título.

5.1 - O tempo de serviço acima mencionado será considera-
do até 5-10-88, na classe para qual irá concorrer.

6 - Todas as convocações, avisos e resultados serão publi-
cados no Diário Oficial do Estado apontadas no presente edital.

7 - Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, 
atualizações ou acréscimos, antes do recebimento das inscrições 
correspondente, circunstância que será mencionada em Edital ou 
aviso a ser publicado.

8 - Em caso de necessidade de alteração, atualização ou 
correção dos dados cadastrais após homologação do concurso, 
apontados na Ficha de Inscrição, o candidato deverá solicitá-la, 
pessoalmente, no(a) Núcleo de Seleção e Desenvolvimento de 
RH, sito à Av. Dr. Arnaldo, 355 – Cerqueira César – 3º andar 
– sala 91.

9 - Não lhe caberá qualquer reclamação caso não seja 
possível convocá-lo por falta dessa atualização.

10 - A Unidade não se responsabiliza por eventuais prejuí-
zos ao candidato decorrentes de:

10.1 - endereço não atualizado;
10.2 - endereço de difícil acesso;
10.3 - correspondência devolvida pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos por razões diversas de fornecimento e/ou 
endereço errado do candidato;

10.4 - correspondência recebida por terceiros.
11 - O Gabarito Oficial será divulgado juntamente com o 

Resultado da Prova escrita, em atendimento a Lei nº 10.870 de 
10, publicada no Diário Oficial do Estado de 11.09.01.

12 – Para fins comprobatório de habilitação em concurso, as 
publicações das etapas do certame em Diário Oficial do Estado, 
tem caráter oficial.

13 - O período de validade do concurso não gera para a 
Secretaria de Estado da Saúde a obrigatoriedade de aprovei-
tar todos os candidatos aprovados. A aprovação gera, para o 
candidato, apenas a expectativa de direito à preferência na 
nomeação, dependendo da classificação obtida. A Secretaria de 
Estado da Saúde reserva-se o direito de proceder às nomeações 
dos candidatos em número que atenda ao interesse e às neces-
sidades do serviço.

XV – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. A nota final do candidato será igual ao total de pontos 

obtidos na Prova escrita somado aos pontos obtidos na Prova 
de Títulos.

2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem 
decrescente da nota final, em lista de classificação.

3 - Haverá duas listas de classificação: uma Geral, para 
todos os candidatos e outra Especial, para os candidatos com 
deficiência.

XVI – DA HOMOLOGAÇÃO
1 - A homologação do concurso dar-se-à por ato do Secretá-

rio de Estado após a realização e conclusão de todas as etapas 
do certame, devidamente publicadas.

2 – O concurso terá validade de 02 (dois) anos, contados 
a partir da data da publicação em Diário Oficial do Estado da 
homologação, prorrogável uma vez por igual período a critério 
da Secretaria da Saúde, não cabendo qualquer ato posterior.

XVII – DA ESCOLHA DE VAGAS
1 - A convocação para anuência às vagas dos candidatos 

aprovados far-se-á rigorosamente por ordem de classificação 
mediante publicação em Diário Oficial do Estado, oferecendo-se 
as vagas existentes na ocasião.

1.1 - A comunicação feita por meio de telegrama da Empre-
sa Brasileira de Correios e Telegráfos fica a critério da unidade, 
não tendo caráter oficial, sendo meramente informativa.

2 - O candidato terá exaurido seus direitos decorrentes da 
sua habilitação quando:

2.1 - deixar de comparecer na data, horário e local estabele-
cido na convocação, seja qual for o motivo alegado;

2.2 - não aceitar as condições estabelecidas para o exercício 
do cargo.

3 - os candidatos que anuíram às vagas oferecidas rece-
berão da unidade a relação atualizada do DPME dos exames 
médicos, conforme artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e 
suas alterações:

3.1 - o candidato nomeado deverá, no dia e hora marcados 
para avaliação médica oficial, apresentar os seguintes exames 
médicos recentes (no máximo de 3 meses) relativos a:

3.1.1 - exames laboratoriais: hemograma completo, glice-
mia de jejum, PSA prostático (para homens acima de 40 anos 
de idade), TGO-TGP-Gama GT, ureia e creatinina, ácido úrico, 
urina tipo I;

3.1.2 - ECG (eletrocardiograma);
3.1.3 - Raios X de tórax;
3.1.4 - colposcopia e colpocitologia oncótica (mulheres 

acima de 25 anos ou com vida sexual ativa);
3.1.5 - mamografia (mulheres acima de 40 anos de idade).
3.2 - além dos exames solicitados, o Departamento de 

Perícias Médicas do Estado, poderá requerer exames comple-
mentares que julgarem necessários para à conclusão do laudo.

XVIII – DA NOMEAÇÃO
1 -  As nomeações ocorrerão de acordo com a necessi-

dade da Unidade/Coordenadoria, respeitando-se rigorosamente 
a ordem de classificação final dos candidatos habilitados no 
Concurso Público.

1.1 -  Os candidatos aprovados, conforme disponibilida-
des de vagas terão suas nomeações por meio de ato governa-
mental publicados no Diário Oficial do Estado.

2 -  O candidato nomeado que por qualquer motivo 
não tomar posse terá o ato de nomeação tornado sem efeito.

3 - O candidato nomeado deverá apresentar os seguintes 
documentos para fins de posse:

3.1 - ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerroga-
tivas do Artigo 12, parágrafo 1º da Constituição Federal;

3.2 - estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se 
do sexo masculino;

3.3 - estar quite com a Justiça Eleitoral;
3.4 - possuir os pré-requisitos necessários, para exercer o 

cargo, conforme a classe mencionada no Anexo I;
3.5 - conhecer e estar de acordo com as exigências contidas 

neste Edital;
3.6 - ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
3.7 - ter bons antecedentes;
3.8 - apresentar declaração pública de bens e declaração 

de desempenhar as funções do cargo cumprindo a legislação 
vigente.

4 - Não serão aceitos protocolos e, bem como, fotocópias ou 
xerocópias, dos documentos exigidos.

5 - O candidato que não apresentar os documentos com-
probatórios solicitados na posse dentro do prazo previsto terá 
seu nome excluído do concurso público, mediante publicação 
em Diário Oficial do Estado, conforme determina o Item 3 do 
Capítulo IV deste Edital.

6 - A posse e o exercício ficam condicionados ao resultado 
do laudo da inspeção de saúde realizada pelo Departamento 
de Perícias Médicas do Estado ou pelas Unidades autorizadas, 
obedecidos os prazos estabelecidos em lei.

7 - Além da apresentação dos documentos relacionados no 
item 3 deste Capítulo, a posse do candidato ficará condicionada 
à apresentação do Certificado de Sanidade e Capacidade Física 
do Departamento de Perícias Médicas do Estado, emitido nos 
termos do artigo 47 da Lei nº 10.261/68 – EFP.

2 - Somente os candidatos habilitados na Prova escrita 
serão submetidos à Prova de títulos.

3 - Somente os candidatos habilitados na Prova escrita 
terão seus Títulos avaliados.

XII – DOS TÍTULOS E SEU JULGAMENTO
1 - Os candidatos habilitados poderão entregar Títulos 

conforme específicados no Anexo III.
2 - As informações sobre local, data, horário e demais 

especificações para encaminhamento dos títulos dos candidatos 
aprovados na forma prevista neste Edital serão divulgadas em 
edital específico no Diário Oficial do Estado, logo após o Resul-
tado da Prova escrita.

3 - Não serão aceitos protocolos dos títulos solicitados no 
Anexo III e nem comprovação de tempo de serviço.

4 - Os certificados/certidões ou declaração de conclusão 
dos cursos acompanhados do histórico escolar ou diplomas 
devidamente registrados deverão ser expedidos por Instituição 
Oficial de Ensino reconhecida e conter o carimbo e identificação 
de instituição e do responsável pela expedição do documento, 
emitidos em papel timbrado da instituição, estando vedada a 
pontuação de qualquer curso/documento que não preencher 
todas as condições previstas neste capítulo.

4.1 - as declarações comprobatórias de Experiência Pro-
fissional deverão ser emitidas em papel timbrado ou com 
identificação da empresa/instituição, especificando o cargo/
especialidade/área de atuação, o período de trabalho e estarem 
devidamente datadas e assinadas pelo responsável legal da ins-
tituição, estando vedada à pontuação de qualquer declaração/
documento que não preencher todas as condições previstas 
neste capítulo.

4.2 - o candidato que comprovar a experiência profissional 
por meio de Carteira de Trabalho e Previdência Social, a nomen-
clatura da função exercida assinalada na Carteira Profissional, 
deverá ter a mesma terminologia da classe e da especialidade/
área de atuação quando for solicitada, descrita no edital de 
abertura de concurso público, ficando vedada a pontuação de 
qualquer documento que não preencher esta condição.

5 - Para efeito de pontuação relativa à Experiência Profis-
sional somente serão aceitos como comprovante de tempo de 
serviço os seguintes documentos:

5.1 - empresa privada: No caso de não servidores, terá que 
ser apresentado obrigatoriamente, o atestado ou a declaração 
assinada pelo Setor de Pessoal, Órgão de Recursos Humanos ou 
responsável, em papel timbrado da empresa ou com a declara-
ção da razão social, relacionando as atividades desempenhadas 
ou registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social.

5.2 - área pública: no caso de servidores, o atestado ou a 
declaração pública deverá ser assinado pelo Órgão de Recursos 
Humanos ou Setor de Pessoal em papel timbrado, da Unidade 
da qual o servidor se acha atualmente subordinada, com os 
respectivos carimbos, relacionando todas as atividades desem-
penhadas.

5.3 - autônomo: no caso de profissional AUTÔNOMO, o 
atestado ou a declaração informando o período e a espécie 
do serviço realizado, que deverá ser assinada pelo próprio 
profissional, mediante apresentação de comprovante/recibo de 
prestação de serviços, ou comprovante de pagamento da Previ-
dência Social, ou comprovante de pagamento de ISS ou recibos 
de pagamentos de autônomos (RPA), atestando a respectiva 
experiência e tempo de serviço, na especialidade para a qual 
concorre, conforme as atribuições do cargo.

6 - Cada Título será considerado e avaliado uma única vez, 
situação em que fica vedada a cumulatividade de créditos.

7 - A avaliação dos Títulos será feita pela Comissão Especial 
de concurso Público e o seu resultado será divulgado no Diário 
Oficial do Estado.

8 - Não serão aceitos Títulos após a data fixada para a apre-
sentação dos mesmos, bem como de candidatos que tenham 
sido eliminados nas fases anteriores do Concurso.

9 - Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou 
ilegalidade na obtenção dos Títulos, a respectiva pontuação 
dada ao candidato será anulada e, comprovada a culpa do 
mesmo, será eliminado do Concurso.

XIII – DOS RECURSOS
1 - Será admitido recurso referente à primeira e segunda 

etapas do Concurso, quanto:
1.1 - ao indeferimento do pedido de isenção ou redução do 

valor do pagamento de inscrição;
1.2 - à aplicação das Provas;
1.3 - às questões das Provas e gabaritos;
1.4 - ao Resultado das Provas;
1.5 - à contagem de Títulos.
2 - O prazo para interposição dos recursos quanto as alíneas 

“1.1”, “1.3”, “1.4” e “1.5” do item 1 deste Capítulo será de 03 
(três) dia úteis após a concretização do evento que lhes disser 
respeito, tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente à 
data do evento a ser recorrido.

3 - O prazo para interposição dos recursos quanto a alínea 
“1.2” do item 1 deste Capítulo será de 05 (cinco) dias úteis, 
após a concretização do evento que lhes disser respeito, tendo 
como termo inicial o 1º dia útil subsequente à data do evento 
a ser recorrido, conforme o que determina o Decreto 21.872/84.

4 - Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada 
etapa do concurso, devidamente fundamentado, sendo descon-
siderado recursos de igual teor.

5 - Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão Especial 
de Concurso Público, em duas vias (original e cópia), entregues 
e protocolados na unidade no horário de 9:00 às 16:00 hs, con-
forme modelo do Anexo V.

5.1 - cada questão ou item deverá ser apresentado em folha 
separada, com argumentação lógica e consistente.

6 - Somente serão apreciados os recursos expressos em 
termos convenientes, que apontarem circunstâncias que os 
justifiquem e interpostos dentro do prazo.

7 - O recurso interposto por procurador só será aceito se 
estiver acompanhado do respectivo instrumento de mandato e 
cópia reprográfica do documento de identidade do procurador.

8 - Não serão aceitos recursos interpostos por via postal, 
fac-símile (fax), Internet, telegrama ou outro meio que não seja 
o especificado neste Edital ou que estejam fora do prazo estipu-
lado nos itens 2 e 3 deste Capítulo.

9 - Na hipótese de anulação de questões, o(s) ponto(s) 
relativo(s) à(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos que 
prestaram as provas correspondentes.

10 - O gabarito oficial divulgado em Diário Oficial do 
Estado, poderá sofrer alteração caso ocorra a situação do item 9 
deste Capítulo, antes da homologação do certame.

11 - O recurso interposto sem o fornecimento de qualquer 
dos dados constantes dos itens anteriores ou fora do respectivo 
prazo não será aceito.

12 - Não caberão recursos adicionais aos recursos interpos-
tos, sendo a Comissão Especial de Concurso Público soberana 
em suas decisões.

13 - Em função dos recursos impetrados e das decisões 
emanadas pela Comissão Especial de Concurso Público, poderá 
haver alterações nas publicações das etapas constantes do 
concurso, antes da homologação.

XIV – DO DESEMPATE
1 - Em caso de igualdade de classificação, terá preferência, 

sucessivamente, o candidato que tiver:
1.1 - maior idade (igual ou superior a 60 anos), em cumpri-

mento da Lei Federal nº 10.741/2003, tendo preferência sobre 
os demais e entre si;

1.2 - maior pontuação na Prova escrita;
1.3 - maior pontuação nos Títulos;
1.4 - maior idade (entre 18 a 59 anos).
2. Em caso de permanência do empate, o candidato deverá 

apresentar a Certidão de Nascimento, para aferir, dia, ano e a 
respectiva hora de nascimento.

1.1 - A aplicação da Prova na data prevista dependerá da 
disponibilidade de locais adequados a sua realização e aco-
modação de todos os candidatos inscritos, cujas provas serão 
realizadas aos domingos.

2 - Os candidatos deverão chegar ao local da prova, cons-
tante no referido Edital de Convocação, com antecedência míni-
ma de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para o seu 
início, não sendo admitidos retardatários, sob pretexto algum, 
após o fechamento dos portões.

3 - Será admitido ao local da prova somente o candidato 
que estiver munido de Cédula de Identidade original, ou Carteira 
expedida por órgãos ou Conselhos de Classe ou Carteira Nacio-
nal de Habilitação vigente, com foto, R.G e CPF ou Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (não sendo aceitas cópias).

4 - Não serão aceitos Protocolos, Certidão de Nascimento, 
Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (emitida ante-
riormente à Lei nº 9.503/97), Carteira de Estudante, Crachás, 
Identidade Funcional de natureza pública ou privada, por serem 
documentos destinados a outros fins.

4.1 -  Os documentos deverão estar em perfeitas con-
dições, de forma a permitir com clareza, a identificação do 
candidato.

4.2 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apre-
sentar no dia de realização das Provas, documento de identidade 
original por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresen-
tado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 
policial, expedido há, no máximo 30 (trinta) dias.

5 - No caso do item anterior, o candidato fará a prova condi-
cionalmente, devendo apresentar no prazo de uma semana após 
a realização do certame, um dos documentos hábeis descritos no 
item 3 deste Capítulo.

6 - Além do documento de identidade, original, o candidato 
deverá levar caneta de tinta azul ou preta, lápis preto nº 02, 
borracha macia e protocolo de inscrição.

7 - Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, 
seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato.

8 - Durante a realização da(s) Prova(s) escrita, não será 
permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquinas 
calculadoras, pagers, telefones celulares ou qualquer aparelho 
eletrônico.

9 - No ato da realização da(s) Prova(s) escrita, serão entre-
gues ao candidato o Caderno de Questões e uma única Folha de 
Respostas para preenchimento correto dos dados pessoais com 
a devida assinatura no campo próprio e marcação das respostas 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

9.1 - O candidato não poderá ausentar-se temporariamente 
da sala de prova levando qualquer um desses materiais sem 
autorização e acompanhamento do fiscal.

10 -  O candidato lerá as perguntas no Caderno de 
Questões o candidato deverá assinalar as respostas na Folha de 
Respostas, único documento válido para a correção da Prova. O 
preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsa-
bilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade 
com as instruções específicas contidas na capa do Caderno de 
Questões. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de 
Respostas por erro do candidato.

10.1 - os prejuízos advindos de dados pessoais incorretos e 
marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de 
inteira responsabilidade do candidato.

10.2 - não serão computadas questões não assinaladas na 
Folha de Respostas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura, ainda que legível.

10.3 - durante a realização das Provas, não será permi-
tida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os can-
didatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos 
ou quaisquer anotações.

10.4 - os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer 
na sala de prova em respeito aos princípios constitucionais.

11 - o candidato ao terminar a prova, entregará ao Fiscal a 
Folha de Respostas e o Caderno de Questões.

12 - Será excluído do concurso o candidato que, além das 
demais hipóteses previstas neste Edital:

12.1 - apresentar-se após o horário estabelecido para a 
realização da prova;

12.2 - apresentar-se para a prova em outro local que não 
seja o previsto no Edital de Convocação;

12.3 - não comparecer à prova, seja qual for o motivo 
alegado;

12.4 - não apresentar um dos documentos de identidade 
nos termos deste Edital, para a realização da prova;

12.5 - ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento 
de um fiscal;

12.6 - ausentar-se do local de prova antes de decorrido o 
prazo mínimo de 30 minutos.

12.7 - for surpreendido em comunicação com outras pesso-
as ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas ou impressos 
não permitidos ou estiver portando ou fazendo uso de qualquer 
tipo de equipamento eletrônico de comunicação (pagers, celu-
lares, etc.);

12.8 - lançar mão de meios ilícitos para a execução da 
prova;

12.9 - não devolver a Caderno de Questões e o Caderno 
de Questões;

12.10 - perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
13 - Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados pelo 

candidato, antes do início das provas.
14 - Os pertences pessoais serão acomodados em local 

a ser indicado pelos fiscais de sala de Prova durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de Prova. A 
Comissão Especial de Concurso Público não se responsabilizará 
por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos 
eletrônicos ocorrido no local de realização das Provas, nem por 
danos neles causados.

15 - Não haverá segunda chamada ou repetição de Prova 
em hipótese alguma.

15.1 - o candidato não poderá alegar desconhecimentos 
quaisquer sobre a realização da Prova como justificativa de 
sua ausência.

15.2 - o não comparecimento às Provas, qualquer que seja 
o motivo alegado, caracterizará desistência do candidato e 
resultará em sua eliminação do Concurso Público.

16 - No dia da realização das Provas, na hipótese de o 
nome do candidato não constar das listagens oficiais relativas 
aos locais de Prova estabelecidos no Edital de Convocação, a 
Comissão Especial de Concurso Público procederá à inclusão do 
candidato, mediante a apresentação do Protocolo de Inscrição.

16.1 - a inclusão de que trata item anterior será realizada 
de forma condicional e será analisada pela Comissão Especial 
de Concurso Público, na fase do Julgamento da Prova Objetiva, 
com o intuito de se verificar a pertinência da referida inscrição.

16.2 - constatada a improcedência de que trata o item 
anterior, a inscrição será automaticamente cancelada sem direi-
to a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, 
considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

17 - quando, após a Prova, for constatado por meio eletrôni-
co, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter 
o candidato utilizado processos ilícitos, sua Prova será anulada 
e será o candidato automaticamente eliminado do Concurso.

18 - Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do 
tempo previsto para a aplicação das Provas em razão de afasta-
mento do candidato da sala de Prova.

X – DO JULGAMENTO DA(S) PROVA(S)
1 - A Prova escrita será avaliada na escala de 0 (zero) a 

100 (cem) pontos.
XI – DA HABILITAÇÃO NAS PROVAS
1 - Será considerado habilitado o candidato que obtiver 

nota igual ou superior a (50) pontos na Prova escrita.

ANEXO I – DO CARGO

CLASSE JORNADA DE NºDE VAGAS/ VALOR PRÉ-REQUISITOS ESCOLARIDADE
 TRABALHO LOCAIS DA TAXA

Agente Técnico de Assistência 
a Saúde(Biomédico) 30 horas 38 R$ 60,85 Registro como Biomédico Superior Completo em Biomedicina
    no Conselho Regional de Biomedicina

ANEXO II – DA DESCRIÇÃO SUMÁRIA (por escrito, sem quadro)
ESPECÍFICO

Análises Clínicas, Imunológicas, Microbiológicas e Parasitológicas para fins de diagnóstico e pesquisa
Análises físico-químicas e bioquímicas de alimentos, produtos para saúde e amostras ambientais, para fins de diagnóstico e 

controle.
Assumir a responsabilidade técnica e firmar os respectivos laudos, nas áreas de atuação.
Capacidade legal para assumir chefias técnicas, assessorias e direção destas atividades relacionadas
Análises de citologia oncótica e patologia clínica;
Biologia Molecular – desenvovimento de pesquisa e tecnologia, execução de análise e interpretação, emissão e assinatura de 

laudos e de pareceres técnicos;
Supervisionar os setores de recebimento e cadastro de materiais biológicos , de produtos e amostras ambientais.
Produção de insumos laboratoriasi para uso em fins de diagnóstico e pesquisa.
QUALIFICAÇÃO
Ensino Superior Completo em Biomedicina
Registro como Biomédico no Conselho Regional de Biomedicina

ANEXO III – DOS TÍTULOS

TÍTULOS VALOR UNITÁRIO (pontos) VALOR MÁXIMO (pontos) COMPROVANTES

Cursos 0,5 5
Estágios 1 10
Congressos/Evento Científico (a cada 160 horas computar 1 ponto) 0,25 3
Experiência 1,5 12

ANEXO IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (por escrito, 
sem quadro)

PROVA DE SELEÇÃO
A- Programa Básico
1. Boas Práticas em laboratório
regras básicas de procedimento no laboratório;
conhecimentos e identificação de sinalização de segurança.
2. Biossegurança em laboratório
conceito geral e importância da biossegurança;
medidas de prevenção de acidentes;
níveis de biossegurança laboratorial e animal;

gerenciamento de resíduos químicos e biológicos;
equipamentos de proteção individual e coletivo.
3. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 - Dispõem sobre 

as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências.

4. Gestão da qualidade no laboratório
requisitos para implantação da qualidade;
controle de qualidade nas fases: pré-analítica, analítica e 

pós-analítica.
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