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COMUNS A TODOS OS EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Língua Portuguesa:  Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor;
argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Tipologia e gêneros textuais. Figuras
de linguagem.  Emprego  dos  pronomes demonstrativos.  Relações  semânticas  estabelecidas  entre  orações,  períodos  ou  parágrafos
(oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da
oração  (período  simples;  termos  fundamentais  e  acessórios  da  oração;  tipos  de  predicado)  e  do  período  (período  composto  por
coordenação e por subordinação). Funções do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções
no texto. Ortografia.  Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de
tempos compostos dos verbos. Colocação pronominal.

Informática: Conceitos  básicos  (Fundamentos,  software,  hardware,  memórias);  Sistemas  operacionais  Windows  (conceitos,
manipulação de arquivos,  configurações básicas);  Linux conceitos básicos;  Microsoft  Office (Word,  Excel,  PowerPoint,  Access);
Backup, Antivírus, Compactadores e descompactadores. Formas de armazenamento HDs, CDs e DVDs e software (compactador de
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional. Processador de texto
(Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet,
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.   Conceitos
fundamentais sobre processamento de dados. Representação e armazenamento de informação. Organização lógica e física de
arquivos.  Métodos de acesso.  Conceito  e funções dos principais  softwares básicos e aplicativos.   Browsers:  Internet  Explorer,
Mozilla. Bancos de dados.

Política  de  Saúde:  Princípios,  diretrizes  e  organização do  Sistema Único  de  Saúde.  O SUS na  Constituição  Federal,  Lei  nº
8.080/1990.  Participação e  controle  social:  Lei  nº  8.142/1990,  Conselhos  de  Saúde,  Lei  Complementar  141/2012.  NOAS-SUS
01/2002, Pacto pela Saúde. Níveis progressivos de assistência à saúde.  Direitos dos usuários do SUS.  Ações e programas do SUS.
Decreto nº 7.508 de 26/junho/2011. Lei Complementar Municipal n° 558 de 5 de março de 2013 e suas alterações (Instituição da
FUNDASUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

EMPREGO 401: MÉDICO EM SAÚDE PÚBLICA

EMPREGO 401.1: ACUPUNTURA

Conhecimentos Específicos: 1. Aspectos históricos e filosóficos da Medicina Tradicional Chinesa (MTC). 2. Teoria do yin e yang. 3.
Teoria dos cinco elementos. 4. Energia (Qi) seus tipos e funções no equilíbrio do organismo. 5. Concepção da MTC sobre o processo
saúde-doença. 6. Semiologia da MTC. 7. Trajeto externo, pontos principais, funções, fatores etiológicos de desequilíbrio e padrões
de excesso e deficiência dos meridianos da grande circulação. 8. Vaso Governador e Vaso de Concepção: trajeto, pontos e função.
9. Auriculoacupuntura. 10. Noções básicas dos tratamentos da MTC: Fitoterapia, Dietoterapia, Movimentos Corporais, Massoterapia,
Moxabustão, Ventosas. 11. Correlação entre os padrões de desequilíbrio da MTC e as doenças da Biomedicina com a Acupuntura.
12. Técnicas de aplicação das agulhas. 13. MTC/Acupuntura no SUS.

EMPREGO 401.2: ANESTESIOLOGIA

Conhecimentos Específicos:  1.  Farmacocinética e farmacodinâmica da anestesia  inalatória.  2.  Farmacologia dos anestésicos
locais  e  suas  indicações.  3.  Farmacologia  dos  anestésicos  venosos  e  inalatórios  e suas indicações.  4.  Ventilação artificial.  5.
Anestesia em pediatria. 6. Anestesia em urgências. 7. Anestesia em obstetrícia e ginecologia. 8. Anestesia em neurocirurgia. 9.
Anestesia em cirurgia pulmonar e cardiovascular. 10. Parada cardíaca e reanimação. 11. Monitorização em anestesia. 12. Sistema
nervoso autônomo. 13. Complicações de anestesia. 14. Raquianestesia. 15. Anestesia peridural. 16. Monitorização neurofisiológica.
17.  Anestesia  em  cirurgia  cardíaca.  18.  Monitorização  hemodinâmica.  19.  Choque.  20.  Hipertermia  Maligna.  21.  Transfusões
sanguíneas. 22. Avaliação pré-operatória e cuidados pós-operatórios.

EMPREGO 401.3: ANGIOLOGIA

Conhecimentos Específicos: Hemodinâmica e Fisiopatologia da doença Arterial e da doença Venosa. Métodos não Invasivos em
Angiologia. Aorto-Arteriografia. Flebografia. Anticoagulantes. Vasodilatadores. Insuficiência Arterial Aguda das Extremidades. Embolia
Arterial  Periférica.  Traumatismos  Vasculares.  Tratamento  Clinico  da  Insuficiência  Crônica  arterial  Periférica.Tromboangeite
Obliterante.  Arteriosclerose.  Doença de  Raynaud e  Doenças Vasoepásticas  das Extremidades.  Fisiopatologia  da  Formação de
Aneurismas. Hipertensão Reno Vascular: Fisiopatologia. Varizes de Membros Inferiores: Quadro Clinico, Diagnóstico, Fisiopatologia
e Tratamento. Trombose Venosa Profunda. Síndrome Pós-Flebitica. Amputação de Membros Inferiores.  Coagulopatias e Tumores
Vasculares. Código de ética Médica.

EMPREGO 401.4: ANTROPOSOFIA

Conhecimentos  Específicos:  1.  Cosmogênese,  Metodologia  Científica  Antroposófica  e  Goetheanismo;  2.  Quatro  reinos,
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quadrimembração e os quatro órgãos; 3. Trimembração; 4. Inflamação e Esclerose; 5. Histeria e Neurastenia; 6. Sete planetas e
metais; 7. Três primeiros setênios e medicina escolar; 8. Temperamentos; 9. Ginecologia e obstetrícia; 10.Pediatria antroposófica;
11.Oncologia  e  alergologia;  12.Psiquiatria  antroposófica;  13.Nutrição  e  enfermidades  digestivas;  14.Processos  farmacêuticos  -
medicamentos de origem mineral, vegetal e animal; 15.Terapias Antroposóficas Complementares - Massagem Ritmica, Euritmia,
Terapia Artística; 16. Salutogênese.

EMPREGO 401.5: AYURVEDA

Conhecimentos Específicos: Fundamentos históricos, filosóficos e cosmológicos do Ayurveda. Vamos conhecer a origem e história
do Ayurveda, sua filosofia e cosmologia. Interface entre as ciências orientais e ocidentais – Paradigma holográfico. A Ayurveda no
mundo hoje – clínica, prática e ensino. Anatomia e Fisiologia Ayurveda – Doshas, atributos, características, aplicações, localização,
estados de equilíbrio e de agravação. Anállise constitucional – dosha prakriti / Análise situacional – dosha vikruti. / Estágios do
adoecimento, suas características e significados. Evolução da doença. Identificação do acúmulo, agravação e alívio de cada dosha.
Os doshas e o processo digestivo: agni, jataragni, bhuthagni, dhatuagni (13agnis), Malas / Estados de intoxicação ou livre de toxinas:
sama e nirama dosha. Estados causadores das doenças e desequilíbrios. Influências do dia, do ambiente, da fase da vida e das
emoções. Os cinco sub-doshas de Vata, Pitta e Kapha; características e funções. A essências dos doshas: Prana, Tejas e Ojas. Os
sete  tecidos,  características,  funções.  Natureza  mental  de  acordo  com  doshas  e  gunas.  Métodos  de  avaliação  diagnóstica:
anamnese; estrutura física, língua, secreções, excreções, pulso, língua, unhas. Métodos Terapêuticos da Ayurveda – alimentação,
uso das  especiarias,  dinacharya,  ritucharya.  Uso de  ervas medicinais  –  plantas  brasileiras e indianas,  estudo das ervas  mais
utilizadas,  botânica,  indicações,  efeitos  colaterais,  contra-indicações,  preparações  e  doses.  Métodos  Terapêuticos  Externos  da
Ayurveda - Snehanas – oleações externas: abhyanga, udwartana, garshana, shirodara, diversas formas de lepa e basti externo;
Swedana (aplicação de vapor). Visão holística do YOGA – Filosofia, Prática e Terapêutica – Os alicerces do Yoga que sustentam a
vida espiritual. A ação do Yoga sobre os corpos e revestimentos humanos. Kriyas – técnicas de purificação. Pranayamas e nadis.
Holologia e holoprática da arte de tornar-se um “cuidador” integral.

EMPREGO 401.6: CARDIOLOGIA

Conhecimentos Específicos: 1. Síndromes coronarianas agudas e crônicas. 2. Aneurisma de aorta. 3. Dissecção aguda de aorta.
4. Insuficiência cardíaca. 5. Valvopatias (aórtica, mitral, tricúspide e pulmonar). 6. Hipertensão arterial sistêmica. 7. Miocardiopatias.
8. Endocardite bacteriana. 9. Cor pulmonale agudo e crônico. 10. Doença reumática. 11. Pericardiopatias. 12. Arritmias cardíacas.
13.  Cardiopatias  congênitas  (cianóticas  e  acianóticas).  14.  Choque  cardiogênico.  15.  Avaliação  hemodinâmica  invasiva  e  não
invasiva: métodos e interpretação. 16. Princípios da cirurgia cardiovascular.

EMPREGO 401.7: CIRURGIA GERAL

Conhecimentos  Específicos:  1.  Princípios  da  cirurgia.  Propedêutica  e  avaliação  do  paciente  cirúrgico.  Transfusão.  Controle
hidroeletrolítico e nutricional do paciente cirúrgico. 2. Antimicrobianos em cirurgia geral. Anestésicos locais. Anestesia loco regional.
Fios de sutura: aspectos práticos do seu uso. Curativos: técnica e princípios básicos. 3. Pré e pós-operatório em cirurgias eletivas e
de urgência/emergência.  4.  Complicações  cirúrgicas  trans  e  pós-operatórias.  5.  Imunologia  e  transplantes.  6.  Mecanismos  de
rejeição.  7.  Parede abdominal.  Omento.  Mesentério  e  Retroperitôneo.  Hérnias  da  parede abdominal.  8.  Choque.  Traumatismo
abdominal. Síndrome compartimental do abdome. 9. Traumatismo torácico. 10. Traumatismo do pescoço. 11. Urgência: abdome
agudo. Doenças que simulam abdome agudo. Apendicite aguda. Úlcera péptica perfurada. Pancreatite aguda. Isquemia mesentérica.
Obstrução intestinal. Doença diverticular dos cólons. Diverticulite. Coleciste. Litíase biliar. Retocolite ulcerativa. Doença de Crohn. 12.
Atendimento ao politraumatizado. Traumatismo crânio-encefálico e raqui-medular. 13. Videolaparoscopia diagnóstica e cirúrgica. 14.
Hipertensão porta e cirrose. 15. Queimaduras. 16. Urgências cardiorrespiratórias. 17. Sistema de atendimento pré-hospitalar. 18.
Resposta metabólica ao trauma. 19. Hemorragia digestiva. 20. Doenças das vias biliares.

EMPREGOS 401.8 e 401.34: CLÍNICA MÉDICA

Conhecimentos Específicos:  1. Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. 2. Doenças cardiovasculares: hipertensão
arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias e arritmias cardíacas. 3. Doenças pulmonares:
asma brônquica  e  doença  pulmonar  obstrutiva  crônica,  embolia  pulmonar,  pneumonias  e  abscessos  pulmonares.  4.  Doenças
gastrointestinais e hepáticas: e insuficiência úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarreia, colelitíase e
colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas hepátopatias crônicas. 5. Doenças renais: insuficiência renal aguda e
crônica,  glomerulonefrites,  síndrome  nefrótica  e  litíase  renal.  6.  Doenças  endócrinas:  diabetes  mellitus,  hipotireoidismo  e
hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos. 7. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias e gota. 8. Doenças
infecciosas e terapia antibiótica. 9. Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 10.
Emergências clínicas. 11. Controle de infecções hospitalares. 12. Doenças neurológicas, AVC, polirradiculoneurites, polineurites e
doenças periféricas. 13. Doenças degenerativas e infecciosas do SNC.

EMPREGO 401.9: DERMATOLOGIA

Conhecimentos Específicos:  1. Fundamentos de Dermatologia.  2.  Cuidado de pacientes imunossuprimidos. 3.  Fototerapia.  4.
Patologia cutânea. 5. Alterações morfológicas cutâneas epidermo‐dérmicas. 6. Afecções dos anexos cutâneos. 6.1. Foliculares. 6.2.
Hidroses. 6.3. Tricoses. 6.4. Onicoses. 7. Infecções e infestações: dermatoses por vírus, dermatoses por riquétsias, piodermites e
outras  dermatoses  por  bactérias.  Tuberculoses  e  micobaterioses  atípicas,  hanseníase,  sífilis  e  outras  doenças  sexualmente
transmissíveis. Micoses superficiais e profundas. Leishmanioses e outras dermatoses parasitárias. Dermatozoonoses. 8. Dermatoses
por agentes químicos, físicos e mecânicos. 9. Inflamações e granulomas não infecciosos. 9.1. Inflamações não infecciosas. 9.2.
Granulomas  não  infecciosos.  10.  Dermatoses  metabólicas.  11.  Afecções  psicogênicas,  psicossomáticas  e  neurogênicas.  12.
Dermatoses  por  imunodeficiência.  13.  Afecções  congênitas  e  hereditárias.  14.  Cistos  e  neoplasias.  14.1.  Cistos.  14.2.  Nevos
organoides. 14.3. Tumores cutâneos benignos e malignos. 15. Terapêutica. 15.1. Terapêutica tópica. 15.2. Terapêutica sistêmica:
principais medicamentos de uso sistêmico em dermatologia.  15.3.  Cirurgia dermatológica. 15.4. Eletrocirurgia, eletrocoagulação,
eletrólise e iontoforese. 15.5. Quimiocirurgia. 15.6. Actinoterapia, laserterapia e radioterapia.

EMPREGO 401.10: ENDOCRINOLOGIA

Página 2 de 18



Conhecimentos Específicos: 1. Apresentação comum das manifestações clínicas em endocrinologia. 2. Doença da hipófise e do
hipotálamo. 3. Doenças da tireoide. 4. Doença da paratireoide. 5. Doença da supra-renal. 6. Diabetes mellitus. 7. Interpretação dos
testes em endocrinologia.

EMPREGO 401.11: FITOTERAPIA

Conhecimentos  Específicos:  Fitoterapia  -  Conceito,  Histórico,  Importância  e  Metodologia  de  estudo.  Etnobotânica  e
Etnofarmacologia em Fitoterapia. A Fitoterapia e suas bases: farmacobotânica e fitoquímica. Farmacologia Fitoterápica e a Clínica
Médica. Alergia e toxicologia em Fitoterapia. Tecnologia Farmacêutica em Fitoterapia. Farmacovigilância (avaliação/segurança em
Fitoterapia). A Fitoterapia e as Terapias Não Convencionais. A Fitoterapia e as Medicinais Alternativas. A legislação Fitoterapica
(Anvisa).  Formulário  Fitoterápico.  Memento  Fitoterápico.  Receituário  Fitoterápico.  Fitoterapia  Experimental.  Geração  de
Fitoterápicos. Controle de qualidade em Fitoterapia. Desenvolvimento de Fitoterápicos. Interações medicamentosas em Fitoterapia.
Iatrogenia Fitoterápica.  Intoxicações Fitoterápicas.  A Fitoterapia e as terapias não convencionais.  A Fitoterapia e as medicinais
alternativas. A Fitoterapia e a aromaterapia. A Fitoterapia e os florais. A Fitoterapia a e a alimentação alternativa.

EMPREGO 401.12: GASTROENTEROLOGIA

Conhecimentos Específicos: 1. Hemorragia varicosa e não varicosa. 2. Esofagite péptica e complicações. 3. Esofagite por cândida
herpes e citomegalovírus. 4. Esôfago de Barrett. 5. Neoplasias de esôfago. 6. Estenose esofágica. 7. Úlcera péptica. 8. Doenças
intestinais inflamatórias e parasitárias 9. Diarréia. 10. Colelitíase e colecistite. 11. Pancreatite. 12. Hepatites virais, hepatopatias
tóxicas e doença hepática crônica. 13. Neoplasia gástrica precoce e avançada. 14. Infecção pelo Helicobacter pylori. 15. Pólipos em
tubo digestivo. 16. Desinfecção do endoscópio. 17. Sedação em endoscopia.

EMPREGO 401.13 e 401.35: GENERALISTA

Conhecimentos  Específicos:  Epidemiologia,  fisiopatologia,  diagnóstico,  clínica  tratamento  e  prevenção  das  doenças
cardiovasculares:  insuficiência  cardíaca,  insuficiência  coronariana,  arritmias cardíacas,  tromboses  venosas,  hipertensão arterial,
pulmonares:  insuficiência  respiratória  aguda  e  crônica,  asma,  doença  pulmonar  obstrutiva  crônica,  pneumonia,  tuberculose,
tromboembolismo  pulmonar;  sistema digestivo:  neoplasias,  gastrite  e  ulcera  péptica,  colecistopatias,  diarreia  aguda  e  crônica,
pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon;
renais:  insuficiência renal  aguda e  crônica,  glomerulonefrites,  distúrbios hidroeletrolíticos  e do  sistema ácido-base,  nefrolitíase,
infecções  urinárias;  metabólicas  e  sistema  endócrinos:  hipovitaminoses,  desnutrição,  diabetes  mellitus,  hipo  e  hipertiroidismo,
doenças da hipófise e da adrenal; hematológicos: anemias hipocrônicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia,
púrpuras,  distúrbios  de  coagulação,  leucemias  e  linfomas,  acidentes  de  transfusão;  reumatológicas:  orteoartrose,  gota,  lúpus
eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno; neurológicas: coma, cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral,
meningites,  neuropatias  periféricas,  encefalopatias;  psiquiátricas:  alcoolismo,  abstinência  alcoólica,  surtos  psicóticos,  pânico,
depressão; infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela,  rubéola, poliomielite, difteria,  tétano, coqueluche, raiva, febre tifoide,
hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis,  AIDS, doença de chagas, esquistossomose,  leischmaniose, malária, tracoma,
estreptocócicas,  estafilocócicas,  doença  meningocócica,  infecção  por  anaeróbicos,  toxoplasmose,  viroses;  dermatológicas:
escabiose, pediculose, dermatofitose, eczema, dermatite de contato, onicomicose, infecção bacteriana; imunológicas: doença do
soro,  edema,  urticária,  anafilaxia;  ginecológicas:  doença  inflamatória  da  pelve,  leucorreias,  intercorrência  no  ciclo  gravídico
puerperal. Código de Ética médica.

EMPREGO 401.14: GERIATRIA

Conhecimentos  Específicos:  1. O  idoso  na  sociedade.  Estatuto  do  idoso.  2.  Biologia  do  envelhecimento.  Teorias  do
envelhecimento. 3. Aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento. 4. Prevenção e promoção da saúde. 5. Geriatria básica. 6.
Exames  complementares  e  instrumentos  de  avaliação.  7.  Déficit  cognitivo.  Demências.  8.  Instabilidade  postural  e  quedas.  9.
Imobilidade e úlceras de pressão. 10. Incontinência urinária e fecal. 11. Latrogenia e farmacologia em geriatria. 12. Hipertensão
arterial sistêmica, arritmias, doença arterial periférica e doenças da carótida. 13. Aterosclerose. Fatores de risco cardiovascular. 14.
Doenças cerebrovasculares: acidente vascular cerebral isquêmico/hemorrágico. 15. Síndromes parkinsonianas. Tremor essencial.
Doença de Parkinson. 16. Pneumonias, doença pulmonar obstrutiva crônica e asma. Embolia pulmonar e tuberculose. 17. Esofagite
de refluxo, gastrites, úlceras péptica e gástrica, insuficiência hepática, diarreia e constipação intestinal. 18. Hiperplasia prostática.
Prostatite.  Disfunção  erétil.  19.  Osteoporose,  osteomalácia,  osteoartrose,  artrite  reumatoide  e  doença  de  Paget.  20.  Diabetes
mellitus. Doenças da tireoide. Síndrome plurimetabólica. Obesidade. 21. Neoplasias. 22. Doenças dermatológicas. 23. Anemias e
doenças mieloproliferativas. 24 Nutrição. 25. Infecções e imunizações. 26. Doenças dos órgãos dos sentidos. 27. Sono no idoso. 28.
Reabilitação. 29. Cuidados paliativos ao final da vida. 30. Delirium.

EMPREGOS 401.15 e 401.36: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Conhecimentos Específicos:  1. Anatomia clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor feminino. 2.  Fisiologia do ciclo menstrual,
disfunções menstruais,  distúrbios do desenvolvimento puberal, climatério, vulvovagites e cervicites, doença inflamatória aguda e
crônica. 3. Endometriose. 4. Distopias genitais. 5. Distúrbios urogenitais. 6. Patologias benignas e malignas da mama, da vulva, da
vagina, do útero e do ovário. 7. Noções de rastreamento, estadiamento e tratamento do câncer da mama. 8. Anatomia e fisiologia da
gestação. 9. Assistência pré‐natal  na gestação normal e avaliação de alto risco obstétrico.  10.  Aborto,  gravidez ectópica,  mola
hydatiforme,  corioncarcinoma  e  transmissões  de  infecções  maternas  fetais.  11.  Doenças  hipertensivas  na  gestação.  12.
Pré-eclampsia. 13. Diabetes melitus da gestação. 14. Cardiopatias. 15. Doenças renais e outras condições clínicas na gestação. 16.
HIV/AIDS na gestação e prevenção da transmissão vertical. 17. Mecanismo do trabalho de parto. 18. Assistência ao parto e uso do
partograma. 19. Indicações de cesárias e fórceps. 20. Indicações de analgesia e anestesia intraparto. 21. Hemorragia de terceiro
trimestre. 22. Sofrimento fetal crônico e agudo. 23. Prevenção da prematuridade.

EMPREGO 401.16: HOMEOPATIA

Conhecimentos Específicos: Introdução à ciência homeopática. Semiologia Homeopática. Patogenesia. Matérias Médicas: origem,
classificação  e  estrutura;  Dinamização  ou  Potencialização.  Casos  Clínicos.  Gênio  Epidêmico.  Possibilidades  e  limitações  da
homeopatia. Avaliação clínica. Clínica e Terapêutica Homeopática. Diagnósticos em homeopatia. Compreensão do caso. Prescrição
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homeopática:  correntes  terapêuticas.  Individualização  do  doente  e  do  medicamento.  Anamnese  homeopática.  Farmácia
Homeopática.  Medicamentos  homeopáticos.  Métodos  e escalas  de  preparação.  Veículos  homeopáticos.  Formas farmacêuticas.
Receituário homeopático. Produção dinâmica e função das células sanguíneas. Análise e interpretação de exames hematológicos.
Biologia molecular  e  hematologia.  Distúrbios das hemácias.  Anemias  macrocríticas.  Anemia ferropriva e  metabolismo do ferro.
Anemias por insuficiência de medula óssea. Anemias hemolíticas.  Anemia da insuficiência renal  crônica.  Anemias das doenças
crônicas. Anemias das desordens endócrinas. Eritrocitoses.  Metahemoglobinemia e outros distúrbios que causam cianose. Porfírias.
Anemia microangiopática. Mielodisplasia. Distúrbios dos neutrófilos, basófilos, eosinófilos e dos mastócitos. Distúrbios dos monócitos
e macrófagos. Linfocitose e linfopenia. Doenças das deficiências imunológicas hereditárias e adquiridas. Infecção em hospedeiro
imunocomprometido.  Leucemias  agudas.  Síndromes  mieloproliferativas.  Doenças  linfoproliferativas  malignas.  Distúrbios
plasmocitários e gamapatias monoclonais.  Distúrbios plaquetares.  Distúrbios da hemostasia primária.  Distúrbios da coagulação.
Trombofilias. Medicina transfusional.

EMPREGO 401.17: INFECTOLOGIA

Conhecimentos Específicos:  1. Febre. Sepse. Infecções em imunodeprimidos. 2. Tétano, Leptospirose. 3. Meningite por vírus,
bactérias e fungos. 4. Raiva, Rickettsioses e doença de Lyme.  5. Tuberculose, hanseníase e doenças por outras micobactérias. 6.
Gripe e Pneumonias bacterianas. 7. Toxoplasmose, Malária, doença de Chagas, Leishmaniose cutânea e visceral. 8. Hantavirose.  9.
Micoses sistêmicas. 10. Endocardite infecciosa. 11. Hepatites virais agudas e crônicas. 12. Dengue, Varicela, Sarampo, Rubéola,
Herpes simples e zoster. 13. Esquistossomose, parasitoses por helmintos e protozoários. 14. Cólera. 15. Imunizações. 16. Doenças
sexualmente transmissíveis. 17. Controle de infecções hospitalares. 18. Aids e doenças oportunistas. 19. Antibióticos, antivirais e
antifungicos. 20. Sistema de agravos notificáveis.

EMPREGO 401.18: MASTOLOGIA

Conhecimentos  Específicos:  1.  Patologias  benignas  da  mama.  Lesões  não  palpáveis  da  mama.  Exames  de  imagens  em
mastologia, indicação, interpretação e indicação de biópsias. Biologia molecular em câncer de mama. Epidemiologia em câncer de
mama. 2. Diagnóstico, estadiamento e tratamento cirúrgico do câncer de mama. 3. Tratamento neo‐adjuvante e adjuvante em câncer
de  mama,  quimioterapia,  radioterapia,  hormonioterapia.  4.  Seguimento  pós‐tratamento  do  câncer  de  mama.  5.  Aspectos
anatomo‐patológicos em câncer de mama. 6. Rastreamento em câncer de mama. 7. Prevenção primária e secundária do câncer de
mama. 8. Sarcomas de mama. 9. Manejo de mulheres de alto risco para câncer de mama. 10. Lesões precursoras do câncer de
mama. 11. Tipos especiais de câncer de mama. 12. Situações especiais de câncer de mama: gravidez, mulher idosa e mulher jovem.
13. Metástases em câncer de mama. Recidivas loco ‐ regionais do câncer de mama.

EMPREGO 401.19: MEDICINA DO TRABALHO

Conhecimentos Específicos:  1.  Agravos  à  saúde do trabalhador.  1.1.  Saúde mental.  1.2.  Sistemas sensoriais,  respiratório  e
cardiovascular.  1.3.  Câncer.  1.4.  Sistema  musculoesquelético.  1.5.  Sangue.  1.6.  Sistemas  nervoso,  digestivo,  renal‐urinário  e
reprodutivo. 1.7. Doenças da pele. 2. Aspectos legais da medicina do trabalho. 2.1. Responsabilidades em relação à segurança e
saúde ocupacional. 2.2. Saúde ocupacional como um direito humano. 2.3. Convenções da Organização Internacional do Trabalho.
2.4. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 3. Relações trabalhistas e gestão de recursos humanos. 3.1.
Dos direitos de associação e representação. 3.2.  Acordo e dissídios coletivos de trabalho e disputas individuais sobre saúde e
segurança ocupacional. 3.3. Saúde e segurança no local de trabalho. 3.4. Emprego precário. 4. O sistema previdenciário brasileiro
(Decreto no 3.048/99). 4.1. Prestações do regime geral de previdência social. 4.2. Das prestações do acidente de trabalho e da
doença profissional. 4.3. Da comunicação do acidente. 4.4. Das disposições diversas relativas ao acidente de trabalho. 4.5. Da
habilitação e reabilitação profissional.  4.6.  Carência das aposentadorias  por idade,  tempo de serviço e especial.  4.7.  Doenças
profissionais  e  do  trabalho.  4.8.  Classificação  dos  agentes  nocivos.  4.9.  Formulários  de  informações.  4.10.  Nexo  técnico
epidemiológico. 5. Bioestatística. 5.1. Noções de probabilidade e representação gráfica. 5.2. Tabulação dos dados. 5.3. Estatística
descritiva.  5.4.  Amostragem. 5.5.  Testes de hipótese e inferência estatística.  5.6.  Intervalo de confiança.  5.7.  Análise de dados
categóricos.  5.8.  Taxas,  razões  e  índices.  6.  Bioética.  6.1.  Princípios  fundamentais.  6.2.  Direitos  e  deveres  do  médico.  6.3.
Responsabilidade profissional. 6.4. Sigilo médico. 6.5. Atestado e boletim médicos. 6.6. Perícia médica. 6.7. Pesquisa médica. 6.8.
Código de ética do médico do trabalho. 7. Epidemiologia ocupacional. 7.1. Método epidemiológico aplicado à saúde e segurança
ocupacional. 7.2. Estratégias e técnicas epidemiológicas de avaliação da exposição. 7.3. Medidas de exposição no local de trabalho.
7.4. Medição dos efeitos das exposições. 7.5. Avaliação de causalidade e ética em pesquisa epidemiológica. 8. Ergonomia. 8.1.
Princípios  de ergonomia  e  biomecânica.  8.2.  Antropometria  e  planejamento  do  posto  de trabalho.  8.3.  Análise  ergonômica  de
atividades. 8.4. Prevenção da sobrecarga de trabalho em linhas de produção. 8.5. Prevenção de distúrbios relacionados ao trabalho.
9.  Gestão ambiental  e  saúde dos trabalhadores.  9.1.  Relações entre saúde ambiental  e  ocupacional.  9.2.  Saúde e segurança
ocupacional  e  o  meio  ambiente.  9.3.  Gestão  ambiental  e  proteção  dos  trabalhadores.  9.4.  Gestão  em saúde:  planejamento,
implementação e avaliação de políticas, planos e programas de saúde nos locais de trabalho. 10. Perícias médicas judiciais. 10.1.
Exame clínico e anamnese ocupacional. 10.2. Análise das condições de trabalho. 10.3. Laudos médicos e ambientais. 11. Programa
de controle médico e serviços de saúde ocupacional. 11.1. Normas regulamentadoras. 11.2. Normas técnicas da previdência social
para diagnóstico de doenças relacionadas ao trabalho. 11.3. Inspeção médica dos locais de trabalho. 12. Proteção e promoção da
saúde nos locais de trabalho. 12.1. Programas preventivos. 12.2. Avaliação do risco em saúde. 12.3. Condicionamento físico e
programas de aptidão. 12.4. Programas de nutrição. 12.5. A saúde da mulher. 12.6. Proteção e promoção de saúde. 12.7. Doenças
infecciosas.  12.8.  Programas de controle  do tabagismo,  álcool  e  abuso de droga. 12.9.  Gestão do estresse. 13.  Programa de
prevenção de riscos ambientais. 13.1. Higiene ocupacional. 13.2. Prevenção de acidentes. 13.3. Política de segurança, liderança e
cultura. 13.4. Proteção Pessoal. 14. Toxicologia. 14.1. Toxicologia e Epidemiologia. 14.2. Monitoração biológica. 14.3. Toxicocinética.
14.4. Toxicologia básica. 14.5. Agentes químicos no organismo. 14.6. Toxicocinética. 14.7. Toxicodinâmica dos agentes químicos.

EMPREGO 401.20: NEFROLOGIA

Conhecimentos Específicos: 1. Doenças glomerulares: glomerulopatias primárias e secundárias, acometimento túbulo‐intersticial.
2.  Diabetes  e  doença  renal:  relação  com  hipertensão  arterial  e  insuficiência  renal  crônica.  3.  Hipertensão  arterial:  primária,
secundárias  e  avaliação  cárdio‐vascular.  4.  Insuficiência  renal  aguda:  laboratório  e  tratamento  intensivo.  5.  Insuficiência  renal
crônica:  tratamento  conservador.  Doença  óssea.  Tratamento  dialítico:  hemodiálise,  CAPD e  peritoneal.  Nutrição.  6.  Nefrologia
intensiva. Distúrbios metabólicos e ácido‐base. Insuficiência renal aguda. 7. Litíase e infecção urinária. Doença cística. Doenças
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túbulo‐intersticiais. Erros metabólicos. 8. Transplante renal: acompanhamento pré e pós‐transplante. 9. Laboratório e patologia renal.
Laboratório  de  análises  clínicas.  Histologia  das  doenças  renais.  10.  Treinamento  nefro‐urológico.  Diagnóstico  por  imagem.
Processos obstrutivos. Tumores renais. 11. Síndrome hemolítico‐urêmica. 12. Síndrome hepato‐renal. 13. Síndrome nefrótica. 14.
Colageneses. 15. Nefritesintersticiais.

EMPREGO 401.21: NEUROCIRURGIÃO

Conhecimentos Específicos: 1. Anatomia do sistema nervoso central e periférico, crânio, conteúdo orbitário e coluna vertebral. 2.
Carcinogênese, biologia dos tumores e marcadores tumorais em neurocirurgia. 3. Epidemiologia dos tumores do Sistema Nervoso
crânio e coluna vertebral.  4. Infecção em neurocirurgia.  5. Propedêutica e exames subsidiários em neurocirurgia.  6. Noções de
radioterapia  para  o  paciente  neurocirúrgico.  7.  Noções  básicas  de  neuropatologia.  8.  Cuidados  pré  e  pós‐operatórios  em
neurocirurgia. 9. Complicações pós‐operatórias em neurocirurgia. 10. Diagnóstico e tratamento das doenças tumorais do SN, crânio
e coluna vertebral. 11. Tumores orbitários. 12. Neuroradiologia do sistema nervoso central e periférico, crânio, conteúdo orbitário e
coluna vertebral.

EMPREGO 401.22: NEUROLOGIA

Conhecimentos  Específicos: 1.  Anatomia  e  fisiologia  do  sistema  nervoso  central  e  periférico.  2.  Semiologia  e  exame físico
neurológico.  3.  Doença cérebrovascular:  isquemia e hemorragia.  4.  Tumores do SNC. 5.  Epilepsia:  etiopatogenia,  classificação
internacional, tratamento medicamentoso, estado de mal convulsivo. 6. Hipertensão intracraniana. 7. Doenças desmielinizantes. 8.
Demências. 9. Neuropatias periféricas.  10. Doenças neurológicas com manifestações extra-piramidais.  11. Miopatias. Miastemia
grave e polimiosite. 12. Diagnóstico de traumatismo crânio-encefálico. 13. Doenças infecciosas e parasitárias do SNC. 14. Distúrbio
do sono. 15. Preenchimento da declaração de óbito.

EMPREGO 401.23: NUTROLOGIA

Conhecimentos Específicos: 1. Nutrologia Conceitual: Conceitos gerais; Interação entre doença e estado nutricional. 2. Avaliação
do  estado  nutricional:  Composição  corporal.  3.  Composição  corporal:  avaliação  e  alterações  fisiológicas  e  patológicas.  4.
Antropometria; Avaliação bioquímica; Calorimetria Indireta; Bioimpedância. 5. Terapia Nutrológica Parenteral e Enteral:  Conceitos
gerais; Indicações e prescrição; Nutrição enteral; Nutrição parenteral; Casos especiais (nefropatas, enterectomizados, hepatopatas
etc). 6. Distúrbios da Conduta Alimentar: Conceitos gerais; Anorexia nervosa − bulimia − vigorexia − ortorexia − TCC; Fisiopatologia,
clínica  e  tratamento  nutroterápico  e  medicamentoso.  7.  Obesidade  e  Síndrome  Metabólica:  Conceitos  gerais;  diagnóstico;
etiopatogenia;  Nutroterapia;  atividade  física;  mudanças  cognitivas  e  comportamentais;  farmacoterapia;  tratamento  cirúrgico;
avaliação nutrológica pré e pós cirurgia bariátrica. 8. Hipovitaminoses: Conceitos gerais. Vitaminas hidro e lipossolúveis; Principais
carências a nível hospitalar; Uso terapêutico de vitaminas. 9. Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde.

EMPREGO 401.24: OFTALMOLOGIA

Conhecimentos Específicos:  1. Embriologia ocular. 2. Anatomia e Histologia Ocular: órbita‐conteúdo e relações anatômicas. 2.1.
Pálpebras e conjuntiva. 2.2. Globo ocular e túnicas fibrosas, vascular e nervosa. 2.3. Meios dióptricos. 2.4. Músculos extrínsecos.
2.5. Aparelho lacrimal. 3. Fisiologia da visão. 4. Refração: noções de óptica oftálmica. 4.1. Vícios de refração. 4.2. Prescrição de
óculos e lentes de contato. 5. Patologia, diagnóstico e tratamento das doenças do(a): órbita, conjuntiva, esclera, úvea, retina, vítreo,
cristalino e aparelho lacrimal. 6. Glaucoma: classificação, quadro clínico, diagnóstico e tratamento clínico e cirúrgico. 7. Retina e
vítreo: Doenças vasculares da retina, Degenerações da mácula, Distrofias, Degenerações periféricas da retina, Descolamentos da
retina  8.  Repercussões  oculares  de  patologias  sistêmicas.  9.  Urgências  em  oftalmologia:  clínicas  e  cirúrgicas.  10.  AIDS  –
manifestações  oculares.  11.  Plástica  ocular:  Blefaroptose,  Ectrópio,  Entrópio,  Triquíase,  Paralisia  Facial,  Blefaroespasmo,
Reconstrução palpebral, Cavidades anoftálmicas, Orbitopatia distireoidiana, Propedêutica da drenagem lacrimal, Obstrução lacrimal
do  recém-nascido,  Dacricistorrinostomia.  12.  Estrabismos:  Ambliopia,  Avaliação  clínica,  Forias  e  anormalidades  da  vergência,
Esotropias,  Exotropias,  Disfunções dos oblíquos e padrões alfabéticos,  Estrabismos complexos:  paralíticos,  restritivos,  torcicolo
ocular e desvio vertical dissociado, Sindromes especiais. 13. Banco de olhos e transplante de córnea: Banco de Olhos, Ceratoplastia
lamelar, Ceratoplastia penetrante.

EMPREGO 401.25: ONCOLOGIA E CANCEROLOGIA

Conhecimentos  Específicos:  Diagnóstico  clínico  das  doenças  arteriais  periféricas.  Diagnóstico  clínico  das  doenças  venosas
periférics.  Diagnóstico clínico  das doenças linfáticas.  Métodos  propedêuticos  não invasivos no estudo das  doenças  vasculares
periféricas.  Métodos  propedêuticos  invasivos  no  estudo  das  doenças  vasculares  periféricas.  Oclusões  arteriais  agudas.
Arterosclerose  obliterante  periférica.  Vasculites.  Aneurismas arteriais.  Trombose Venosa profunda.  Tromboembolismo pulmonar.
Varizes de membros inferiores. Insuficiência venosa crônica. Linfangites e erisipelas. Linfodemas. Pé diabético. Isquemia intestinal.
Isquemia cerebral. Úlceras de membros inferiores. Código de ética médica.

EMPREGOS 401.26 e 401.37: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Conhecimentos Específicos: 1. Sistema músculo-esquelético. 1.1. Estrutura do tecido ósseo. 1.2. Crescimento e desenvolvimento.
1.3. Calcificação, ossificação e remodelagem. 1.4. Estrutura do tecido cartilaginoso. 1.5. Organização, crescimento e transplante.
1.6.  Tecido  muscular:  organização,  fisiologia  e  alteração  inflamatória.  2.  Deformidades  congênitas  e  adquiridas.  2.1.  Pé  torto
congênito. 2.2. Displasia do desenvolvimento do quadril. 2.3. Luxação congênita do joelho. 2.4. Pseudoartrose congênita tíbia. 2.5.
Talus  vertical.  2.6.  Aplasia  congênita/displasia  dos  ossos  longos.  2.7.  Polidactilia  e  sindactilia.  2.8.  Escoliose.  3.  Infecções  e
alterações inflamatórias osteoarticulares. 3.1. Artritepiogenica, osteomielite aguda e crônica. 3.2. Tuberculose óssea; infecção da
coluna  vertebral.  3.3.  Sinovites.  3.4.  Artrite  reumatóide.  4.  Tumores  ósseos  e  lesões  pseudotumorais.  5.  Osteocondroses.  6.
Alterações  degenerativas  osteoarticulares.  7.  Doenças  osteometabólicas  na  prática  ortopédica.  8.  Tratamento  do  paciente
politraumatizado. 9. Fraturas e luxações da articulação do quadril e da coluna cervico-toraco‐lombar. 10. Fraturas, luxações, lesões
capsuloligamentares e epifisárias do membro superior e inferior em adultos e crianças.

EMPREGO 401.27: OTORRINOLARINGOLOGIA

Conhecimentos Específicos: 1.  Anatomofisiologia clinica das fossas e seios paranasais, laringe, faringe e órgão da audição. 2.
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Semiologia, sintomatologia, diagnóstico e tratamento das principais afecções da laringe, glândulas salivares, órgão auditivo e seios
paranasais. 3. Testes básicos da avaliação auditiva: caracterização audiológica das principais patologias do ouvido. 4. Câncer da
laringe  e  hipofaringe:  glândulas  salivares  e  seios  paranasais.  5.  Doenças  ulcerogranulomatosas  em  otorrinolaringologia.  6.
Deficiências auditivas. 7. Anomalias congênitas da laringe. 8. Neuroanatomofisiologia do sistema vestibular. 9. Afecções e síndromes
otoneurológicas.  10. Paralisia facial periférica. 11.  Afecções benignas e malignas do pescoço. 12. Abordagem do Paciente com
Zumbido - Diagnósticos Diferenciais. 13. Traumas em otorrinolaringologia. 14. Labirintopatias periféricas e centrais. 15. Tratamento
cirúrgico e não cirúrgico do Ronco.

EMPREGOS 401.28 e 401.38: PEDIATRIA

Conhecimentos Específicos: 1. Condições de Saúde da Criança Brasileira. 2. Organização da atenção à criança. 3. Alimentação
da criança. 4. O recém-nascido normal e patológico. 5. Programa de imunização. 6. Crescimento e desenvolvimento. 7. Desnutrição
protéicocalórica.  8.  Anemias  na  infância.  9.  Diarreia  aguda  e  crônica  na  criança.  10.  Cardiopatias  na  criança.  11.  Doenças
respiratórias na criança. 12. Doenças no trato genitourinário na criança. 13. Doenças auto-imunes e colagenoses na criança. 14.
Doenças infecto-contagiosas mais frequentes na criança. 15. Parasitoses intestinais. 16. Dermatoses mais frequentes na criança. 17.
Convulsões na criança. 18. Principais problemas ortopédicos na criança. 19. Diagnóstico diferencial e procedimentos frente aos
sinais e sintomas mais frequentes na criança. 20. Patologias cirúrgicas mais frequentes na criança. 21. Insuficiência Cardíaca. 22.
Choque.  23.  Ressuscitação cardiopulmonar.  24.  Cetoacidose diabética.  25.  Acidentes na infância:  Prevenção e tratamento.  26.
Abordagem da criança politraumatizada. 27. Síndrome de Maus-tratos. 28. Estatuto da criança e do adolescente, Estratégias de
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

EMPREGO 401.29: PNEUMOLOGIA

Conhecimentos Específicos: 1. Semiologia e exame físico em nas doenças pulmonares.  2. Métodos diagnósticos laboratoriais e
radiológicos em pneumologia. 3.  Avaliação de risco cirúrgico cardiopulmonar. 4. Asma e Bronquite. 5 Tabagismo. 6 DPOC. 7 TEP e
Hipertensão Arterial Pulmonar. 8 Infecções respiratórias. 9 Doenças pleurais: derrames e pneumotórax. 10. Neoplasias respiratórias.
11 Pneumopatias supurativas. 12. Ventilação mecânica. 13 Broncoscopia. 14 Doenças pulmonares intersticiais difusas. 15. Doenças
ocupacionais e ambientais. 16 Tosse. 17 Distúrbio respiratórios do sono. 18. Fibrose Pulmonar Idiopática. 19. Reabilitação pulmonar.

EMPREGOS 401.30 e 401.39: MÉDICO PSIQUIATRA

Conhecimentos Específicos: 1. Delirium, demência, transtornos amnésticos e outros transtornos cognitivos. 2. Transtornos por uso
de susbstâncias psicoativas. 3. Esquizofrenia. 4. Outros transtornos psicóticos: esquizoafetivo, esquizofreniforme, psicótico breve,
delirante  persistente  e  delirante  induzido.  5.  Síndromes  psiquiátricas  do  puerpério.  6.  Transtornos  do  humor.  7.  Transtorno
obsessivo‐compulsivo e transtornos de hábitos e impulsos. 8. Transtornos fóbicos‐ansiosos: fobia específica, social e agorafobia. 9.
Outros transtornos de ansiedade:  pânico e ansiedade generalizada.  10. Transtornos  alimentares.  11.  Transtornos  do sono.  12.
Transtornos de adaptação e transtorno de estresse pós‐traumático. 13. Transtornos somatoformes. 14. Transtornos dissociativos. 15.
Transtornos da identidade. 16. Transtornos da personalidade. 17. Transtornos factícios, simulação, não adesão ao tratamento. 18.
Retardo mental. 19. Transtornos do desenvolvimento psicológico. 20. Transtornos comportamentais e emocionais que aparecem
habitualmente durante a infância ou adolescência. 21. Transtornos psiquiátricos relacionados ao envelhecimento. 22. Interconsulta
psiquiátrica. 23. Emergências psiquiátricas. 24. Psicoterapia. 25. Psicofarmacoterapia. 26. Eletroconvulsoterapia. 27. Reabilitação
em psiquiatria. 28. Psiquiatria forense. 29. Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos.  

EMPREGO 401.31: RADIOLOGIA

Conhecimentos Específicos: Princípios físicos relacionados aos exames de radiografia, ecografia e tomografia computadorizada.
Fisiopatologia e semiologia nos exames radiográficos simples e contrastados, ecográficos, tomografia computadorizada, ressonância
magnética e mamografia nos seguintes órgãos e sistemas: sistema nervoso central,  sistema pulmonar, sistema gastrointestinal,
sistema geniturinário, sistema musculoesquelético, sistema cardiovascular, sistema reprodutor, mamas e sistema endócrino.

EMPREGO 401.32: REUMATOLOGIA

Conhecimentos Específicos: 1. Laboratório em reumatologia. 2. Exames por imagem em reumatologia. 3. Semiologia das doenças
reumatológicas.  4.  Estruturas  morfológicas  e  funcionais  das  articulações.  5.  Auto‐imunidade.  6.  Auto‐anticorpos  e  sistema  de
complemento. 7. Reumatismo de partes moles. 8. Fibromialgia. 9. Lombalgias. 10. Osteoartrite. 11. Osteoporose e osteomalácia. 12.
Osteopatias microcristalinas.  13.  Artrites infecciosas.  14.  Artropatia  associada a doenças sistêmicas. 15.  Artrite reumatóide.  16.
Espondilite anquilosante. 17. Artropatia psoriática. 18. Artrite reativa. 19. Artrite das colopatias. 20. Febre reumática. 21. Síndrome do
anticorpo  antifosfolípide.  22.  Síndrome Catastrófica.  23.  Doença  do  Still  do  adulto.  24.  Artropatia  idiopática  juvenil.  25.  Lupus
eritematoso sistêmico. 26.  Esclerose sistêmica. 27.  Síndrome de Sjögren. 28.  Doença mista do tecido conjuntivo.  29.  Vasculite
sistêmica. 30. Neoplasias articulares. 31. Miopatias inflamatórias. 32. Doenças autoinflamatórias.

EMPREGO 401.33: UROLOGISTA

Conhecimentos Específicos:  1. Anatomia, fisiologia, embriologia e anomalias do sistema geniturinário. 2. Semiologia e Exame
clínico no paciente urológico. 3. Exames laboratoriais e de imagem em urologia. 4. Litíase e infecções do trato geniturinário. 5.
Traumatismo do sistema geniturinário.  6. Neoplasias benignas e malignas do sistema geniturinário.  7.  Prevenção e diagnóstico
precoce dos tumores do aparelho genital masculino. 8. Bexiga neurogênica. 9. Doenças vasculares do aparelho geniturinário. 10.
Tuberculose do aparelho geniturinário. 11. Doenças específicas dos testículos. 12. Urgências do aparelho geniturinário. 13. Doenças
sexualmente  transmissíveis.  14.  Disfunção  erétil.  15.  Infertilidade.  16.  Cirurgias  do  aparelho  geniturinário.  17.  Cirurgias  vídeo
laparoscópicas em urologia. 18. Transplante renal.

EMPREGO 401.40: SAÚDE DA FAMÍLIA

Conhecimentos Específicos:  Acolhimento: conceitos, formas de organização, avaliação do processo de trabalho, classificação de
risco; Ferramentas e conceitos em medicina de família: visita domiciliar, genograma, fluxograma analisador, medicina centrada na
pessoa, medicina baseada em evidência na consulta ambulatorial, prontuário orientado por problemas 3. Urgência clínica na Atenção
Básica: suspeita de dengue hemorrágica, crise aguda de Asma, exacerbação de DPOC, reações alérgicas graves, envenenamentos

Página 6 de 18



agudos; dor torácica aguda, dor abdominal aguda, crise convulsiva, crise hipertensiva, hiperglicemia 4. Problemas cirúrgicos na
Atenção básica técnicas de assepsia, anestesia local, sutura, drenagem de abcesso, cantoplastia, lavagem de ouvido, feridas e
queimaduras:  acompanhamento clínico da cicatrização: curativos,  sinais de alerta de infecção, técnica de retirada de pontos 5.
Educação em saúde e Inter setorialidade; Conceitos e técnicas pedagógicas de atividades de educação em saúde 6. Atenção à
saúde da  criança  e do adolescente:  exame físico,  crescimento,  desenvolvimento,  nutrição  e  aleitamento  materno,  imunização,
diagnóstico diferencial, exame físico e sinais de alerta de infecções e problemas congênitos no RN, anemias, febre em crianças:
diagnóstico diferencial, terapêutica e sinais de alerta (meningites, septicemia, encefalites), infecções respiratórias agudas (processo
viral e bacteriano): otite, sinusite, amigdalite, pneumonia, diarréia/desidratação: diagnóstico e conduta, convulsão febril: condução
clínica na atenção básica, desnutrição: diagnóstico diferencial e terapêutica, parasitoses intestinais, alterações urinárias em pediatria.
Diagnóstico diferencial de transtornos mentais na infância e adolescência, linfadenopatias e análise de hemograma. Febre reumática
e prevenção de endocardite infecciosa, doenças exantemáticas, obesidade infantil, ginecologia infanto-juvenil, abordagem a criança
suspeita de sofrer de abuso sexual: exame físico e condução clínica 7. Atenção à mulher: técnica de exame ginecológico e de coleta
de secreção para exame citológico. Diagnóstico, classificação de risco condução de câncer de colo de útero ou lesões suspeitas,
anticoncepção (inclusive de emergência), planejamento reprodutivo e direitos sexuais e reprodutivos, atenção à mulher em situação
de violência doméstica e sexista: abordagem, condução clínica e articulação inter setorial,  diagnóstico diferencial dos seguintes
sinais e sintomas (isolados ou associados): Dor pélvica (aguda, crônica e cíclica), alterações do ciclo menstrual, sangramento uterino
anormal, dificuldade de engravidar, secreção vaginal e prurido vulvar, nódulo na mama, assistência pré-natal: alterações fisiológicas
na mulher, crescimento fetal; exames importantes, imunização e critérios de classificação de gestação de alto risco, orientações
gerais e queixas prevalentes na gestação: nutrição, exercício físico, uso de fármacos e outras exposições na gestação e lactação;
gravidez na adolescência,  hipertensão e diabetes na gestação;  infecções na gestação: infecções sexualmente transmissíveis  e
transmissão vertical de HIV, crescimento intra-uterino retardado, depressão e psicose puerperal, climatério: diagnóstico, abordagem,
tratamento dos sintomas; Atenção à Saúde do Adulto e Idoso. Alimentação saudável e práticas de exercício físico: orientações e
acompanhamento clínico. Diagnóstico diferencial dos seguintes sinais e sintomas (isolados ou associados): dispneia, dor torácica,
febre em adultos, dor abdominal, zumbido, vertigem, tosse, astenia, anorexia, perda de peso, cefaleia, dor e inflamação articular,
tristeza, ansiedade, otalgia, tabagismo, diminuição da acuidade visual ou auditiva, dor lombar, dor pélvica, dor testicular, dispaurenia,
disfagia, disúria, constipação intestinal, náuseas e vômitos, diarreia (aguda e crônica), sopro cardíaco, hematêmese, hematoquesia,
melena, convulsão, incontinência urinária, epistaxe e olho vermelho; Diagnóstico diferencial de lesões elementares dermatológicas;
Prevenção,diagnóstico,  tratamento  e  critérios  de  encaminhamentos  das  seguintes  patologias:  hipertensão  arterial  sistêmica,
diabetes, hanseníase, tuberculose, depressão, transtorno de ansiedade, artrite reumatoide, esquizofrenia, etilismo, bursite, tendinite,
lúpus, anemias, hiperplasia prostática,Infecções do trato urinário, infecção pelo HIV, rinite alérgica, rinossinusite, asma brônquica,
IVAS, Pnemonias, Gastrite, Úcera péptica e Doença do refluxo gastro-esofágico, doença pulmonar obstrutiva crônica, Conjuntivite,
Insuficiência cardíaca congestiva, Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, neoplasias, gota, epilepsia, doença de
Parkinson,  mal  de  Alzheimer,  trombose  venosa  profunda,  arritmias  cardíacas,  dengue,  esquistossomose,  filariose,  doença  de
Chagas, hepatites, leishmaniose, infeccões gastro-intestinais, osteoporose, sífilis e IST, Código de Ética Profissional.

EMPREGO 402 - CIRURGIÃO DENTISTA EM SAÚDE PÚBLICA

EMPREGO 402.1: CLÍNICO GERAL

Conhecimentos Específicos: 1. Saúde Bucal Coletiva e Níveis de Prevenção. 2. Biossegurança. 3. Radiologia: técnica radiológica;
interpretação  radiográfica;  anatomia  radiográfica.  Cariologia:  etiologia,  prevenção  e  tratamento  da  cárie  dental.  4.  Dentística:
semiologia, diagnóstico e tratamento das doenças do complexo dentinorradicular; proteção do complexo requênc-pulpar; materiais
restauradores;  técnicas  de  restauração.  5.  Periodontia:  anatomia  do  periodonto;  tecidos  periodontais;  prevenção,  semiologia,
diagnóstico clínico; exames complementares aplicados ao diagnóstico das doenças periodontais;  e tratamentos em periodontia;
cirurgia periodontal; periodontia médica; epidemiologia. 6. Endodontia: alterações pulpares e periapicais: semiologia, diagnóstico e
tratamento;  tratamentos  conservadores  da  polpa;  traumatismo  alvéolo-  dentário.  7.  Urgências  em Odontologia:  trauma dental;
hemorragia; pericoronarite, abscessos dento-alveolares; pulpite; alveolite. 8. Estomatologia: semiologia, semiotécnica, diagnóstico,
tratamento  e  prevenção  das  afecções  de  tecidos  moles  e  duros;  lesões  cancerizáveis;  semiologia,  semiotécnica,  diagnóstico,
prevenção e tratamento de neoplasias malignas e benignas da cabeça e pescoço; patologia oral; Atenção à saúde de pessoas com
necessidades especiais. Atendimento de pacientes com doenças sistêmicas crônicas. Atendimento de pacientes com coagulopatias
hereditárias.  Atendimento de pacientes grávidas. 9. Cariologia:  etiopatogenia,  diagnóstico,  tratamento e prevenção. 10. Prótese:
diagnóstico,  planejamento  e  tratamento.  Cirurgia:  princípios  cirúrgicos,  planejamento  e  técnicas  cirúrgicas,  frequência  e
complicações.  11.  Anestesiologia:  técnicas  anestésicas  intra-bucais;  anatomia  aplicada  a  anestesiologia;  farmacologia  dos
anestésicos locais; acidentes e complicações em anestesia odontológica. 12. Prevenção: Fluorterapia; toxologia do flúor; Fluorose:
diagnóstico  e  tratamento.  13.  Farmacologia  odontológica:  Farmacologia  e  Terapêutica  Medicamentosa.  14.  Ética  Odontológica.
Código de Ética Odontológica, 2013. 15. Bioética. 16. Odontopediatria: Práticas Preventivas em Odontopediatria;  Dentística voltada
para a odontopediatria: semiologia, diagnóstico e tratamento; proteção do complexo dentinopulpar; materiais restauradores; técnica
de restauração atraumática.

EMPREGO 402.2: ENDODONTIA

Conhecimentos Específicos:  Política Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde: Bases legais, Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO),Sistema estomatognático: desenvolvimento da face, cavidade oral e dentes, aspectos anatômicos da cavidade
pulpar; complexo dentino-pulpar ,diagnóstico da dor de origem endodôntica,patologia pulpares e periapical, acesso e localização dos
canais, instrumentos endodônticos, preparo mecânico-químico dos canais radiculares, substâncias químicas empregadas no preparo
dos canais radiculares, neutralização progressiva; materiais obturadores e técnicas de obturação dos canais radiculares, medicação
intracanal,  retratamento  endodôntico  ,cirurgia  perirradicular  ,traumatismo  dentário,   inter-relação  Endodontia  e  Periodontia,
reparação apical, medicação e antibioticoterapia sistêmica,  técnicas radiográficas intra e extra orais; efeitos biológicos dos raios X e
interpretações radiográficas ,princípios de farmacologia clínica e terapêutica em odontologia, riscos ocupacionais na odontologia e
sua prevenção,  biossegurança:  segurança  no  trabalho  e  controle  de  infecção  na  prática  odontológica  ,dentística  preventiva  e
restauradora: preparo cavitário e atípico: conceitos atuais, materiais usados em dentística, proteção do complexo dentina polpa,
patologia pulpar e periapical: características clínicas, reabilitação bucal: conceitos e princípios de prótese fixa, removível e total,
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oclusão ,princípios básicos do atendimento em odontopediatria, código de ética odontológica e legislação profissional, humanização
do atendimento, atenção à pessoa com deficiência.

EMPREGO 402.3: ESTOMATOLOGIA

Conhecimentos Específicos: 1. Anatomia Radiográfica Facial Tridimensional. 2. Anomalias Dentárias. 3. Anomalias dos Dentes. 4.
Biossegurança e controle de infecção em odontologia. 5. Câncer Bucal. 6. Cistos e Tumores Odontogênicos. 7. Cistos e Tumores. 8.
Citologia Esfoliativa e Biópsia. 9. Defeitos de Desenvolvimento da Região Maxilofacial e Oral. 10. Diagnóstico por Imagem de Lesões
Ósseas. 11. Disseminação das Infecções Bucais. 12. Distúrbios Hematológicos. 13. Doenças da Polpa e do Periápice. 14. Doenças
Dermatológicas. 15. Doenças Fúngicas e Protozoárias. 16. Doenças Imunológicas e Alérgicas. 17. Doenças Periondontais. 18. Dor
Facial e Doenças Neuromusculares. 19. Infecções Bacterianas. 20. Infecções Virais 21. Injúrias Físicas e Químicas. 22. Lesões
Auto-imunes. 23. Lesões Brancas e Pigmentadas. 24. Lesões Infecto-Contagiosas. 25. Lesões Nodulares e Vegetantes. 26. Lesões
Pré-Malígnas. 27. Manifestações Orais de Doenças Sistêmicas. 28. Normalidades e Variações das Mucosas Bucais. 29. Patologia
das Glândulas Salivares. 30. Patologia Epitelial. 31. Patologia Óssea. 32. Tumores Benignos e Malignos da Cavidade Bucal.

EMPREGO 402.4: IMPLANTODONTIA

Conhecimentos  Específicos: História  da  Implantodontia.  Histofisiologia  do  tecido  ósseo  e  tecidos  moles  periimplantares.
Histofisiologia comparada Periodonto / Implante. Anatomia de interesse dos implantes. Terapêutica medicamentosa e Anestesia em
Implantodontia. Biossegurança em Implantodontia. Osteointegração. Radiologia e tomografia aplicadas. Indicação e contra-indicação
em  Implantodontia.  Os  sistemas  de  implantes,  seus  instrumentos  e  sua  instrumentação.  Planejamento  em  Implantodontia.
Abordagem  cirúrgica  em  Implantodontia.  Técnicas  cirúrgicas  avançadas  (levantamento  de  seio  maxilar,  enxerto  em  bloco).
Biomateriais e enxertos (RTG / ROG). Manutenção em Implantodontia. Complicações e fracassos em Implantodontia. A utilização de
orto-implantes. Oclusão para aplicação da implantodontia. Aspectos Estéticos de Prótese sobre implante. Moldagens, técnicas de
moldagens e transferência para Prótese sobre implantes (Unitário, Múltiplos, Protocolo e overdenture). Confecção de Modelos de
Estudo, enceramento Diagnóstico e Guia cirúrgico. Montagem em articuladores, registro do arco facial e registro de relação entre
arcos para planejamento de Prótese e Reabilitação Oral sobre implante. Restaurações Provisórias sobre implantes. Análise e Ajuste
oclusal  sobre implante.  Diagnóstico e Plano de tratamento em Prótese unitária,  Prótese Parcial  Fixa e Reabilitação Oral sobre
implante. Fisioterapia oral de manutenção sobre implante.

EMPREGO 402.5: ODONTOPEDIATRIA

Conhecimentos Específicos: 1. Biogênese das dentições. 2. Lesões de tecidos duros e moles em Odontopediatria. 3. Cirurgia em
Odontopediatria. 4. Radiologia em Odontopediatria (técnicas Randall, Mankopf, bite-wing, Clark). 5. Farmacologia e Terapêutica. 6.
Anestesiologia: indicações e contra-indicações dos anestésicos locais em Odontologia, técnicas de anestesia, doses. 7. Ética em
Odontologia. 8. Biossegurança. 9. Métodos de contenção físicos e químicos. 10. Diagnóstico e plano de tratamento: anamnese,
exame físico, índices de higiene bucal, radiologia, semiologia bucal, exames complementares. 11. Métodos preventivos: educação
em saúde, técnicas de higiene bucal, tratamento restaurador atraumático, adequação do meio, selantes, restaurações preventivas,
uso de fluoretos em Odontologia. 12. Cariologia: características clínicas das lesões de cárie, prevenção, tratamento, prevalência e
incidência,  microrganismos  cariogênicos,  diagnóstico  da  atividade  de  cárie.  13.  Tratamento  endodôntico  em dentes  decíduos:
pulpotomia  e  pulpectomia.  14.Gengivite  e  periodontite:  diagnóstico,  prevenção  e  tratamento.  15.  Urgências  em  Odontologia:
traumatismos na dentadura decídua e permanente; urgências endodônticas.

EMPREGO 402.6: ORTODONTIA

Conhecimentos Específicos: 1. Desenvolvimento da oclusão dentária no período da dentição decídua; 2. Desenvolvimento da
oclusão dentária no período da dentição mista; 3. Classificação das más oclusões dentárias - sistema de Angle; 4. Aparelhos fixos e
removíveis utilizados em procedimentos ortodônticos preventivos e interceptores; 5. Etiologia das más oclusões dentárias - mordidas
cruzadas posteriores; 6. Etiologia das más oclusões dentárias - diastema entre os incisivos centrais superiores permanentes no
período da dentição mista; 7. Etiologia das más oclusões dentárias - hábitos bucais nocivos; 8. Exame e diagnóstico em Ortodontia
Preventiva e Interceptora - análise da dentição mista; 9. Controle de espaços no período da dentição mista - manutenção; 10.
Controle de espaços no período da dentição mista - supervisão e extrações seriadas.

EMPREGO 402.7: PACIENTES ESPECIAIS

Conhecimentos Específicos:  Política Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde: bases legais, Centro de Especialidades
Odontológicas  (CEO),  Sistema estomatognático:  desenvolvimento  da  face,  cavidade oral  e  dentes  ,Exame clínico,  diagnóstico,
semiologia, exames complementares e radiológicos e plano de trabalho aplicado a pacientes especiais, Princípios de farmacologia
clínica  e  terapêutica  em odontologia,  Anestésicos  e  técnicas  de  anestesia  local,  anestesia  geral  e  analgesia,  Manejo  da  dor,
Diagnóstico e tratamento das doenças bucais com ênfase na prevenção e promoção à saúde bucal; controle mecânico e químico da
placa bacteriana, dieta, educação e motivação na promoção da saúde bucal, higiene bucodental e uso tópico e sistêmico do flúor,
Diagnóstico e tratamento odontológico de pacientes portadores de doenças neuropsicomotoras e síndromes com comprometimento
orofacial,  doenças  psiquiátricas,  portadores  de  alterações  sensoriais,  portadores  de  doenças  sistêmicas  (cardiovasculares,
musculares, neurodegenerativas, renais, hepáticas, respiratórias e digestivas), Diagnóstico e tratamento odontológico de pacientes
gestantes e bebês especiais, Diagnóstico e tratamento odontológico de pacientes portadores de doenças oncológicas: câncer de
cabeça e pescoço, pacientes em tratamento quimioterápico, pacientes em tratamento radioterápico, Reabilitação e habilitação das
funções estomatognáticas; distúrbios da deglutição (gerenciamento das disfagias), síndrome da respiração bucal, Orientação para
cuidadores, Técnicas de escovação para pacientes especiais, Contenção física e mecânica do paciente na cadeira odontológica,
Urgência  e  emergência  odontológicas  aplicadas  à  pacientes  especiais,  Princípios  de  farmacologia  clínica  e  terapêutica  em
odontologia, Riscos ocupacionais na odontologia e sua prevenção, Biossegurança: segurança no trabalho e controle de infecção na
prática  odontológica,  Dentística  preventiva  e  restauradora:  preparo  cavitário  e  atípico:  conceitos  atuais,  materiais  usados  em
dentística, proteção do complexo dentinapolpa, Patologia pulpar e periapical: características clínicas, Reabilitação bucal: conceitos e
princípios  de  prótese  fixa,  removível  e  total,  oclusão,  Princípios  básicos  do  atendimento  em odontopediatria,  Código  de  ética
odontológica e legislação profissional, humanização do atendimento, atenção à pessoa com deficiência.

EMPREGO 402.8: PERIODONTIA
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Conhecimentos Específicos:  Política Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde: bases legais, Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO) Sistema estomatognático: desenvolvimento da face, cavidade oral e dentes, Anatomia, histologia e fisiologia do
periodonto; espaço biológico periodonta, Exames clínico  e radiológico e plano de trabalho em periodontia, Doenças gengivais e
periodontais, Tumores odontogênicos e não odontogênicos, Lesões da gengiva e do periodonto, como repercussão de doenças
sistêmicas, Prevenção das doenças periodontais, Problemas da região da furca e formas de tratamento, Inter-relação Endodontia e
Periodontia,  Técnicas  de  escovação,  Técnicas  de  anestesia  intra-oral,  Implantes  dentários:  conceitos  e  princípios,  Técnicas
cirúrgicas em periodontia, cirurgia plástica periodontal, Urgência e emergência em periodontia.

EMPREGO 402.9: PROTESISTA

Conhecimentos Específicos:  Anestesia locoregional oral: tipos, técnicas, anestésicos, indicações e contra-indicações, acidentes,
medicação de urgência. Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no consultório. Diagnóstico, prognóstico, tratamento e
controle  dos  distúrbios  crâniomandibulares  e  de  oclusão  através  da  prótese  fixa  e  da  prótese  removível  parcial  ou  total.
Epidemiologia  em saúde  bucal.  Farmacologia  aplicada  à  odontologia.  Organização  de  modelos  assistenciais  em  odontologia.
Planejamento e organização de serviços assistenciais de odontologia.  Políticas de saúde bucal no Brasil.  Princípios básicos da
oclusão. Princípios da radiologia odontológica:  Indicações, técnicas e interpretação. Procedimentos e técnicas de confecção de
próteses fixas, removíveis parciais e totais como substituição das perdas de substâncias dentárias e paradentárias. Procedimentos
necessários ao planejamento, confecção e instalação de próteses, manutenção e controle da reabilitação. Prótese sobre implante:
indicações e técnicas. Próteses Imediatas: procedimentos necessários para confecção e adaptação. Próteses Parciais Provisórias:
confecção e adaptação. Próteses unitárias. Tratamento Restaurador Atraumático.

EMPREGO 402.10: RADIOLOGIA

Conhecimentos  Específicos:  Radiografias  em  odontologia:  películas,  revelação  e  produção  da  imagem;  Radiobiologia;
Radioproteção;  Técnicas  radiográficas  intra  e  extrabucais;  Radiografias  panorâmicas;  Estudo  radiográfico  da  articulação
temporomandibular;  Estudo  radiográfico  das  glândulas  salivares;  Interpretação  radiográfica;  Patologia  radiográfica;  Tomografia
computadorizada; e Ressonância magnética em Odontologia.

EMPREGO 402.11: CIRURGIÃO BUCO MAXILO FACIAL

Conhecimentos Específicos: Política Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde: bases legais, Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO); Código de ética odontológica e legislação profissional, humanização do atendimento, atenção à pessoa com
deficiência; Avaliação pré-operatória do estado de saúde; Terapêutica medicamentosa em odontologia; Princípios de anestesiologia;
Emergência médica na pratica odontológica; Acidentes e complicações em cirurgia buco-maxilo-facial; Exodontias complicadas e não
complicadas;  Cirurgia  dos  dentes  retidos;  Cirurgia  parendodôntica;  Cirurgia  com  finalidade  protética;  Cirurgia  com  finalidade
ortodôntica;  Abordagem das infecções odontogênicas;  Cirurgia dos cistos e tumores dos maxilares;  Princípios de traumatologia
buco-maxilo-facial; Técnicas radiográficas intra e extra-orais; efeitos biológicos dos raios X e interpretações radiográficas; Riscos
ocupacionais  na  odontologia  e  sua  prevenção  9.  Biossegurança:  segurança  no  trabalho  e  controle  de  infecção  na  prática
odontológica; Princípios básicos do atendimento em odontopediatria.

EMPREGO 402.12: SAÚDE DA FAMÍLIA

Conhecimentos Específicos: Acolhimento na Atenção Primária à Saúde: conceitos, formas de organização, avaliação do processo
de trabalho,  classificação  de  risco;  Ferramentas  e  conceitos  em saúde  da  família:  territorizalização,  visita  domiciliar,  conceito
ampliado  de  família,  genograma,  fuxograma  analisador,  método  clínico  centrado  na  pessoa,  clínica  baseada  em  evidências,
prontuário orientado por Problemas; Urgências odontológicas na atenção básica: Dor espontânea (pulpite, pericoronarite, alveolite,
úlcera  traumática,  guna,  abscesso  agudo,  pericementite,  estomatite);  Fratura  total  de  restauração  em  dentes  anteriores;
Traumatismo (fraturas dentárias, ósseas, ósseo-alveolares, deslocamentos dentários), Hemorragia pós-cirurgia dentária; Educação
em saúde e Interssetorialidade. Conceitos e técnicas pedagógicas de atividades de educação em saúde; Sistema estomatognático:
desenvolvimento da face, cavidade oral  e dentes;  Aspectos anâtomofisiológicos da mucosa da cavidade bucal;  Exame clínico,
diagnóstico,  semiologia,  exames  complementares  e  plano  de  trabalho;  Polpa  dentária:  patologia,  diagnóstico,  conduta  clínica;
Tratamento  conservador  da  Polpa;  Estomatologia:  gengivites,  estomatites,  etiopatogenia,  Diagnóstico;  Dentistica  Preventiva  e
Restauradora: preparo da cavidade, materiais de proteção e de restauração; Anestesia loco-regional oral: tipos técnica, anestésicos,
acidentes, medicação de emergência; Terapêutica Medicamentosa; Exodontia simples, complicações, suturas,acidentes operatórios;
Periodontia:  tratamento  não  cirúrgico  das  doenças  periodontais;  espaço  biológico  periodontal;  terapia  periodontal  de  suporte;
Endodontia: acesso e localização dos canais; preparo mecânico-químico dos canais radiculares; substâncias químicas empregadas
no  preparo  dos  canais  radiculares;  materiais  obturadores  e  técnicas  de  obturação  dos  canais  radiculares;  Odontopediatria:
desenvolvimento, características e cronologia da erupção dentária na dentição decídua, diagnóstico, tratamento e prevenção em
odontopediatria;  Cariologia:  etiologia,  diagnóstico e tratamento,  com ênfase na prevenção e promoção à saúde bucal;  controle
mecânico e químico da placa bacteriana; dieta, educação e motivação na promoção da saúde bucal; Fluoretação das águas de
abastecimento público; Higiene bucodental uso tópico e sistêmico do flúor e técnicas de escovação; Radiologia oral; Biossegurança,
Código de Ética Profissional.

EMPREGO 403 -  ENFERMEIRO EM SAÚDE PÚBLICA

EMPREGO 403.1: DO TRABALHO

Conhecimentos Específicos:  1. Fundamentos do Exercício da Enfermagem. 2. Lei do Exercício Profissional (Lei n.°7.498/1986–
Regulamentada pelo Decreto 94.406/1987). Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica. Bioética. 3. Processo
Social de Mudança das Práticas Sanitárias no SUS e na Enfermagem. 4. Administração dos Serviços de Enfermagem. 4.1. Normas,
Rotinas e Manuais – elaboração e utilização na enfermagem. 5.  Enfermeiro como líder e agente de mudança. 6.  Concepções
teórico-práticas da Assistência de Enfermagem. 7. Sistematização da Assistência de Enfermagem. 8. Política Nacional de Atenção às
Urgências.  9.  Agravos à  saúde do trabalhador.  9.1.  Saúde mental.  9.2.  Sistemas sensoriais,  respiratório  e  cardiovascular.  9.3.
Câncer. 9.4. Sistema musculoesquelético. 9.5. Sangue. 9.6. Sistemas nervoso, digestivo, renal‐urinário e reprodutivo. 9.7. Doenças
da pele. 10. Aspectos legais da enfermagem do trabalho. 10.1. Responsabilidades em relação à segurança e saúde ocupacional.

Página 9 de 18



10.2.  Saúde ocupacional  como um direito humano. 10.3.  Convenções da Organização Internacional  do Trabalho.  10.4.  Normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 11. Relações trabalhistas e gestão de recursos humanos. 11.1. Dos direitos
de associação e representação. 11.2.  Acordo e dissídios coletivos de trabalho e disputas individuais sobre saúde e segurança
ocupacional. 11.3. Saúde e segurança no local de trabalho. 11.4. Emprego precário. 12. O sistema previdenciário brasileiro (Decreto
no 3.048/99). 12.1. Prestações do regime geral de previdência social. 12.2. Das prestações do acidente de trabalho e da doença
profissional.  12.3.  Da  comunicação  do  acidente.  12.4.  Das  disposições  diversas  relativas  ao  acidente  de  trabalho.  12.5.  Da
habilitação e reabilitação profissional. 12.6. Carência das aposentadorias por idade, tempo de serviço e especial. 12.7. Doenças
profissionais  e  do  trabalho.  12.8.  Classificação  dos  agentes  nocivos.  12.9.  Formulários  de  informações.  12.10.  Nexo  técnico
epidemiológico. 13. Biossegurança. 13.1. Princípios gerais de biossegurança, higiene e profilaxia. 13.2. Gerenciamento e descarte
de resíduos em serviços de saúde; classificação de resíduos em serviços de saúde; resíduos biológicos, pérfuro-cortantes, fluidos,
físicos,  químicos  e  radioativos.  13.3.  Meios  de  propagação  e  isolamento  em doenças  infecto  contagiosas.  14.  Bioética.  14.1.
Princípios fundamentais. 14.2. Direitos e deveres do enfermeiro. 14.3. Responsabilidades e sigilo profissional. 14.4. Código de ética
do enfermeiro do trabalho. 15. Epidemiologia ocupacional. 15.1. Método epidemiológico aplicado à saúde e segurança ocupacional.
15.2. Estratégias e técnicas epidemiológicas de avaliação da exposição. 15.3. Medidas de exposição no local de trabalho. 15.4.
Medição dos efeitos das exposições. 15.5. Avaliação de causalidade e ética em pesquisa epidemiológica.  16 Ergonomia. 16.1.
Princípios de ergonomia e biomecânica. 16.2. Antropometria e planejamento do posto de trabalho. 16.3. Análise ergonômica de
atividades.  16.4.  Prevenção da sobrecarga de trabalho em linhas de produção.  16.5.  Prevenção de distúrbios relacionados ao
trabalho. 17. Gestão ambiental e saúde dos trabalhadores. 17.1. Relações entre saúde ambiental e ocupacional. 17.2. Saúde e
segurança  ocupacional  e  o  meio  ambiente.  17.3.  Gestão  ambiental  e  proteção  dos  trabalhadores.  17.4.  Gestão  em  saúde:
planejamento, implementação e avaliação de políticas, planos e programas de saúde nos locais de trabalho. 18. Procedimentos de
enfermagem.  18.1.  Verificação  de  sinais  vitais.  18.2.  Oxigenoterapia,  aerossolterapia  e  curativos.  18.3.  Administração  de
medicamentos e coleta de materiais para exame. 19. Proteção e promoção da saúde nos locais de trabalho. 19.1.  Programas
preventivos. 19.2. Avaliação do risco em saúde. 19.3. Condicionamento físico e programas de aptidão. 19.4. Programas de nutrição.
19.5.  A saúde  da  mulher.  19.6.  Proteção  e  promoção  de  saúde.  19.7.  Doenças  infecciosas.  19.8.  Programas de  controle  do
tabagismo, álcool e abuso de droga. 19.9. Gestão do estresse. 20. Programa de prevenção de riscos ambientais. 20.1. Higiene
ocupacional. 20.2. Prevenção de acidentes. 20.3. Política de segurança, liderança e cultura. 20.4. Proteção Pessoal. 21. Toxicologia.
21.1. Toxicologia e Epidemiologia. 21.2. Monitoração biológica. 21.3. Toxicocinética. 21.4. Toxicologia básica. 21.5. Agentes químicos
no organismo. 21.6. Toxicocinética. 21.7. Toxicodinâmica dos agentes químicos.

EMPREGO 403.2: GERAL

Conhecimentos Específicos:  1. Fundamentos do Exercício da Enfermagem. 2. Lei do Exercício Profissional (Lei n.°7.498/1986 –
Regulamentada pelo Decreto 94.406/1987). Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica.Bioética. 3. Processo
Social de Mudança das Práticas Sanitárias no SUS e na Enfermagem. 4. Administração dos Serviços de Enfermagem. 4.1. Normas,
Rotinas e Manuais – elaboração e utilização na enfermagem. 5.  Enfermeiro como líder e agente de mudança. 6.  Concepções
teórico-práticas da Assistência de Enfermagem. 7. Sistematização da Assistência de Enfermagem. 8. Política Nacional de Atenção às
Urgências.  9.  Assistência  de  enfermagem em nível  ambulatorial.  10.  Normas do  Ministério  da Saúde para  atuação:  programa
nacional de imunizações, programas da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, para DST e AIDS, para hanseníase, para
pneumologia sanitária, para hipertensão e de diabético. 11. Planejamento da assistência de enfermagem. Processo de enfermagem
‐ teoria  e  prática.  12.  Consulta  de  enfermagem.  13.  Medidas  de  higiene  e  de  segurança  nos  serviços  de  enfermagem.  14.
Emergências clínico‐cirúrgicas e a assistência de enfermagem. 15. Primeiros socorros. 16. Assistência integral por meio do trabalho
em equipes: de enfermagem, multiprofissional e interdisciplinar. 17. Ensino ao paciente com vistas ao auto‐cuidado: promoção e
prevenção da saúde.

EMPREGO 403.3: SAÚDE DA FAMÍLIA

Conhecimentos Específicos:  Planejamento e Gestão em Saúde; Assistência de enfermagem nas doenças infecto-contagiosas;
Assistência de enfermagem na atenção ambulatorial:  Hanseníase, Tuberculose; Hipertensão, Diabetes, DST/AIDS; Planejamento
Reprodutivo;  Atenção a Saúde da Mulher (diagnóstico de gravidez, modificações fisiológicas e psicológicas na gestação, gravidez
de baixo e alto risco, pré- natal, trabalho de Parto e Puerpério (normal e patológico) e amamentação, Climatério); Atenção a Saúde
da Criança  e  Adolescente  (de  crescimento  e  desenvolvimento  infantil  nas  diferentes  faixas  etárias,  puberdade,  assistência  de
enfermagem à criança com diarreia aguda e desidratação); Atenção a Saúde da Pessoa Idosa e do Homem; Atenção a saúde da
população Negra;  Atenção em saúde mental (Reforma Psiquiátrica/Novo modelo assistencial/reabilitação psicossocial, clínica da
subjetividade; compreensão do sofrimento psíquico e interdisciplinaridade; Álcool, tabagismo, outras drogas e redução de danos);
Programa Nacional de Imunização (rede de frio, via de administração, validade, e Calendário vacinal do M.S); Vigilância Sanitária e
vigilância epidemiológica; Indicadores de saúde; Sistemas de Informação em Saúde; Papel do enfermeiro no processo de educação
em saúde: importância, métodos, atuação, resultados; Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF Código de Ética e Legislação
Profissional.

EMPREGO 404 - ANALISTA EM SAÚDE PÚBLICA

 EMPREGO 404.1: ASSISTENTE SOCIAL

Conhecimentos  Específicos: 1.  Serviço  Social  na  contemporaneidade.  1.1.  Debate  teórico‐metodológico,  ético‐político  e
técnico‐operativo  do  Serviço  Social  e  as  respostas  profissionais  aos  desafios  de  hoje.  1.2.  Condicionantes,  conhecimentos,
demandas e exigências para o trabalho do serviço social em empresas. 1.3. O serviço social e a saúde do trabalhador diante das
mudanças na produção,  organização e gestão do trabalho.  2.  História da política social.  2.1.  O mundo do trabalho na era da
reestruturação produtiva e da mundialização do capital. 3. A família e o serviço social. Administração e planejamento em serviço
social.  3.1.  Atuação do assistente social  em equipes interprofissionais e interdisciplinares.  3.2.  Assessoria, consultoria e serviço
social. 3.3. Saúde mental, transtornos mentais e o cuidado na família. 3.4. Responsabilidade social das empresas. 3.5. Gestão em
saúde  e  segurança.  3.6.  Gestão  de  responsabilidade  social.  Conceitos,  referenciais  normativos  e  indicadores.  4.  História  e
constituição da categoria profissional. 5. Leis e códigos relacionados ao trabalho profissional do Assistente Social. 6. Pesquisa social.
Elaboração de projetos, métodos e técnicas qualitativas e quantitativas. 7. Planejamento de planos, programas e projetos sociais. 8.
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Avaliação de programas sociais.

EMPREGO 404.2: FISIOTERAPEUTA CARDIORRESPIRATÓRIO

Conhecimentos Específicos:  Anatomia geral dos órgãos e sistemas e em especial do sistema cardiorrespiratório. Biomecânica.
Fisiologia  cardiorrespiratória  e  do  exercício.  Fisiopatologia  cardiorrespiratória.  Semiologia  cardiorrespiratória.  Instrumentos  de
medida e avaliação cardiorrespiratória. Farmacologia aplicada. Suporte ventilatório invasivo e não invasivo. Técnicas e recursos de
expansão pulmonar e remoção de secreção. Treinamento muscular respiratório e recondicionamento físico funcional. Suporte básico
de vida. Próteses, Órteses e Tecnologia Assistiva. Humanização. Ética e Bioética.

EMPREGO 404.3: FISIOTERAPEUTA QUIROPRATIXISTA

Conhecimentos Específicos:  Introdução: Quiropraxia, Histórico, Definição. Introdução a Filosofia Quiropráxica. Classificação dos
métodos manipulativos quiropráxicos. Teoria da  Subluxação , modelos e definições. Aspectos Radiológicos Básicos da Subluxação.
Semiologia Quiropráxica Básica: Diagnóstico Palpatório Estático & Dinâmico. Mobilidade articular: Hipomobilidade x Hipermobilidade.
MP -  Moving Palpation.  Quick Scan.  Testes  de Mobilidade Axial.  Testes de Mobilidade Apendicular.  Técnicas  Quiropráxicas 1:
Mobilizações Quiropráxicas. Técnicas Manipulativas. Introdução a Técnica Básica de Thrust. Técnicas Ajustivas de Alta Amplitude e
de Baixa Velocidade. TAGs : Técnicas de Ajuste Globais  Axiais. TAGs : Técnicas de Ajuste Globais  Apendiculares. Fundamentos de
SOT.  Técnicas   Quiropráxicas  Complementares.  Fisioterapia  e  Terapia  Manual   Aplicada.  Filosofia  Quiropráxica  2.  Biofísica  e
Biomecânica Aplicada Cinesiopatologia. Exploração Funcional e Investigação Diagnóstica. Exames Complementares (Laboratoriais
Diagnóstico eletrofisiológico (ENMG). Patologia Musculoesquelética aplicada a Quiropraxia. Infectologia Musculoesquelética aplicada
a Quiropraxia. Reumatologia aplicada a Quiropraxia. Neurologia Aplicada a Quiropraxia. Dispositivos e Quipamentos Quiropráxicos.
Knee Chest e Drop Table. Imagenologa Quiropráxica 1. Espinografia Cervical. Espinografia Torácica. Espinografia Lombar. Raio X,
RM,  TC.  Medicina  Nuclear.  Técnicas  de  Baixa  Amplitude  e  Alta  Velocidade.  Gonstead  Thompson  Terminal  Point.  Quiropraxia
Pediátrica. Quiropraxia em Obstetícia. Clínica Aplicada a Quiropraxia.

EMPREGO 404.4: FISIOTERAPEUTA REABILITAÇÃO

Conhecimentos Específicos:  1. Fundamentos de fisioterapia. 2. Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em
fisioterapia. 3. Provas de função muscular, cinesiologia e biomecânica. 4. Técnicas básicas em cinesioterapia motora, manipulações
e  cinesioterapia  respiratória.  5.  Análise  da  marcha,  técnicas  de  treinamento  em  locomoção  e  deambulação.  6.  Indicação,
contra‐indicação, técnicas e efeitos fisiológicos da mecanoterapia, hidroterapia, massoterapia, eletroterapia, termoterapia superficial
e profunda e crioterapia. 7. Prescrição e treinamento de órteses e próteses. 8. Anatomia, fisiologia e fisiopatologia, semiologia e
procedimentos fisioterápicos.

EMPREGO 404.5: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Conhecimentos Específicos:  1. Processos de enfrentamento da condição de adoecimento e hospitalização; 2.  Processos de
avaliação em Terapia Ocupacional (condições físicas, psíquica e social); 3. Práticas, métodos e técnicas de Terapia Ocupacional em
contexto hospitalar e afins; 4. Desenvolvimento neuropsicomotor de bebês e crianças; 5. Desenvolvimento humano; 6. Relações de
apego entre mães e bebês prematuros e filhos; 7. Processos de apoio emocional para paciente e família/cuidador; 8. Adesão ao
tratamento  e  adaptação;  9.  Recursos  de  Comunicação  Complementar  ou  Alternativa  e  Tecnologia  Assistiva;  10.  Orientação
familiar/cuidador quanto aos cuidados com o paciente; 11. Terapia Ocupacional para pacientes e familiares em situações de perda e
luto; 12. Atividades de vida diária e atividades de vida prática e adaptações no contexto hospitalar; 13. Órteses e adaptações; 14.
Aspectos psicossociais e espirituais nos cuidados ao paciente hospitalizado; 15. Criação, promoção e estabelecimento de espaços
lúdicos (brinquedotecas – legislação); 16. Ambiência (diferentes ciclos); 17. Cotidiano e Hospital; 18. Papéis sócio-ocupacionais do
indivíduo; 19. Alívio da dor e sintomas desconfortáveis, conservação de energia; 20. Cuidados Paliativos e Terapia Ocupacional; 21.
Terapia Ocupacional no cuidado do paciente crítico; 22. Terapia Ocupacional no cuidado do paciente crônico em agudização; 23.
Terapia Ocupacional com pacientes em crise.

EMPREGO 404.6: ACUPUNTURISTA

Conhecimentos Específicos: 1. Aspectos históricos e filosóficos da Medicina Tradicional Chinesa (MTC). 2. Teoria do yin e yang. 3.
Teoria dos cinco elementos. 4. Energia (Qi) seus tipos e funções no equilíbrio do organismo. 5. Concepção da MTC sobre o processo
saúde-doença. 6. Semiologia da MTC. 7. Trajeto externo, pontos principais, funções, fatores etiológicos de desequilíbrio e padrões
de excesso e deficiência dos meridianos da grande circulação. 8. Vaso Governador e Vaso de Concepção: trajeto, pontos e função.
9. Auriculoacupuntura. 10. Noções básicas dos tratamentos da MTC: Fitoterapia, Dietoterapia, Movimentos Corporais, Massoterapia,
Moxabustão, Ventosas. 11. Correlação entre os padrões de desequilíbrio da MTC e as doenças da Biomedicina com a Acupuntura.
12. Técnicas de aplicação das agulhas. 13. MTC/Acupuntura no SUS.

EMPREGO 404.7: ARTETERAPEUTA

Conhecimentos Específicos:  Ética profissional. Arteterapia: diferentes abordagens. A arte como elemento facilitador de acesso ao
universo  imaginário  e  simbólico.  Estudo  dos  Conteúdos  Simbólicos:  linguagem  e  leitura.  Interdisciplinaridade  em  Arteterapia.
Desenvolvimento das potencialidades latentes e autoconhecimento. A tríade "Sensação, Sentimento e Sentido". Instrumentos da
Arteterapia:  teoria,  técnicas e vivências nas diferentes linhas de expressão a partir  da Leitura Simbólica.  Artes Plásticas.  Artes
Cênicas. Música. Expressão Corporal. Literatura. Artes Manuais. Trabalho Multidisciplinar. Trabalho em Rede. Orientação Familiar.
Princípios da intersetorialidade. Mediação de Conflitos.

EMPREGO 404.8: BIÓLOGO

Conhecimentos Específicos:  1; Imunologia. 1.1. Antígeno e anticorpo. 1.2. Sífilis e diagnósticos laboratoriais nas diferentes fases
da doença. 1.3.  Moléstia de chagas e imunodiagnóstico da doença. 1.4. Toxoplasmose e imunodiagnóstico. 1.5. Mononucleose
infecciosa  e  diagnóstico  laboratorial.  1.6.  Antiestreptolisina  e  diagnóstico  laboratorial.  2.  Hematologia  e  análises  clínicas.  2.1.
Cito‐hematologia, identificação e contagem. 2.2. Principais dosagens químicas do sangue, princípio e interpretação dos resultados.
2.3. Noções gerais de ImunoHematologia, sistema ABO e sistema Rh. 2.4. Fator Du e Teste de Coombs. 2.5. Técnicas laboratoriais
de análise de urina. 2.6.Teste imunológicos de gravidez. 3. Microbiologia. 3.1. Esterilização e desinfecção. 3.2. Medidas de proteção
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pessoal. 3.3. Métodos gerais de estudo das bactérias e vírus. 3.4. Diagnóstico laboratorial de doenças de importância em saúde
pública. 3.5. Aspectos operacionais das técnicas laboratoriais de interesse em saúde pública coleta e conservação das amostras,
preparação do  material,  diagnóstico  do  laboratório,  princípio  e  interpretação  dos  resultados.  3.6.  Normas para  laboratórios  de
bacteriologia  e  tuberculose.  4.  Parasitologia.  4.1.  Noções  básicas  sobre  o  fenômeno  parasitário.  4.2.  Conceito  de  parasito  e
hospedeiro. Tipos de ciclos evolutivos. Especificidade parasitária. 4.3. Valência ecológica. Relações hospedeiro‐parasita. Zoonoses.
Evolução  do  fenômeno  parasitário.  Diagnóstico  laboratorial  dos  parasitas.  Profilaxia  e  controle  de  endemias  parasitárias.
Tripanossomas, esquistossomose, malária e parasitoses intestinais.

EMPREGO 404.9: BIOMÉDICO

Conhecimentos  Específicos: 1.  Bioquímica.  1.1.  Dosagens  hormonais  e  de  enzimas.  1.2.  Eletroforese  de  hemoglobina,
lipoproteínas e proteínas. 1.3. Equilíbrio ácido‐base. 1.4. Propriedades da água. 1.5. Radicais livres. 2. Hematologia. 2.1. Testes
hematológicos. 2.2. Automação em hematologia. 3. Imunologia. 3.1. Alergias. 3.2. Avaliação da função imune. 3.3. Carcinogênese.
3.4. Doenças auto‐imunes. 3.5. Leucemias. 4. Microbiologia da água e dos alimentos. 4.1. Métodos de análise. 4.2. Parâmetros
legais. 5. Microbiologia médica. 5.1. Bacteriologia, virologia e micologia. 6. Urinálise. EAS. Bioquímica. Cultura. Teste de gravidez. 7.
Escolha, coleta, e conservação de amostra para diagnóstico. 8. Preparo de vidraria, reagentes e soluções. 9. Preparo de meios de
cultura. 10. Equipamentos: princípios e fundamentos. 10.1. Potenciômetros. 10.2. Autoclaves e fornos. 10.3. Microscópios. 10.4.
Centrífugas. 10.5. Espectrofotômetros e leitores de Elisa. 10.6. Termocicladores. 10.7. Citômetros de fluxo. 10.8. Filtros, destiladores
e purificação de água. 10.9. Cromatografia e eletroforese.

EMPREGO 404.10: EDUCADOR FÍSICO

Conhecimentos Específicos:  1.  Desenvolvimento motor  e aprendizagem motora.  2.  Corporeidade e motricidade.  3.  Atividade
física, saúde e qualidade de vida. 4. Ginástica laboral. 5. Esportes coletivos e individuais. 6. Atividades rítmicas e expressivas. 7.
Lazer,  recreação e jogos. 8. Atividade motora adaptada. 9.  Cinesiologia.  10. Fisiologia do exercício.  11. Cineantropometria.  12.
Atividades físicas para grupos especiais. 13. Treinamento físico e desportivo. 14. Musculação. 15. Socorros e urgências em esportes
e lazer. 16. Planejamento e prescrição da atividade física.

EMPREGO 404.11: FARMACÊUTICO

Conhecimentos Específicos:  Código de Ética Farmacêutica. Legislação farmacêutica: Lei 5991/73, Lei  3820/60, Lei 8666/93,
Decreto  85878/81,  Decreto 74170/74,  Lei  9772/99,  Portaria  344/98,  RDC 302/05;  RDC 33/2002 Farmácia hospitalar:  estrutura
organizacional,  Estrutura  administrativa,  Conceito.  Medicamentos  controlados,  Medicamentos  genéricos,  medicamentos
excepcionais,  Padronização  de  medicamentos.  Controle  de  infecção  hospitalar;  Planejamento  e  controle  de  estoques  de
medicamentos e correlatos. Farmacocinética e farmacodinâmica: introdução à farmacologia; noções de ensaios biológicos; vias de
administração e manipulação de  formas farmacêuticas magistrais  e  oficinais;  absorção,  distribuição e eliminação de fármacos;
biodisponibilidade e bioequivalência de medicamentos; interação droga-receptor; interação de drogas; mecanismos moleculares de
ação  das  drogas.  Fármacos  que  agem  no  sistema  nervoso  autônomo  e  sistema  nervoso  periférico:  parassimpatomiméticos;
parassimpatolícos; simpatomiméticos; simpatolíticos; anestésicos locais; bloqueadores neuromusculares. Fármacos que agem no
sistema nervoso central: hipnoanalgésicos; anestésicos gerais; tranquilizantes; estimulantes do SNC; anticonvulsivantes; autacóides
e antagonistas; antiinflamatórios não esteroides; antiinflamatórios esteroides; Farmacologia - Interações medicamentosas, agonistas,
antagonistas,  bloqueadores  neuromusculares,  anestésicos,  anti-inflamatórios,  cardiotônicos,  anti-hipertensivos  e  antibióticos.
Reações adversas a medicamento; interações e incompatibilidade medicamentosas. Farmacotécnica - formas farmacêuticas para
uso  parenteral,  formas  farmacêuticas  obtidas  por  divisão  mecânica,  formas  farmacêuticas  obtidas  por  dispersão  mecânica.
Manipulação  de  medicamentos,  produção  de  antissépticos  e  desinfetantes,  Preparo  de  soluções.  Conceitos:  molaridade,
normalidade.  Padronização  de  técnicas  e  controle  de  qualidade.  desenvolvimento  e  validação  de  métodos  analíticos,  ensaios
farmacopeicos  de  controle  de  qualidade;  métodos  cromatográficos  e  espectrométricos  de  análises:  fundamentos  e  aplicações;
técnicas  modernas  na  investigação  de  produtos  naturais:  biotecnologia,  preparo,  diluição  e  padronização  de  soluções.
Nanotecnologia farmacêutica. Biossegurança. Análise de protocolos e relatórios de estudos de Equivalência Farmacêutica e Perfil de
Dissolução; Análise de protocolos e relatórios de Bioequivalência; Notificação de matérias primas reprovadas à ANVISA; Atividades
de implantação da Farmacovigilância seguindo recomendações da Anvisa. Procedimentos pré-analíticos: obtenção; conservação;
transporte e manuseio de amostras biológicas destinadas à análise, coleta, manipulação, preparo e transporte de sangue, urina e
fluidos biológicos. Procedimentos analíticos aplicados às principais dosagens laboratoriais: Análises bioquímicas de sangue, urina e
fluidos biológicos; bioquímica clínica; Citologia de líquidos biológicos. Bioquímica – Valores de referência. Função renal. Equilíbrio
hídrico, eletrolítico e ácido-básico. Gasometria. Carboidratos: classificação dos carboidratos, metabolismo e métodos de dosagem da
glicose.  Lipídeos:  metabolismo  e  métodos  de  dosagem.  Lipoproteínas:  classificação  e  doseamento.  Proteínas  específicas:
classificação  e  métodos  de  dosagem.  Função hepática:  correlação  com enzinas  séricas,  metabolismo  da  bilirrubina,  métodos
laboratoriais,  correlações  clínico-patológicas.  Enzimologia  clínica:  Princípios,  correlações  clínico-patológicas.  Função  endócrina:
hormônios tireoideanos e hormônios sexuais. Compostos nitrogenados não protéicos, cálcio, fósforo, magnésio e ferro. Métodos de
dosagem, correlações clínico-patológicas; hematologia, hemostasia e imunohematologia; Urinálise – Coleta, testes químicos, testes
físicos,  procedimentos de análise,  exame microscópico do sedimento;  microbiologia clínica (bacteriologia,  micologia,  virologia e
parasitologia);  Anticorpos:  Imunidade humoral,  Imunidade celular.  Sistema complemento.  Imunologia nas  doenças nas doenças
infecciosas. Métodos para detecção de antígenos e anticorpos: reações de precipitação, aglutinação, hemólise, imunofluorescência;
testes  imunoenzimáticos.   Imunoglobulinas;  sistema  complemento;  reações  sorológicas  (aglutinação,  precipitação,
imunofluorescência), e rotina hematológica (hemostasia, coagulação, anemias e hemopatias malignas). Aspectos hematológicos nas
infecções bacteriana e viral. Leucemias. Observações gerais para todas as dosagens, curvas de calibração; colorações especiais e
interpretação de resultados. Controle de qualidade e biossegurança em laboratórios de pesquisa, de análises clínica e biologia
molecular.  Testes diagnósticos da coagulação plasmática.  Classificação sangüínea ABO/Rh.  Teste de Coombs.  Prova cruzada.
Normas  gerais  de  serviços  de  hemoterapia;  doação  de  sangue;  critérios  para  triagem  laboratorial  de  doador  de  sangue;
hemocomponentes, hemoderivados: métodos de preparação, armazenamento, transporte, testes e análise de controle de qualidade
Hemovigilância de incidentes transfusionais imediatos e tardios. Biossegurança em hemoterapia.

EMPREGO 404.12: FARMACÊUTICO ANTROPOSÓFICO

Conhecimentos Específicos::  Fundamentos Teóricos. Trimembração da Natureza. Trimembramento do Homem. Trimembração da
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Planta. Processos Naturais e Processos de Doença. Medicamentos. Medicamentos de origem mineral. Medicamentos de origem
vegetal.  Medicamentos  de  origem  animal.  Medicamentos  combinados.  Processos  farmacêuticos.  Maceração.  Percolação.
Destilação. Fermentação. Torrefação. Carbonização. Incineração. Preparação de metais. Expressão. Dinamização. Vegetabilização
de metais. Formas farmacêuticas.

EMPREGO 404.13: FARMACÊUTICO EM PLANTAS MEDICIAIS E FITOTERAPIA

Conhecimentos Específicos: Aspectos legais na manipulação e prescrição de plantas medicinais e fitoterápicos seguros.     Quais
as plantas medicinais e fitoterápicos isentos de prescrição. Indicação. Mecanismo de ação. Posologia. Contraindicação.     Interações
medicamentosas. Sinergismo: como associar com segurança dois ou mais fitoterápicos. Reações adversas. Como notificar uma
reação adversa com fitoterápicos.

EMPREGO 404.14: FARMACÊUTICO HOMEOPATA

Conhecimentos Específicos:  Introdução a prescrição farmacêutica.  Farmacologia homeopática.  Conceitos e classificação de
doenças  em Homeopatia.  Semiologia  farmacêutica  homeopática.  Promoção,  proteção e  promoção  da  saúde,  e  prevenção  de
doenças e de outros problemas de saúde. 

EMPREGO 404.15: FONOAUDIÓLOGO

Conhecimentos Específicos:  1. Mecanismos físicos da comunicação oral.  2.  Desenvolvimento da linguagem infantil.  Aspectos
teóricos,  anatomofisiológicos  e  os  atrasos  de  linguagem  em  uma  perspectiva  pragmática.  3.  Prevenção  dos  distúrbios  da
comunicação oral e escrita, voz e audição. 4. Distúrbios e alterações da linguagem oral e escrita, fala, voz, audição, fluência e
deglutição.  5.  Avaliação,  classificação e tratamento dos distúrbios da  voz,  fluência,  audição,  transtornos  da motricidade oral  e
linguagem. 6. Processamento auditivo central. 7. Atuação fonoaudiológica na área materno‐infantil. 8. Enfoque fonoaudiológico na
prática da amamentação. 9. Transtornos de linguagem associados a lesões neurológicas. 10. Atuação do fonoaudiólogo no ambiente
hospitalar.

EMPREGO 404.16: MUSICOTERAPEUTA

Conhecimentos Específicos:  Musicoterapia e Música; Métodos de Musicoterapia; Musicoterapia e inclusão social; Musicoterapia
individual e em grupo, Oficinas Terapêuticas; Musicoterapia e Saúde Mental - Transtorno Mental e Dependência Química (técnicas e
métodos musicoterápicos); Musicoterapia e família; A especificidade da Musicoterapia em equipe multidisciplinar; Áreas e níveis de
prática em Musicoterapia; Musicoterapia e Cultura; Transferência, Contratransferência e Resistência em Musicoterapia.

EMPREGO 404.17: NUTRICIONISTA

Conhecimentos Específicos: 1. Nutrição básica. 1.1. Nutrientes: conceito, classificação, funções, requerimentos, recomendações e
fontes alimentares. 1.2. Aspectos clínicos dacarência e do excesso. 1.3. Dietas não convencionais. 1.4. Aspectos antropométricos,
clínico e bioquímico da avaliação nutricional. 1.5. Nutrição e fibras. 1.6. Utilização de tabelas de alimentos. 1.7. Alimentação nas
diferentes fases e momentos biológicos. 2. Educação nutricional. 2.1. Conceito, importância, princípios e objetivos da educação
nutricional. 2.2. Papel que desempenha a educação nutricional nos hábitos alimentares. 2.3. Aplicação de meios e técnicas do
processo educativo. 2.4. Desenvolvimento e avaliação de atividades educativas em nutrição. 3. Avaliação nutricional. 3.1. Métodos
diretos e indiretos de avaliação nutricional. 3.2. Técnicas de medição. 3.3. Avaliação do estado e situação nutricional da população.
4.  Técnica  dietética.  4.1.  Alimentos:  conceito,  classificação,  características,  grupos  de  alimentos,  valor  nutritivo,  caracteres
organoléticos. 4.2. Seleção e preparo dos alimentos. 4.3. Planejamento, execução e avaliação de cardápios. 5. Higiene de alimentos.
5.1. Análise microbiológica, toxicológica dos alimentos. 5.2. Fontes de contaminação. 5.3. Fatores extrínsecos e intrínsecos que
condicionam o desenvolvimento de microorganismos no alimento. 5.4. Modificações físicas, químicas e biológicas dos alimentos. 5.5.
Enfermidades  transmitidas  pelos  alimentos.  6.  Nutrição  e  dietética.  6.1.  Recomendações  nutricionais.  6.2.  Função  social  dos
alimentos.  6.3.  Atividade  física  e  alimentação.  6.4.  Alimentação  vegetariana  e  suas  implicações  nutricionais.  7.  Tecnologia  de
alimentos. 7.1. Operações unitárias. 7.2. Conservação de alimentos. 7.3. Embalagem em alimentos. 7.4. Processamento tecnológico
de produtos de origem vegetal e animal. 7.5. Análise sensorial. 8. Nutrição em saúde pública. 8.1. Análise dos distúrbios nutricionais
como problemas de saúde pública. 8.2. Problemas nutricionais em populações em desenvolvimento. 9. Dietoterapia. 9.1. Abordagem
ao paciente hospitalizado. 9.2. Generalidades, fisiopatologia e tratamento das diversas enfermidades. 9.3. Exames laboratoriais:
importância  e  interpretação.  9.4.  Suporte  nutricional  enteral  e  parenteral.  10.  Bromatologia.  10.1.  Aditivos  alimentares.  10.2.
Condimentos.  10.3.  Pigmentos.  10.4.  Estudo  químico‐bromatológico  dos  alimentos:  proteínas,  lipídios  e  carboidratos.  10.5.
Vitaminas. 10.6. Minerais. 10.7. Bebidas.

EMPREGO 404.18: NUTRICIONISTA FITOTERAPEUTA

Conhecimentos Específicos:  Fisiologia geral  da Nutrição. Bioquímica da Nutrição. Nutrição Funcional  e o Sistema Digestório.
Biodisponibilidade de Nutrientes. Interações Droga Nutrientes. Avaliação Nutricional e Bioquímica. Nutrição  sportiva. Detoxificaçã.
Metodologia  Científica.  Psicologia  e  Comportamento  Alimentar.  Seminários  Avançados  Nutrição  Funcional  no  Tratamento  da
Obesidade. Atuação da Nutrição Funcional nas Diversas Doenças. Nutrição Estética. Educação Nutricional. Gastronomia Funcional.
Fitoterapia Aplicada à Nutrição.

EMPREGO 404.19: PEDAGOGO

Conhecimentos Específicos:  1. As organizações e o trabalho. 1.1. Fenômenossociais nas organizações. 1.2. O comportamento
humano nas organizações. 1.3. Sustentabilidadeorganizacional. 1.4. Clima e cultura organizacionais e aprendizagem nas empresas.
2. Gestão estratégica de pessoas. 2.1. Gestão empreendedora. 2.2. Políticas estratégicas de gestão de pessoas. 2.3. Modelos de
gestão e informação para processos de tomada de decisão. 2.4. Motivação, criatividade e trabalho em equipe. 2.5. Avaliação de
desempenho. 3. Planejamento e desenvolvimento de pessoas. 3.1. Administração de projetos. 3.2. Atração e retenção de talentos.
3.3.  Comportamento  organizacional.  3.4.  Levantamento  de  necessidades  por  competência.  3.5.  Programas  de  treinamento,
desenvolvimento e educação. 3.6. Gestão do conhecimento. 3.7. Educação corporativa. 3.8. Estratégias de desenvolvimento da
cadeia de valor. 3.9. Técnicas de desenvolvimento de pessoas. 3.10. Espaços de compartilhamento de conhecimento. 4. Gestão da
qualidade  nas  organizações.  4.1.  Conceito  de  qualidade.  4.2.  Indicadores  de  qualidade.  4.3.  Passos  para  implantação.  4.4.
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Qualidade de vida no trabalho – QVT. 5. Processos de comunicação no trabalho. 5.1. Comunicação, cultura e desenvolvimento
humano. 5.2. Relacionamento e comunicação. 5.3. Habilidades de comunicação (habilidades de transmissão, escuta e feedback) e
barreiras na comunicação eficaz. 5.4. Dinâmicas de grupo aplicadas ao trabalho (técnicas de entrevista, dinâmicas de interação
grupal, de identificação de lideres). 5.5. Gestão de conflitos. 6. Denvolvimento de estratégias de competência. 6.1. Liderança em
custos,  diferenciação,  enfoque  ou  alta  segmentação.  6.2.  Planejamento  estratégico.  6.3.  Metodologias  para  mapeamento  das
competências. 7. Metodologia da pesquisa aplicada ao ambiente organizacional. 7.1. Pesquisa aplicada ao ambiente organizacional.
7.2.  Pesquisa  operacional.  7.3.  Instrumentos  qualitativos  e  quantitativos.  7.4.  Avaliação  institucional  e  potencialização  do
desenvolvimento humano. 7.5. Avaliação do Retorno do Investimento (ROI). 7.6. Metodologia Phillips ROI. 8. Educação corporativa.
8.1.  Desenvolvimento,  aprendizagem  e  gerenciamento  de  competências  e  saberes  do  profissional.  8.2.  Prática  educativa  no
treinamento e desenvolvimento de pessoas.  8.3.  Capacitação em serviço e treinamento pedagógico nas empresas.  8.4.  Plano
permanente de desenvolvimento de pessoal. 8.5. Gestão do conhecimento. 8.6. Desenvolvimento de projetos pedagógicos para as
organizações.

EMPREGO 404.20: PSICÓLOGO

Conhecimentos Específicos: Política de Saúde Mental: Reforma psiquiátrica no Brasil, nova lógica assistencial em saúde mental:
superação do modelo asilar, processo de trabalho nos serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, reabilitação psicossocial, clínica
da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico, interdisciplinaridade; garantia dos direitos de cidadania aos portadores de
sofrimento psíquico; Urgência e emergência em saúde mental, a atenção à crise e os serviços psicossociais; Inserção dos Centros
de Atenção Psicossocial - CAPS no contexto político de redemocratização do país e nas lutas pela revisão dos marcos conceituais
das formas de atenção e de financiamento das ações de saúde mental; Bases legais de sustentação para o credenciamento e
financiamento  dos  CAPS  pelo  SUS;  características  e  estratégias  de  atuação  dos  CAPS,  Residências  Terapêuticas  ,Projeto
terapêutico singular,  acolhimento,  clínica ampliada e matriciamento;  Visitas domiciliares e outras formas de busca do paciente,
atenção à família ;Os modelos de atenção e o fazer dos psicólogos; Campo e núcleo na área da psicologia,  Desafios para o
fortalecimento da psicologia no SUS: a produção referente a formação e a inserção profissional; Fundamentos da psicopatologia
geral; Teorias e técnicas psicoterápicas; Teorias da personalidade; Assistência integral às pessoas em situação de risco: violência
contra a criança, adolescente, mulher e idoso; Envelhecimento e subjetividade; Teoria das neuroses, psicoses, perversões e seus
desdobramentos; Clínica das neuroses e das psicoses Fundamentos básicos das intervenções grupais; grupo Operativo: conceito e
panorama teórico, fenômenos do grupo, singularidades das relações grupais, enquadramento, metodologia, intervenções e manejo;
Psicodinâmica do trabalho; Psicologia na saúde do trabalhador; Álcool, tabagismo, crack, outras drogas e redução de danos; Projeto
Terapêutico  Singular,  Apoio  Matricial,  Clínica  Ampliada;  Elaboração  de  parecer  e  laudo  psicológico;  Registro  de  documentos:
prontuários e pareceres; Código de ética Profissional.

EMPREGO 404.21: SANITARISTA

Conhecimentos Específicos: Saúde: conceitos. Políticas e sistemas de saúde no Brasil: retrospectiva histórica; reforma sanitária;
Modelos de atenção à saúde: Em Defesa da Vida, Vigilância à Saúde, Cidades Saudáveis, Biomédico, Atenção Primária à Saúde e
Saúde da Família (incluindo NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família e SAD – Serviço de Assistência Domiciliar) e EACS,
Política de Humanização do SUS e seus dispositivos: Acolhimento, Projeto Terapêutico Singular, Apoio Matricial, Clínica Ampliada;
Situação de saúde e condições de vida, Epidemiologia:  Fundamentos da epidemiologia,  epidemiologia analítica,  construção de
indicadores epidemiológicos, principais tipos de estudos epidemiológicos; uso da epidemiologia na caracterização e investigação de
surtos;  Fundamentos  da  vigilância  à  saúde:  vigilância  epidemiológica,  sanitária  e  ambiental;  aspectos  políticos,  técnicos  e
operacionais do sistema de vigilância em saúde nos seus diversos níveis; Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador; Perfil e
transição epidemiológica, sanitária e demográfica no Brasil; Prevenção e controle de doenças transmissíveis e não transmissíveis;
Financiamento da saúde: distribuição das receitas públicas e gastos com saúde das três esferas de governo; Emenda Constitucional
nº 29; Gestão administrativa e financeira no SUS: planejamento,  contratos administrativos e fiscalização; Regulação em saúde:
contratualização  dos  serviços  de  saúde,  controle,  avaliação;  Sistema Nacional  de  Auditoria  e  demais  complexos  reguladores;
Planejamento  e  gestão  em saúde  nas  três  esferas  governamentais;  Gestão  do  Trabalho  e  Educação  na  Saúde;  Sistema  de
informação em saúde (SIS): SIM, SINAN, SIAB, SINASC, SIA e SIH/SUS; características e papel dos SIS no sistema de saúde, uso
dos SIS na construção de indicadores nos diversos níveis de gestão; Avaliação em saúde, indicadores de avaliação, definição e
detalhamento  de  parâmetros;  Programa  Nacional  de  Imunizações;  calendário  de  vacinação;  Vacinas  indicadas  em  situações
especiais; vacinação anti-rábica. Campanhas de vacinação; monitoramento da cobertura vacinal no nível local; doenças relacionadas
com a água; Esgotamento sanitário, doenças relacionadas com os esgotos; Resíduos sólidos: legislação e normas técnicas; Noções
de Direito Sanitário; Educação popular em saúde e sua aplicação na saúde coletiva e na promoção da saúde.

EMPREGO 404.22: TERAPEUTA HOLÍSTICO I

Conhecimentos Específicos: Introdução ao Modelo Integrativo IAP.  Respiração e Meditação.  Anatomia Energética.  Consciência
Corporal.   Avaliação  Terapêutica  e  a  Arte  do  acolhimento.   Massagem  Terapêutica  Bioenergética.   Auriculoterapia  Aplicada.
Cromoterapia Aplicada.  Terapia Floral (Florais de Bach).  Aromaterapia Aplicada.  Fitoterapia Tradicional e Energética Aplicada.
Modelo Integrativo IAP.

EMPREGO 405: ANALISTA EM SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE

EMPREGO 405.1: ENGENHEIRO DO TRABALHO

Conhecimentos Específicos: 1. Introdução à segurança e saúde do trabalhador. 2. Órgãos e instituições relacionadas à segurança
e à saúde do trabalhador – siglas e atribuições. 3. Acidente do trabalho. 4. Legislação de segurança e saúde do trabalhador: leis,
portarias, decretos e normas regulamentadoras. 5. Órgão de segurança e medicina do trabalho nas organizações. 6. Códigos e
símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho. 7. Primeiros socorros. 8. Proteção contra incêndio. 9. Fundamentos de
segurança e higiene do trabalho. 10. Doenças transmissíveis e doenças ocupacionais. 11. Noções de ergonomia. 12. Saneamento
do meio. 13. Equipamentos de proteção coletiva e individual. 14. Conduta ética dos profissionais da área de saúde.

EMPREGO 405.2: ADMINISTRADOR
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Conhecimentos Específicos:  1.  Administração pública gerencial.  1.1.  A nova gestão  pública  no Brasil.  2.  Administração para
resultados.  2.1.  Modelos  de  administração  para  resultados.  2.2.  Planejamento  e  gestão  estratégicos.  3.  Ferramentas  de
gerenciamento  do  desempenho  organizacional.  3.1.  Balanced  Scorecard.  3.2.  Performance  prism.  3.3.  Modelo  baseado  em
stakeholders. 4. Mensuração do desempenho. 4.1. Indicadores de desempenho. 4.2. Ferramentas para construção de indicadores.
4.3.  Fatores  que determinam o  desempenho  de  empresas  públicas.  5.  Gestão  estratégica  da  qualidade.  6.  Administração de
Recursos Humanos. 6.1. Estratégias de gestão e desenvolvimento de pessoas. 6.2. Relações com os empregados. 6.3. Equipes e
liderança.  6.4.  Gerenciamento  de  desempenho.  6.5.  Remuneração  e  benefícios.  6.6.  Motivação.  6.7.  Organizações  de
aprendizagem.  6.8.  Cultura  organizacional.  6.9.  Gestão  da  folha  de  pagamento.  6.10.  Legislação  de  recursos  humanos.  6.11.
Medicina  do  Trabalho  e  Saúde  Ocupacional.  7.  Planejamento  organizacional.  7.1  .Planejamento  estratégico.  7.2.  Gestão
Orçamentária. 7.3. Estudos de viabilidade econômico‐financeira. 7.4. Elaboração de relatórios gerenciais. 8. Gerência de projetos.
8.1. PMBOK - Conceitos de gerenciamento de projetos,  ciclo de vida do projeto,  conceitos básicos, estrutura e processos. 8.2.
Escritório  de  projetos.  9.  Gestão  organizacional.  9.1.  Desenvolvimento  organizacional.  9.2.  Relacionamento  com  clientes  e
fornecedores. 9.3. Gestão do desempenho. 10. Processos administrativos. 10.1. Normas e padrões. 10.2. Gestão de programas
institucionais. 10.3. Gestão de equipamentos e de unidades operacionais. 10.4. Planejamento e execução logística. 10.5. Gestão de
estoques. 11. Compras na Administração Pública. 11.1. Licitações e contratos. 11.2. Princípios básicos da licitação. 11.3. Comissão
Permanente de Licitação. 11.4.  Comissão Especial  de Licitação. 11.5.  Pregoeiro.  11.6. Legislação pertinente.  11.7.  Dispensa e
inexigibilidade  de  licitação.  11.8.  Definição  do  objeto  a  ser  licitado.  11.9.  Planejamento  das  compras.  11.10.  Controles  e
cronogramas. 11.11. Registros cadastrais/habilitação.  11.12. O processo de compras governamentais ligados ao SIASG. 11.13.
Empenho. 11.14. Sistema de cotação eletrônica de preços. 11.15. Sistema de registro de preços. 11.16. Pregão. 12. Noções de
Administração Financeira e Orçamentária. 12.1. Orçamento público. 12.2. O ciclo orçamentário. 12.3. Orçamento‐programa. 12.4.
Planejamento  no  orçamento‐programa.  12.5.  Receita  pública  e  gastos  públicos.  12.6.  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  –  Lei
Complementar no 101/2000.

EMPREGO 405.3: ADMINISTRADOR HOSPITALAR

Conhecimentos  Específicos:   1.  Princípios  básicos  de  administração  aplicados  a  hospitais.  2.  Planejamento  estratégico  em
hospitais; estrutura física do hospital e afins; eficiência da gestão; gerência de manutenção de equipamentos; sistema de informação
hospitalar; indicadores e padrões de qualidade da assistência; o papel do administrador; as responsabilidades da administração.
Administração de Recursos  Humanos em hospitais.  3.  Introdução à moderna gestão  de pessoas;  os processos  da gestão de
pessoas; recrutamento de pessoas; seleção de pessoas; avaliação de desempenho; treinamento de pessoas; qualidade de vida no
trabalho. Administração do Serviço de Enfermagem. 4. Papel da gerência de enfermagem; elaboração de políticas de contratação de
funcionários; elaboração de horários de trabalho; controle de qualidade através de auditoria; gerenciamento de casos; o treinamento
como forma de ensino. Administração financeira em hospitais. 5. A função da administração financeira; conceitos financeiros básicos;
administração do fluxo de caixa; decisões de financiamento e curto prazo; decisões de financiamento a longo prazo; técnicas para
administração de estoques. Marketing dos serviços de saúde 6. O marketing de serviços profissionais; obtenção e utilização de
informações de marketing; segmentação, seleção e atração de mercados; mix de serviços; ciclo de vida de serviços; estratégias de
produto, preço, ponto de venda e propaganda. Hotelaria hospitalar e afins 7. papel do funcionário de hotelaria hospitalar e afins;
administração da rouparia; gerência de abastecimento e fornecimento; sistemas de compras; contratação de serviços terceirizados;
padronização e codificação de materiais.

EMPREGO 405.4: ADVOGADO

Conhecimentos Específicos: 1. Direito Constitucional. 1.1. Constituição: conceito, objeto, elementos e classificações. Supremacia
da Constituição. Aplicabilidade das normas constitucionais. Interpretação das normas constitucionais; métodos, princípios e limites.
1.2.  Poder  constituinte.  1.3.  Princípios  fundamentais.  1.4.  Direitos e  garantias  fundamentais.  1.5.  Organização do Estado.  1.6.
Administração pública. 1.7. Organização dos poderes no Estado. Mecanismos de freios e contrapesos. Poderes legislativo, executivo
e judiciário: composição e atribuições. 1.8. Funções essenciais à justiça. Ministério Público, advocacia pública e defensoria pública.
1.9. Controle da constitucionalidade. 1.10. Defesa do Estado e das instituições democráticas. 1.11. Sistema tributário nacional. 1.12.
Finanças públicas. 1.13. Ordem econômica e financeira. 1.14. Ordem social. 2. Direito Administrativo. 2.1. Conceituação, objeto,
fontes e princípios do direito administrativo. 2.2. Administração pública. 2.3. Atos administrativos. 2.4. Poderes da administração
pública. 2.5. Bens e serviços públicos. 2.6. Licitações e legislação pertinente. 2.7. Contratos administrativos. 3. Direito do Trabalho.
3.1. Fontes do direito do trabalho e princípios aplicáveis. 3.2. Direitos constitucionais dos trabalhadores. 3.3. Relação de trabalho e
relação de emprego. 3.4. Sujeitos do contrato de trabalho. 3.5. Contrato individual de trabalho. Alteração, suspensão, interrupção e
rescisão do contrato de trabalho. 3.6. Aviso prévio. 3.7. Estabilidade e garantias provisórias de emprego. 3.8. Jornada de trabalho e
descanso. 3.9. Salário mínimo. 3.10. Férias. 3.11. Salário e remuneração. 3.12. FGTS. 3.13. Segurança e medicina no trabalho.
3.14. Proteção ao trabalho do menor. 3.15. Proteção ao trabalho da mulher. 3.16. Direito coletivo do trabalho. 4. Direito Processual
do Trabalho.  4.1.  Provas,  recursos e ação rescisória no processo do trabalho.  4.2.  Processos de execução.  4.3.  Prescrição e
decadência no processo do trabalho. 4.4. Competência da Justiça do Trabalho. 4.5. Rito sumaríssimo no dissídio individual. 4.6.
Comissão prévia de conciliação nos dissídios individuais.  4.7. Dissídios coletivos.  4.8.  Da Instituição Sindical.  4.9.  Processo de
multas administrativas. 5. Direito Civil. 5.1. Fontes do direito civil, princípios aplicáveis e normas gerais. 5.2. Pessoas naturais e
pessoas jurídicas. 5.3. Bens. 5.4. Atos jurídicos. 5.5. Negócio jurídico. 5.6. Prescrição e decadência. 5.7. Prova. 5.8. Obrigações. 5.9.
Contratos.  6.  Direito Processual  Civil.  6.1.  Jurisdição e ação.  6.2.  Partes e procuradores.  6.3.  Litisconsórcio e assistência.  6.4.
Intervenção de terceiros. 6.5. Ministério Público. 6.6. Competência. 6.7. O juiz. 6.8. Atos processuais. 6.9. Formação, suspensão e
extinção do processo. 6.10. Procedimentos ordinário e sumário. 6.11. Resposta do réu. 6.12. Revelia. 6.13. Julgamento conforme o
estado do processo. 6.14. Provas. 6.15. Audiência. 6.16. Sentença e coisa julgada. 6.17. Liquidação e cumprimento da sentença.
6.18.  Recursos.  6.19.  Processo  de  execução.  6.20.  Processo  cautelar  e  medidas  cautelares.  6.21.  Procedimentos  especiais:
mandado de segurança, ação popular, ação civil pública e ação de improbidade administrativa.

EMPREGO 405.5: ADVOGADO ESPECIALISTA DIREITO PÚBLICO

Conhecimentos Específicos: 1. Direito Constitucional. 1.1. Constituição: conceito, objeto, elementos e classificações. Supremacia
da Constituição. Aplicabilidade das normas constitucionais. Interpretação das normas constitucionais; métodos, princípios e limites.
1.2.  Poder  constituinte.  1.3.  Princípios  fundamentais.  1.4.  Direitos e  garantias  fundamentais.  1.5.  Organização do Estado.  1.6.
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Administração pública. 1.7. Organização dos poderes no Estado. Mecanismos de freios e contrapesos. Poderes legislativo, executivo
e judiciário: composição e atribuições. 1.8. Funções essenciais à justiça. Ministério Público, advocacia pública e defensoria pública.
1.9. Controle da constitucionalidade. 1.10. Defesa do Estado e das instituições democráticas. 1.11. Sistema tributário nacional. 1.12.
Finanças públicas. 1.13. Ordem econômica e financeira. 1.14. Ordem social. 2. Direito Administrativo. 2.1. Conceituação, objeto,
fontes e princípios do direito administrativo. 2.2. Administração pública. 2.3. Atos administrativos. 2.4. Poderes da administração
pública. 2.5. Bens e serviços públicos. 2.6. Licitações e legislação pertinente. 2.7. Contratos administrativos. 3. Direito do Trabalho.
3.1. Fontes do direito do trabalho e princípios aplicáveis. 3.2. Direitos constitucionais dos trabalhadores. 3.3. Relação de trabalho e
relação de emprego. 3.4. Sujeitos do contrato de trabalho. 3.5. Contrato individual de trabalho. Alteração, suspensão, interrupção e
rescisão do contrato de trabalho. 3.6. Aviso prévio. 3.7. Estabilidade e garantias provisórias de emprego. 3.8. Jornada de trabalho e
descanso. 3.9. Salário mínimo. 3.10. Férias. 3.11. Salário e remuneração. 3.12. FGTS. 3.13. Segurança e medicina no trabalho.
3.14. Proteção ao trabalho do menor. 3.15. Proteção ao trabalho da mulher. 3.16. Direito coletivo do trabalho. 4. Direito Processual
do Trabalho.  4.1.  Provas,  recursos e ação rescisória no processo do trabalho.  4.2.  Processos de execução.  4.3.  Prescrição e
decadência no processo do trabalho. 4.4. Competência da Justiça do Trabalho. 4.5. Rito sumaríssimo no dissídio individual. 4.6.
Comissão prévia de conciliação nos dissídios individuais.  4.7. Dissídios coletivos.  4.8.  Da Instituição Sindical.  4.9.  Processo de
multas administrativas. 5. Direito Civil. 5.1. Fontes do direito civil, princípios aplicáveis e normas gerais. 5.2. Pessoas naturais e
pessoas jurídicas. 5.3. Bens. 5.4. Atos jurídicos. 5.5. Negócio jurídico. 5.6. Prescrição e decadência. 5.7. Prova. 5.8. Obrigações. 5.9.
Contratos.  6.  Direito Processual  Civil.  6.1.  Jurisdição e ação.  6.2.  Partes e procuradores.  6.3.  Litisconsórcio e assistência.  6.4.
Intervenção de terceiros. 6.5. Ministério Público. 6.6. Competência. 6.7. O juiz. 6.8. Atos processuais. 6.9. Formação, suspensão e
extinção do processo. 6.10. Procedimentos ordinário e sumário. 6.11. Resposta do réu. 6.12. Revelia. 6.13. Julgamento conforme o
estado do processo. 6.14. Provas. 6.15. Audiência. 6.16. Sentença e coisa julgada. 6.17. Liquidação e cumprimento da sentença.
6.18.  Recursos.  6.19.  Processo  de  execução.  6.20.  Processo  cautelar  e  medidas  cautelares.  6.21.  Procedimentos  especiais:
mandado de segurança, ação popular, ação civil pública e ação de improbidade administrativa.

EMPREGO 405.6: ANALISTA DE SISTEMA

Conhecimentos Específicos:   Introdução À Computação: Sistemas de numeração e codificação. Aritmética computacional. Análise da
complexidade de algoritmos: noções básicas. Estruturas De Dados: representação e manipulação de listas, filas, pilhas, árvores e grafos;
métodos de busca e de ordenação elementares. Subprogramação. Passagem de parâmetros. Recursividade. Programação Estruturada E
Orientada A Objetos: conceitos. linguagem orientada a objetos: Java. Arquitetura de aplicações para o ambiente WEB. Análise E Projeto
Orientados A Objetos:  conceitos e fundamentos.  Relações Inter modulares:  acoplamento e coesão. UML: conceitos e fundamentos;
diagramas de classes, de casos de uso, de sequência, de atividades, de estados, de componentes. Gerência De Projetos: estudo de
viabilidade técnica e econômica, análise de risco, métricas para estimativas de prazo e custo; pontos por função. Visão conceitual sobre
ferramentas Case. Engenharia De Software: Modelo de Entidades e Relacionamentos. Modelo Relacional Normalizado, primeira, segunda
e terceira formas normais. Ciclo de vida e desenvolvimento de um software-produto. Modelos de desenvolvimento. Conceitos de qualidade
de software. Análise e técnicas de levantamento de requisitos. Técnicas e estratégias de validação. Banco De Dados: conceitos básicos:
banco de dados, esquema, tabelas, campos, registros, índices, relacionamentos, transação, triggers, stored procedures, tipos de bancos de
dados. Oracle PL/SQL 11g: SQL no PL/SQL: DML em PL/SQL, controle de transações, consultas e subconsultas; Bancos de dados
distribuídos.  Arquitetura OLAP.  Gerência De Configuração E Mudanças:  conceitos  e fundamentos;  Controle  de Versões.  Testes De
Software:  fundamentos de técnicas e estratégias.  Sistemas Operacionais:  Windows Server,  Windows XP/Seven, Linux.  Sistemas de
arquivos: facilidades esperadas, diretórios e direitos de acesso, compartilhamento e segurança, integridade, interrupções: conceito de
interrupção, tipos e tratamento. Gerenciamento de memória: organização, administração e hierarquia de memória, sistemas mono e
multiprogramados, memória virtual. Escalonamento de discos: políticas de otimização, considerações sobre desempenho. Interoperação de
sistemas operacionais.  Sistemas Distribuídos:  Servidor de aplicação Jboss.Redes De Computadores:  Conceitos básicos.  Protocolos.
Modelo OSI, TCP/IP: camadas, endereçamento IP. Cabeamento: meios de transmissão, tipos. A arquitetura Ethernet. Equipamentos de
redes: hubs, switches, roteadores. Segurança de redes. Serviços, Proxy, Firewall, DNS, SMTP, IMAP, VPN, HTTP e FTP. 

EMPREGO 405.7: ARQUITETO

Conhecimentos  Específicos: Conhecimentos  gerais  de  Arquitetura  e  Urbanismo.  Projeto  de  arquitetura:  etapas  de  elaboração  do
projeto.  Representação gráfica em arquitetura.  Estudos de viabilidade técnico-financeiro.  Acompanhamento e gerenciamento de
orçamento, materiais e serviços de obras. Gestão de Projetos. Coordenação de projetos complementares de arquitetura. Técnicas
construtivas tradicionais e modernas. Práticas projetuais para a preservação, conservação, restauração, reconstrução, reabilitação e
reutilização  de  edificações,  conjuntos  e  cidades.  Legislação  urbanística  e  ambiental.  Normas  técnicas.  Urbanismo:  origens  e
definição  do  desenho  urbano.  Métodos  e  técnicas  de  desenho  de  projeto  urbano.  Noções  de  sistemas  cartográficos  e  de
geoprocessamento. Estruturas e ordenação do espaço edificado na paisagem urbana. Planejamento Urbano.

EMPREGO 405.8: BIBLIOTECÁRIO

Conhecimentos Específicos: 1.  Documentação:  conceitos  básicos  e  finalidades  da  documentação  geral.  2.  Biblioteconomia  e
ciência da informação. 2.1. Conceitos básicos e finalidades. 2.2. Noções de informática para bibliotecas: dispositivos de memória, de
entrada e saída de dados. 3. Normas técnicas para a área de documentação: referência bibliográfica (de acordo com as normas da
ABNT – NBR 6023),  resumos, abreviação de títulos de periódicos e publicações seriadas,  sumário,  preparação de índices de
publicações, preparação de guias de bibliotecas, centros de informação e de documentação.  4. Indexação: conceito,  definição,
linguagens de indexação,  descritores,  processos de indexação,  tipos de indexação.  5.  Resumos e índices:  tipos e funções.  6.
Classificação decimal universal (CDU): estrutura, princípios e índices principais e emprego das tabelas auxiliares. 7. Catalogação
(AACR‐2): catalogação descritiva, entradas e cabeçalhos; catalogação de multimeios: CD‐ROM, fitas de vídeos e fitas cassetes. 8.
Catálogo:  tipos  e  funções.  9.  Organização e  administração de  bibliotecas:  princípios e funções  administrativas  em bibliotecas,
estrutura organizacional, as grandes áreas funcionais da biblioteca, marketing; centros de documentação e serviços de informação:
planejamento, redes e sistemas. 10. Desenvolvimento de coleções: políticas de seleção e de aquisição, avaliação de coleções;
fontes de informação: enciclopédias e dicionários de direito. 11. Estrutura e características das publicações: DOU e DJ. 12. Serviço
de referência:  organização de serviços de notificação corrente (serviços de alerta),  disseminação seletiva da informação (DSI):
estratégia de busca de informação, planejamento e etapas de elaboração, atendimento ao usuário. 13. Estudo de usuário‐entrevista.
14. Automação: formato de intercâmbio, formato US MARC, banco de dados, base de dados, planejamento da automação, principais
sistemas de informação automatizados nacionais e internacionais. 15. Bibliografia: conceituação, teorias, classificação, histórico e
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objetivos. 16. Identificação e conhecimento das principais fontes jurídicas de informação nos diversos tipos de suporte.

EMPREGO 405.9: CONTADOR

Conhecimentos Específicos: 1. Conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. 2. Patrimônio. Estrutura e configurações. 3.
Fatos contábeis. Conceitos, fatos permutativos, modificativos e mistos. 4. Contas. Conceitos, contas de débitos, contas de créditos e
saldos. 5. As contas patrimoniais. As contas de receitas, despesas e custos. As contas de compensação. A equação patrimonial. O
regime de caixa e o de competência. Os lançamentos e suas retificações. 6. Plano de contas. Conceitos, elenco de contas, função e
funcionamento das contas. 7. Escrituração contábil. Lançamentos contábeis, elementos essenciais, fórmulas de lançamentos, livros
de escrituração, métodos e processos. 8.  Contabilização de operações contábeis diversas. Juros,  descontos,  tributos, aluguéis,
variação monetária  e cambial,  folha de pagamento,  compras, vendas e provisões, depreciações e baixa de bens. 9.  Análise e
conciliações contábeis. Composição de contas, análise de contas, conciliação bancária. 10. Balancete de verificação. Modelos e
técnicas de elaboração. 11. Balanço patrimonial. Objetivo e composição. 12. Demonstração de resultado de exercício. Objetivo e
composição. 13. Análise das Demonstrações Financeiras. 13.1. Análise Contábil. Objetivos, limitações, clientela, cuidados prévios,
preparação dos demonstrativos contábeis. 13.2. Análise vertical estática e dinâmica. 13.3. Análise horizontal, conversão de valores
nominais e reais. 13.4. Análise por quocientes. Liquidez, solvência, endividamento, garantia de capitais de terceiros, imobilizações,
rotação de valores, rentabilidade. 14. DVA – Demonstração de Valor Adicionado. Objetivo e composição. 15. Fluxo de caixa. Objetivo
e composição. 16. DMPL – Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido. Objetivo e composição. 17. Princípios Fundamentais
da Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade aprovados pelas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade Nº 750,
de 29 de dezembro de 1993; e Nº 1.111, de 29 de novembro de 2007. 18. Lei Federal no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 18.1.
Pronunciamentos do CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis). 19. Balanços e Demonstrações exigidas pela Lei Nº 4.320, de
17 de março de 1964. 19.1. NBCT 16 (Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público). 20. Gestão financeira. 20.1.
Finanças nas organizações. 20.2. Administração de recursos materiais e patrimoniais. 20.3. Indicadores de resultados contábeis e
financeiros. 21. Orçamento público.  21.1. Princípios orçamentários. 21.2. Diretrizes orçamentárias. 21.3. Processo orçamentário.
21.4. Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público. 21.5. Receita e despesa públicas. 21.6. Suprimento de fundos. 21.7.
Restos a pagar. 21.8. Despesas de exercícios anteriores. 22. Compras na Administração Pública. 22.1. Licitações e contratos. 22.2.
Princípios básicos da licitação. 22.3. Comissão Permanente de Licitação. 22.4. Comissão Especial de Licitação. 22.5. Pregoeiro.
22.6. Legislação pertinente. 22.7. Dispensa e inexigibilidade de licitação. 22.8. Definição do objeto a ser licitado. 22.9. Planejamento
das  compras.  22.10.  Controles  e  cronogramas.  22.11.  Registros  cadastrais/habilitação.  22.12.  O  processo  de  compras
governamentais ligados ao SIASG. 22.13. Empenho. 22.14. Sistema de cotação eletrônica de preços. 22.15. Sistema de registro de
preços. 22.16. Pregão. 23. Sistemas de gestão da administração pública federal. 23.1. SIASG. 23.2. Comprasnet. 23.3. SIAPE. 23.4.
SIAFI.

EMPREGO 405.10: ECONOMISTA

Conhecimentos Específicos:  1.  Introdução aos problemas econômicos.  2.  Escassez e escolha.  3.  Livre mercado.  4.  Papel  do
governo em economias em desenvolvimento. 5. Macroeconomia. 5.1. Contas nacionais. 5.2. Balanço de pagamentos. 5.3. Taxas de
câmbio. 5.4. Sistemas de taxas de câmbio fixas e flexíveis. 5.5. Agregados macroeconômicos. 5.6. Renda e produto de equilíbrio.
5.7. Consumo. 5.8. Poupança. 5.9. Investimento. 5.10. Multiplicador. 6. Economia do Setor Público. 6.1. O papel do Setor Público em
uma economia capitalista. 6.2. Natureza e estrutura das despesas públicas. 6.3. Orçamento público. 6.4. Finanças públicas do Brasil.
7. Microeconomia. 7.1. Lei da oferta e da demanda. 7.2. Curvas de demanda e de oferta. 7.3. Elasticidade‐preço. 7.4. Fatores que
afetam a elasticidade‐preço. 7.5. Elasticidade‐renda. 8. Noções de teoria da produção. 8.1. Função de produção. 8.2. Conceitos
básicos de custos de produção. 8.3. Preço e produto em concorrência perfeita, em oligopólio e em monopólio. 8.4. Falhas no sistema
de mercado. 9. Noções sobre métodos quantitativos. 9.1. Números índices, análise de regressão linear. 10. Análise de investimento.
11. Análise de Projetos. 11.1. Ponto de Equilíbrio. 11.2. Taxa Interna de Retorno. 11.3. Valor Presente Líquido. 11.4. Estudos de
Viabilidade. 12. Noções de Administração Financeira e Orçamentária. 12.1. Orçamento público. 12.2. O ciclo orçamentário. 12.3.
Orçamento‐ programa.  12.4.  Planejamento  no  orçamento‐programa.  12.5.  Receita  pública  e  gastos  públicos.  12.6.  Lei  de
Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar no 101/2000. 13. Matemática financeira. 13.1. Regra de três simples e composta,
percentagens. 13.2. Juros simples e compostos. Capitalização simples e composta e descontos. 13.3. Taxas de juros. Nominal,
efetiva,  equivalentes,  real  e  aparente.  13.4.  Rendas  uniformes  e  variáveis.  13.5.  Planos  de  amortização  de  empréstimos  e
financiamentos.  13.6.  Taxa  interna  de  retorno.  14.  Probabilidade  e  estatística.  14.1.  Cálculo  de  probabilidade.  14.2.  Variáveis
aleatórias e suas distribuições. 14.3. Medidas características de uma distribuição de probabilidade. 14.4. Modelos probabilísticos.
14.5. Análises estática e dinâmica de observações. 14.6. Noções de testes de hipóteses. 15. Tópicos em economia da saúde.

EMPREGO 405.11: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Conhecimentos  Específicos: Administração  agrícola.  Organização  e  operação  das  atividades  agrícolas.  Planejamento  e
desenvolvimento  das  atividades  agrícolas.  Edafologia.  Gênese,  morfologia  e  classificação  de  solos.  Capacidade  de  uso  e
conservação  de  solos.  Fertilidade  de  solos,  fertilizantes  e  corretivos.  Microbiologia  de  solos.  Fitotecnia  e  ecologia  agrícola.
Agrometeorologia. Recursos naturais renováveis. Grandes culturas anuais e perenes. Horticultura. Fruticultura. Silvicultura. Parques
e  jardins.  Recursos  naturais  renováveis.  Desenvolvimento  agrícola  sustentado.  Sistemas  agrossilvopastoris.  Tecnologia  de
sementes. Fitossanidade. Fitopatologia. Entomologia agrícola. Ciência de plantas daninhas. Manejo integrado de doenças, pragas e
plantas daninhas. Mecanização agrícola. Máquinas e implementos agrícolas.  Implementos para tração animal. Manejo da água.
Hidrologia e hidráulica aplicadas à agricultura. Irrigação e drenagem para fins agrícolas. Geoprocessamento. Geoposicionamento.
Cartografia. Construções e energia rural. Construções rurais e suas instalações complementares. Fontes de energia nas atividades
agropecuárias.  Sociologia e desenvolvimento rural.  Economia e crédito rural.  Extensão rural.  Zootecnia.  Agrostologia.  Produção
animal.  Nutrição  animal.  Tecnologia  de  alimentos.  Transformação  de  alimentos.  Conservação  de  alimentos.  Secagem,
beneficiamento e armazenamento de sementes e grãos. Topografia – levantamentos planialtimétricos.

EMPREGO 405.12: GEÓGRAFO

Conhecimentos Específicos: Geografia Geral do Brasil. Geografia Física, Geomorfologia, Biogeografia. Geografia Humana, Geografia
Econômica, Geografia Urbana e Regional. Noções de Cartografia digital, Sensoriamento remoto, Hidrografia, Climatologia, Topografia.
Recursos hídricos, Planejamento das bacias hidrográficas, Urbanização das bacias, Gestão de riscos e controle de enchentes, Processos
erosivos, Climatologia urbana. Quantificação em Geografia, Técnicas de Levantamento de dados - documentos cartográficos digitais,
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Entrevistas, Questionários, Coleta de dados em Banco de Dados Agregados, Metodologias de coleta de dados em trabalho de campo,
Tratamento de dados quantitativos - qualitativos e sua representação territorial, Construção de indicadores sócio-econômicos e ambientais.
Metodologia de analise territorial, diagnostico e prognostico. Estratégias e marco legal da participação cidadã no planejamento. Sistemas de
Informações Geográficas no planejamento. Metodologias para localização de equipamentos urbanos. Zoneamento Ecológico-Econômico e
gestão de bens ambientais. Avaliação de impacto ambiental. Quantificação e Valoração de danos ambientais. Normas que regulamentam a
elaboração de  relatórios  técnicos.  Análise  e  elaboração de  relatórios  técnicos,  pareceres  ambientais  e  perícias  judiciais.  Análise  e
interpretação da Legislação Federal referente á gestão Territorial. Elaboração de especificações técnicas para contratação de serviços e
estudos ambientais. Projetos Ambientais. Legislação Ambiental e de Educação Ambiental. Normas Brasileiras de Referência (NBR) para
elaboração de estudos técnicos. Estudos de Impactos Ambientais e relatório de impacto ambiental. Processos de licenciamento ambiental.

EMPREGO 405.13: GESTOR PÚBLICO

Conhecimentos Específicos: 1. Estrutura e estratégia organizacional. Cultura organizacional e mudança no setor público. Convergências
e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada. O  paradigma  do  cliente  na  gestão  pública.   2.  Empreendedorismo
governamental   e   novas lideranças no setor  público.  Processos participativos de gestão pública:  conselhos de gestão,  orçamento
participativo,    parceria    entre    governo    e    sociedade.    3. Governo    eletrônico. Transparência da administração pública. Controle
social e cidadania. 4. Novas tecnologias de gestão (reengenharia, qualidade, planejamento estratégico, Balanced ScoreCard) e tecnologias
da informação e comunicação: impactos sobre a configuração das organizações públicas e sobre os processos de gestão. 5. Excelência
nos serviços públicos. Gestão por resultados na produção de serviços públicos. 6. Gestão Estratégica de Pessoas. 6.1. Conceito e tipologia
de competências. Conceitos de complexidade da atividade e de espaço ocupacional. Gestão de Pessoas por Competências. Competência
como elo entre indivíduo e organização. Modelo Integrado de Gestão por Competências. 6.2. Possibilidades e limites da gestão de pessoas
como diferencial competitivo para o negócio.  6.3. Possibilidades e limites da gestão de pessoas no setor público. 7. Comunicação na
gestão pública e gestão de redes organizacionais.

EMPREGO 405.14: JORNALISTA

Conhecimentos Específicos: Princípios de Comunicação Social  e comunicação de massa. Técnicas de jornalismo: redação de
material  informativo;  noções  de  fotojornalismo  e  telecinejornalismo;  noções  de  comunicação  visual  para  veículos  impressos.
Relações públicas: comunicação com diversos públicos de uma empresa; realização de eventos em geral. Comunicação de massa e
Difusão de Ciência  e Tecnologia. Linguagem dos meios de comunicação difusão de ciência e tecnologia. Conceitos Gerais de
comunicação e  informação.  Gêneros  Jornalísticos.  Diferentes  veículos  de  Comunicação.  Veículos  para  Editoração.  Política  da
comunicação. Papel da informação para o desenvolvimento social: rádios, jornais, emissoras de televisão, revistas, características
específicas par ao uso dos Meios de Comunicação. Uso dos meios de comunicação – publicações, folhetos etc... Redação e artigos:
estrutura,  estilo de linguagem. Noções de língua portuguesa aplicada ao jornalismo. Vocabulário  técnico e profissional.  Ética e
legislação aplicada ao exercício da profissão.

EMPREGO 405.15: PRODUTOR AUDIOVISUAL

Conhecimentos  Específicos:  Áudio  Digital  Sonorização.  Composição  e  Projeto  Gráfico.  Comunicação  Aplicada.  Estudos
Disciplinares. Ética e Legislação. Fotografia Digital. Fotografia e Técnicas de Iluminação. História da Arte. Metodologia Científica.
Montagem Multimídia.  Conhecimento  de  Roteiro  Audiovisual.  Planejamento  Estratégico.  Princípios  de  Sistemas de  Informação.
Princípios e Técnicas de Animação. Publicações para Web. Registro Visual e Sonoro. Teorias e Técnicas da Comunicação. Vídeo
Digital. Vídeo e Técnicas de Iluminação.  Novas Tecnologias em Televisão. Técnicas de Captação de Som e Produção em Rádio.
Técnicas de Locução e Apresentação em TV.

EMPREGO 405.16: TECNÓLOGO DE INFORMÁTICA

Conhecimentos Específicos:  Fundamentos  de  computação:  Conceitos  de  hardware  e  software;  Organização  e  arquitetura  de
computadores; Componentes de um computador (hardware e software). Sistemas operacionais: Conceitos; Plataforma Windows e
Plataforma Linux. Software Livre. Internet: Padrões da tecnologia Web; Noções gerais de utilização da Internet e suas ferramentas;
Intranets e Extranets; Conceitos e Conhecimentos; Navegadores web. Banco de Dados: Conceitos; backup e restauração de dados;
Estruturas de Dados. Redes: Administração de redes de comunicação de dados, voz e vídeo; Montagem e Manutenção de Redes;
elementos de interconexão de redes de computadores (gateways, hubs, repetidores, bridges, switches, roteadores); Serviços de
nomes de domínios (DNS); Serviço DHCP; Serviços HTTP e HTTPS; Serviço de transferência de mensagens SMTP; Meios de
transmissão; modelo de referência OSI; tecnologias de rede local Ethernet/Fast Ethernet/Gibabit Ethernet; Fibras ópticas; Redes sem
fio (wireless); Funcionamento básico dos equipamentos de rede; Endereçamento; Protocolos; Arquiteturas, topologias. Segurança
em redes de computadores: Vulnerabilidades e ataques a sistemas computacionais; Processos de definição, implantação e gestão
de políticas de segurança e auditoria. Tecnologia da informação: Conceitos e Gestão; Governança em TI; Sistemas Baseados na
Web;  Comércio  Eletrônico;  Sistemas de  Informação  Estratégicos  para  a  Vantagem Competitiva;  Comunicação  e  Colaboração;
Gerenciamento  da  informação;  telecomunicações;  Internet;  Tecnologia  sem  fio;  sistemas  de  criptografia  e  suas  aplicações;
assinatura e certificação digital. Softwares Aplicativos: Conceitos de Utilização e Configuração do Processador de Texto Microsoft
Word 2007, Planilha Microsoft Excel 2007, Aplicativo de Apresentações Gráficas Microsoft Power Point 2007, Correio Eletrônico
Outlook Express e Microsoft Outlook 2007, Navegador Web Internet Explorer; Conceitos básicos. Operação de softwares aplicativos:
Principais comandos aplicáveis ao texto; Uso de tabelas, Mala direta; Ferramentas; Impressão de documentos; digitação e edição de
dados; construção de fórmulas para cálculos de valores; criação de gráficos; formatação de dados e planilhas.
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