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não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica e pediátrica diá-
ria. Emergências clínicas. Psicologia médica. Farmacologia. Controle
de Infecções Hospitalares. Medicina baseada em evidências. Profi-
laxia anti-rábica e antitetânica. Acidentes por animais peçonhentos.
Intoxicações exógenas/agudas. Aspiração e ingestão de corpo es-
tranho. Doenças exantemáticas na Infância. Doenças sexualmente
transmissíveis. Estado de mal convulsivo. Acidente vascular ence-
fálico. Polirradiculoneurites e polineurites. Doenças degenerativas e
infecciosas do sistema nervoso central. Emergências psiquiátricas;
Código de Ética Profissional na Medicina.

Emprego de Médico - Trabalho
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1 Conhecimento de clí-
nica médica, doenças crônicas e degenerativas, doenças metabóli-
cas, doenças infectogiosas. Normas regulamentadoras federais re-
lativas à segurança e medicina do trabalho; Condições sanitárias e
de conforto nos locais de trabalho; Atividades e operações pericu-
losas; Atividades e operações insalubres; Comissões internas de
prevenção de acidentes; Serviços especializados em engenharia de
segurança e em medicina do trabalho; Equipamentos de Proteção
Individual e coletivo; Acidentes do trabalho; Doenças profissionais;
Programa de prevenção de riscos ambientais - PPRA; Segurança e
Medicina do trabalho em situações especiais; atividades com infla-
máveis, com explosivos, sujeitas a ação de radiações e agentes
biológicos; Dermatoses ocupacionais; Distúrbios osteo-musculares
relacionados ao trabalho; Doenças músculo-esqueléticas relaciona-
das ao trabalho. Acidente de Trabalho e acidentes com material bio-
lógico. Hematopatias e imunopatologias ocupacionais; Neuropatias
ocupacionais; Nefropatias ocupacionais; Cardiopatias e vasculopa-
tias ocupacionais; Patologias do aparelho digestivo relacionadas ao
trabalho; Patologias auditivas induzidas pelo ruído; Oncologia ocu-
pacional; Toxicologia: intoxicações exógenas e sua relação com o
trabalho; Detecção dos agravos a saúde relacionadas com o traba-
lho; Psicopatologias relacionadas ao trabalho; Código de Ética Pro-
fissional na Medicina.

Empregos de Nível Médio
Disciplina: Língua Portuguesa (comum a todos os empregos de
nível médio)
Compreensão e Interpretação de textos. Morfologia: classes de pa-
lavras variáveis e invariáveis: conceito, classificação e emprego.
Sintaxe: frase, oração, período simples e composto; termos da ora-
ção; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; co-
locação dos pronomes átonos. Semântica: sinonímia, antonímia, ho-
monímia, parônima; conotação e denotação; figuras de sintaxe, de
pensamento e de linguagem.

Disciplina: Sistema Único de Saúde - SUS
Fundamentos e Práticas em Atenção Primária à Saúde e Medicina
de Família e Comunidade - Políticas Públicas de Saúde: Bases Le-
gais do Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei Orgânica do Sistema
Único de Saúde (Lei Federal 8.080/90, 19 de setembro de 1990;
Lei Federal 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990); Histórico; Aten-
ção Primária a Saúde; Política Nacional de Atenção Básica (Portaria
MS 2.488/11, de 21 de outubro de 2011 e seus anexos); Normas
Operacionais Básicas - NOB-SUS de 1996; Pacto pela vida em de-
fesa do SUS e de gestão - Portaria MS 399/06; Norma Operacional
de Assistência a Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02; Controle Social do
SUS.
Técnico em Imunohematologia
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Biossegurança em He-
moterapia e boas práticas de laboratório. Exames laboratoriais. Tes-
te de antiglobulina humana, pesquisa e identificação de anticorpos
irregulares. Provas de compatibilidade sanguínea pré-transfusional:
sistema ABO e subgrupos, sistema Rhesus e demais sistemas eri-
trocitários. Técnicas imunohematológicas: noções de reações trans-
fusionais imunológicas e rotina para investigação; compatibilidade
sanguínea, transfusão, doença hemolítica perinatal; coleta de san-
gue em pacientes, controle de qualidade em imunohematologia, fi-
siologia das células sanguíneas. Imunologia: interações antígeno-an-
ticorpo; anticorpos naturais e anticorpos imunes. Noções de geren-
ciamento de resíduos de serviços de saúde; Código de Ética Pro-
fissional.

Técnico em Segurança do Trabalho
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Acidentes do trabalho
e doenças ocupacionais, definições, taxas de freqüência e gravida-
de, analise e investigação de acidentes, comunicação e registro.
Gestão de riscos no ambiente de trabalho, definições, analise de
riscos, reconhecimento, estimativa de riscos e aceitabilidade, proba-
bilidade e gravidade, matriz de riscos. Normas Regulamentadoras,
Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Cargo e alterações,
serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medi-
cina do Trabalho, comissão interna de prevenção de acidentes,
equipamentos de proteção individual - EPI, programas de controle
médico de saúde ocupacional, edificações, programas de prevenção
de riscos ambientais, segurança em instalações e serviços em ele-
tricidade, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de
materiais, atividades e operações insalubres, atividades e operações
perigosas, ergonomia, programa de condições e meio ambiente de
trabalho na indústria da construção, explosivos, líquidos combustí-
veis e inflamáveis, trabalho a céu aberto, proteção contra incêndios,
condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, resíduos
industriais, sinalização de segurança, norma regulamentadora de se-
gurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária silvicultura, ex-
ploração florestal e aquicultura, segurança e saúde no trabalho em
estabelecimentos de saúde, segurança e saúde no trabalho em es-
paços confinados, inspeção prévia, embargo e interdição. Higiene
Ocupacional, definições, agentes físicos, agentes químicos, agentes
biológicos, limites de tolerância e exposição, indicadores biológicos
de exposição (BEI), reconhecimento, avaliação e controle, programa
de conservação auditiva (PCA), programa de proteção respiratória
(PPR), normas de higiene ocupacional (NHO), Fundacentro. FISQP
(ficha de informação de segurança de produtos químicos). Perfil
profissiográfico, fator acidentário de prevenção, Nexo Técnico Epi-
demiológico Previdenciário - NTEP. Ergonomia, organização do tra-
balho, conforto ambiental nos locais de trabalho, biomecânica. Le-
gislação aplicada, previdenciária, constitucional, responsabilidade ci-
vil e criminal em acidentes do trabalho.

Anexo IV - Posto de Atendimento

Nome do Local Endereço Bairro
Fundação BIO-RIO - BIO-RIO Concursos Av. Carlos Chagas Filho, 791 Cidade Universitária - Ilha do Fundão

Anexo V - Critérios para Avaliação de Títulos
A - Emprego de Nível Superior - Médico (todas as especialidades)

Categoria Descrição Valor Unitário em Pon-
tos

Valor Máximo em
Pontos

Item 1 - Formação Técnica
Titulação 1.1. Doutorado, na especialidade ou área de atuação para a qual concorre. 1,50 1,50

1.2. Conclusão de Curso de Curso de Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Mestrado, na especialidade ou área de
atuação para a qual concorre.

0,50 0,50

1.3. Conclusão de Curso de Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu" em nível de Especialização, com carga horária acima
de 540 h, em Medicina na especialidade pretendida no Concurso Público.

0,50 0,50

1.4. Conclusão de Curso de Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu" em nível de Especialização, com carga horária entre
360 e 540 h, em Medicina na especialidade pretendida no Concurso Público.

0,25 0,25

1.5. Conclusão de Curso de Residência, em Medicina em especialidade diferente da que concorre, neste Concurso Público. 0,25 0,25
Pontuação Máxima da Titulação 3,00
Item 2 - Curso de Aperfeiçoamento

Cursos de Aperfeiçoamento Curso de Aperfeiçoamento, com carga horária entre 240 e 360 horas (exclusive), na especialidade específica a que con-
corre. Máximo de 1 (um) Título.

0,50 0,50

Curso de Aperfeiçoamento, com carga horária acima de 120 horas, na especialidade específica a que concorre. Máximo de
2 (dois) Títulos.

0,25 0,50

Pontuação Máxima do Curso de Aperfeiçoamento 1,00
Item 3 - Experiência Profissional

Experiência Profissional 2.1. Atuação em equipes de pronto atendimento, em hospitais ou postos em atividades intensivistas (no mesmo emprego
que está se candidatando).

0,50 por ano 3,00

2.2. Atuação em equipes de pronto atendimento, em hospitais ou postos em atividades intensivistas (em outro emprego/fun-
ção diferente da que está se candidatando).

0,20 por ano 1,40

2.3. Atuação em equipe de pronto atendimento, em hospitais ou postos em atividades intensivistas. 0,20 por ano 1,00
2.4 Atuação em coordenação de atividades intensivistas ou gerenciamento de unidade de pronto atendimento, em hospitais
ou postos em atividades intensivistas.

0,20 por ano 0,60

Pontuação Máxima da Experiência Profissional 6,00
Pontuação Máxima na Avaliação de Títulos 10,00

B - Empregos de Nível Superior - Demais Empregos

Categoria Descrição Valor Unitário em Pon-
tos

Valor Máximo em
Pontos

Item 1 - Formação Técnica
Titulação 1.1. Doutorado, na especialidade ou área de atuação para a qual concorre. 1,50 1,50

1.2. Conclusão de Curso de Curso de Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Mestrado, na área de atuação para a
qual concorre.

0,50 0,50

1.3. Conclusão de Curso de Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu" em nível de Especialização, com carga horária acima
de 540 h, na área de atuação para a qual concorre.

0,50 0,50

1.4. Conclusão de Curso de Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu" em nível de Especialização, com carga horária entre
360 e 540 h, na área de atuação para a qual concorre.

0,25 0,50

Pontuação Máxima da Titulação 3,00
Item 2 - Curso de Aperfeiçoamento

Cursos de Aperfeiçoamento Curso de Aperfeiçoamento, com carga horária entre 240 e 360 horas (exclusive), na área específica a que concorre. Má-
ximo de 1 (um) Título.

0,50 0,50

Curso de Aperfeiçoamento, com carga horária acima de 120 horas, na área específica a que concorre. Máximo de 2 (dois)
Títulos.

0,25 0,50

Pontuação Máxima do Curso de Aperfeiçoamento 1,00
Item 3 - Experiência Profissional

Experiência Profissional 2.1. Atuação em equipes de pronto atendimento, em hospitais ou postos em atividades intensivistas (no mesmo emprego
que está se candidatando).

0,50 por ano 3,00

2.2. Atuação em equipes de pronto atendimento, em hospitais ou postos em atividades intensivistas (em outro emprego di-
ferente da que está se candidatando).

0,20 por ano 1,40

2.3. Atuação em equipe de pronto atendimento, em hospitais ou postos em atividades intensivistas. 0,20 por ano 1,00
2.4 Atuação em coordenação de atividades intensivistas ou gerenciamento de unidade de pronto atendimento, em hospitais
ou postos em atividades intensivistas.

0,20 por ano 0,60

Pontuação Máxima da Experiência Profissional 6,00
Pontuação Máxima na Avaliação de Títulos 10,00

Anexo VI - Cronograma de Eventos

Eventos Datas
Pedido de Isenção de Taxa de Inscrição 03/02 a 05/02/2014

Resultado Preliminar dos Pedidos das Isenções de Taxas de Inscrição 06/02/2014

Recurso contra o Resultado Preliminar das Isenções de Taxas de Inscrição 07 a 08/02/2014

Disponibilização das imagens com as respostas dos Recursos contra o Resultado Preliminar das Isenções de Taxas de Inscrição 10/02/2014

Homologação dos Pedidos de Isenção de Taxa de Inscrição 11/02/2014
Período de Inscrições via Internet e Posto de Atendimento 03/02 a 16/02/2014
Data limite para pagamento da Taxa de Inscrição 17/02/2014
Data limite para entrega de Documentação que concorre à vaga de Pessoas com Deficiência (PD) 17/02/2014
Data limite para entrega de Documentação para pedido de Atendimento Especial (Amamentação, etc.) 17/02/2014
Divulgação da Relação Preliminar de candidatos que concorrem à vaga reservada para Pessoa com Deficiência (PD) 19/02/2014
Divulgação da Relação Preliminar de candidatos que concorrem à vaga reservada aos candidatos que se declararam Negros ou Índio (N/I). 19/02/2014
Data limite para acerto de dados pela página do Concurso Público 19/02/2014
Divulgação da relação dos locais de realização das Provas Objetivas (Homologação de Locais de Prova) 19/02/2014
Relação Candidato X Vaga 19/02/2014
Consulta do Cartão de Convocação da Etapa (CCE) via Internet 20/02/2014
PROVAS OBJETIVAS/RECEBIMENTO DE TÍTULOS 23/02/2014
Disponibilização do Gabarito Preliminar Oficial 24/02/2014
Disponibilização Exemplar dos Cadernos de Questões (Modelos de Provas) 24/02/2014
Disponibilização da Imagem do Cartão de Resposta 25/02/2014
Recurso contra as Questões da Prova Objetiva 26/02 a 07/03/2014


