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ADITAMENTO 

Edital N° 001/2013 – Processo Seletivo Público 

 

 

Súmula: Dispõe sobre a aditamento do 

Edital de Abertura n° 001/2013 que trata 

da abertura de vagas para o Processo 

Seletivo Público da FEAES.  

 

 

O Diretor Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE 

CURITIBA, com sede na Rua Lothário Boutin, nº. 7.585, Bairro Pinheirinho, Curitiba, Paraná, 

CEP 81110-522, no uso de suas atribuições legais, conforme parágrafo 2º do artigo 13 da Lei 

Municipal nº. 13.663, de 21 de dezembro de 2010 e artigo 17 do seu Estatuto, resolve:   

 
 
TORNAR PÚBLICO:  
 
 
O presente Edital de aditamento, como segue: 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA DA PROVA OBJETIVA - PROGRAMA DE ESTUDOS POR ÁREA DE 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 

 
Nível Médio 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; ELETRICISTA; ATENDENTE DE NUTRIÇÃO; OFICIAL DE 
MANUTENÇÃO; 
 

a) Português Instrumental: Interpretação e compreensão de texto (gêneros textuais variados), 
sintaxe e semântica da frase, noções gramaticais da língua portuguesa padrão. 

b) Matemática Instrumental: Operações matemáticas, resoluções de problemas lógicos, 
sistema de medidas, razão e proporção, progressões matemáticas, matrizes 
matemáticas 

c) Políticas de Saúde: Bases Legais do Sistema Único de Saúde. Política Nacional de 
Atenção à Saúde. Pactos em Defesa do SUS. Política Nacional de Atenção Básica à Saúde. 
Rede de Atenção em Saúde. Gestão e Financiamento no SUS. Controle Social em Saúde.  

d) Conceitos de Ética e Bioética  
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Nível Técnico 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM; Enfermagem: procedimentos e técnicas de enfermagem para 
prestação do cuidado. Documentação do paciente: responsabilidades do técnico de 
enfermagem no registro das ações realizadas.  Medidas de prevenção e controle de infecção 
em ambientes de saúde. Biossegurança nos cuidados de enfermagem. Cuidados de 
Enfermagem nos pacientes no pré, trans e pós-operatório. Administração de medicamentos em 
enfermagem: normas técnicas, diluições e cuidados. Cuidados de enfermagem na 
administração de dietas ao paciente: via oral, por sonda. Cuidados de enfermagem conforme 
legislação em vigente, no ciclo de vida em pacientes clínicos e cirúrgicos. Educação em saúde 
ao paciente domiciliar e hospitalizado. Cuidados de enfermagem nos exames de laboratório, de 
diagnósticos e terapêuticos. Cuidados de enfermagem em urgência e emergência. 
 
TÉCNICO DE INFORMÁTICA; Conhecimento especifico: Conceitos Básicos e Modos de 
Utilização de Tecnologias, Ferramentas. Aplicativos e Procedimentos de Informática: Tipos de 
Computadores, Conceitos de Hardware de Software; Sistema Operacional Windows XP e 
Windows 7; pacote Microsoft Office 2003 ou superior (MS Word MS Excel MS Power Point), 
BR Office versão 3 ou superiora; Internet; Procedimentos para o armazenamento de Dados e 
para a Realização de Cópia de Segurança (backup). 
 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE; Contabilidade Geral: a) Conceito, princípios contábeis. b) 
Contas: conceito, função, funcionamento, teoria das contas, classificação das contas. c) Plano 
de Contas: conceito, finalidades, características, planificação contábil. d) Escrituração: objeto, 
classificação, disposições legais, livros de escrituração, formalidades na escrituração contábil. 
e) Lançamento: conceito, critérios para debitar e creditar, fórmulas de lançamento, retificação 
de lançamentos, documentos contábeis. f) Balancete de Verificação: conceitos, tipos de 
balancetes, periodicidade. g) Apuração do Resultado do Exercício: períodos contábeis, regimes 
de apuração do resultado, lançamentos de ajustes. h) Avaliação de Investimentos: conceito, 
critérios, método de equivalência patrimonial. i) Demonstrações Contábeis: demonstração de 
origens e aplicações de recursos. j) DVA - Demonstrações do Valor Adicionado. k) - 
Demonstração do Fluxo de Caixa. Contabilidade Pública: conceito, campo de aplicação, 
sistemas de contabilização, regimes contábeis. a) Orçamento Público: definição e princípios 
orçamentários, processo de planejamento-orçamento - Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, Lei de Orçamentos Anuais e execução orçamentária, ciclo orçamentário, 
créditos adicionais. b) Demonstrações Contábeis: Balanço Orçamentário, Financeiro e 
Patrimonial, Demonstrações e Variações Patrimoniais. c) Patrimônio Público: Conceito, aspecto 
quantitativo e qualitativo, variações patrimoniais, Inventário. Repercussão da movimentação da 
receita e despesas sobre o patrimônio. Avaliação e inventário. Insubsistências e 
superveniências patrimoniais. d) Créditos Adicionais: Conceito, classificação, requisitos para a 
abertura de créditos, vigência. e) Regime de Adiantamento: Conceito, características, finalidade, 
concessão e controle. f) Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente: Elementos 
constitutivos, formas de avaliação. Restos a pagar. Dívida ativa. g) Plano de Contas e Sistemas: 
Conceito, Elencos, Escrituração, Encerramento de Contas, Plano de Contas de adoção exigida 
pelo TCE das Entidades Municipais, h) Prestação de Contas: Funções do Tribunal de Contas e 
dever do administrador público de prestar contas. Relatórios de gestão. i) Controle Interno e 
Externo e as Contas Governamentais: Controle Interno, Controle Externo, Tomada de Contas e 
Prestação de Contas. 
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TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA; Instalações elétricas de baixa tensão. Proteção de redes elétricas. 
Instalações e testes de redes de dados. Instalações e testes de rede de telefonia. Avaliação de equipamentos 
eletrodomésticos e eletro hospitalares. Eletrônica analógica básica. Instrumentação eletrônica básica. 
Fundamentos de eletrônica digital. Manutenção e configuração básica de microcomputadores. Biossegurança 
aplicada ao desempenho da função. 
 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO; Noções de microscopia; Vidraria de laboratório e sua 
utilização; Matemática de laboratório: diluições seriadas, regra de três simples, percentual e 
solução molar; Noções de centrifugação: princípios de funcionamento, posicionamento dos 
tubos de ensaio no rotor, precaução para retirada do material; Postenciometria: calibração do 
potenciômetro e determinação do pH; Espectrofotometria: absorbância, transmitância e curva 
de calibração; Pesagem: operacionalização de balanças e analíticas e semi-analíticas; 
Princípios de Biossegurança; Lavagem e esterilização de material; Punção venosa periférica: 
utilização do garrote, antissepsia, coleta a vácuo e com seringa; Anticoagulantes utilizados em 
análise laboratorial: no exame bioquímico, hematológico e coagulograma;  Grupos sanguíneos: 
Determinação do fator Rh e do sistema ABO. 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA; Conhecimento especifico: EQUIPAMENTO DE RAIOS X: 
principais constituintes do equipamento de Raios X; formas de retificação, tubo de Raios X e 
seus principais componentes; efeito anódico; tipos de alvos. PRODUÇÃO DA RADIAÇÃO: 
conceito de átomo: núcleo e camadas eletrônicas; interação entre elétrons e átomos; radiação 
de espectro contínuo; radiação característica. INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO COM A MATÉRIA: 
formas de interação; conceito de atenuação exponencial; processo de formação da imagem 
latente (e virtual); escala de contraste; densidade óptica (e brilho). QUALIDADE DA IMAGEM 
RADIOGRÁFICA: fatores do filme (e outros receptores), fatores geométricos; fatores 
subjetivos. ANATOMIA RADIOLÓGICA EM IMAGENS RADIOLÓGICAS: anatomia óssea do 
esqueleto humano: cabeça, coluna vertebral, caixa torácica, pelve, MMSS, MMII; principais 
fraturas associadas a cada área anatômica. POSICIONAMENTO RADIOLÓGICO: definição de 
incidência; definição de posição; principais incidências para as áreas anatômicas: cabeça, 
coluna vertebral, caixa torácica, abdome, pelve, MMII, MMSS, cintura escapular. SISTEMAS 
DIGITAIS EM RAIOS X (RADIODIAGNÓSTICO): diferenciação entre sistema convencional e 
sistema digital no radiodiagnóstico; sistema CR; sistema DR; PACS; DICOM. PRINCÍPIOS DA 
RADIOPROTEÇÃO: princípios fundamentais da radiobiologia, radiobiologia molecular e 
celular; efeitos imediatos e tardios da radiação, procedimentos de radioproteção. PRINCÍPIOS 
DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR RADIAÇÃO X: histórico, gerações dos 
tomógrafos, equipamentos de tomografia: principais partes, tipos de feixes de radiação, tipos 
de detectores; tomografia helicoidal e sistema multislice. CARACTERÍSTICAS DOS MEIOS 
DE CONTRASTE: classificação geral dos meios de contrastes; contrastes iodados: 
características e classificação dos contrastes iodados, classificação e incidência das reações 
adversas por meio de contrastes iodados; sulfato de bário: características quimico-físicas, 
indicações e contra-indicações. PRINCIPAIS EXAMES CONTRASTADOS: angiografia 
cerebral: anatomia vascular, tipos de contrastes utilizados, equipamento e materiais para 
procedimento, procedimentos para obtenção das imagens, indicações e contra-indicações ao 
exame; enema opaco: anatomia associada ao exame, tipos de contrastes utilizados, 
equipamento e materiais para procedimento, procedimentos para obtenção das imagens, 
indicações e contra-indicações ao exame; urografia excretora: anatomia associada ao 
exame, tipos de contrastes utilizados, equipamento e materiais para procedimento, 
procedimentos para obtenção das imagens, indicações e contra-indicações ao exame; EED: 



 

Rua: Lothário Boutin, nº 90 – CEP: 81110-522 

Curitiba - PR 

anatomia associada ao exame, tipos de contrastes utilizados, equipamento e materiais para 
procedimento, procedimentos para obtenção das imagens, indicações e contra-indicações ao 
exame; trânsito intestinal: anatomia associada ao exame, tipos de contrastes utilizados, 
equipamento e materiais para procedimento, procedimentos para obtenção das imagens, 
indicações e contra-indicações ao exame. 
 
 
Nível Superior 
 
ASSISTETE SOCIAL; Política Nacional de Assistência Social. Fundamentos históricos e 
teórico-metodológicos do Serviço Social. Questão social. Políticas sociais públicas, cidadania 
e direitos sociais no Brasil. A defesa e a garantia dos direitos de cidadania no processo de 
inclusão/exclusão social. Instrumentalidade de Serviço Social (instrumentos e técnicas de 
intervenção, abordagem individual, coletiva, em redes e com famílias). O estudo de caso, 
técnicas de entrevista, elaboração de relatórios, laudos e pareceres. Trabalho em equipes 
interdisciplinares e multidisciplinares. Gestão e Planejamento em Serviço Social. Modelos 
Gerenciais na organização do trabalho e políticas sociais. Elaboração, coordenação, execução 
e avaliação de programas e projetos na área de Serviço Social.  
 
 
 
 
 

 

                                                                                       Curitiba, 20 de agosto de 2013. 
 

 

 

Gustavo Justo Schulz 
Diretor Geral 


