
1 
 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, compromisso e competência. 

 

TESTE SELETIVO –EDITAL Nº 001 DE 2015 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que realizará, 

através do INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, o presente TESTE SELETIVO para provimento de 

cargos temporários, no Quadro de Pessoal da Prefeitura, por meio de Provas Objetivas, Prova de 

Títulos e Teste Físico (para o cargo de Cuidador), obedecendo às disposições legais e que se regerá 

de acordo com as normas relativas à sua realização e com as Instruções Especiais que ficam fazendo 

parte integrante deste Edital. 

 

I.  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1. O TESTE SELETIVO será regido por este Edital e sua realização ficará a cargo do INSTITUTO 

MACHADO DE ASSIS, doravante denominada organizadora, obedecidas às normas constantes no 

presente Edital. 

 

1.1.1 O TESTE SELETIVO regido por este Edital será executado pelo INSTITUTO MACHADO DE 

ASSIS, sediado à Rua Anísio de Abreu, nº 1740, Marquês, Teresina/PI.  

 

1.1.1.1  - O único endereço de e-mail válido para comunicações a respeito do certame é 

ima.uniaoseletivo@outlook.com. 

 

1.1.2. O telefone para contato é (86) 3304-2039, com horário de atendimento de segunda à sexta, 

das 08h às 12h e das 14h às 18h. 

 

1.1.3. A empresa é responsável pela organização e realização do processo seletivo, objeto deste 

Edital, incluindo: planejamento, elaboração e validação do edital, inscrição, geração do banco de 

dados dos candidatos, elaboração das provas, aplicação e correção das provas, recebimento, 

julgamento e divulgação de recursos e emissão de listas com resultado final dos candidatos de 

acordo com contrato celebrado entre as partes para esta finalidade. 

 

1.2. O candidato deverá observar, rigorosamente, o presente Edital e os comunicados a serem informados 

no endereço eletrônico www.institutomachadodeassis.com.br, vindo tais documentos a constituir parte 

integrante deste Edital. 

 

1.2.1. Todas as correspondências, dúvidas e comunicações acerca do certame deverão ser feitas 

pelo e-mail ima.uniaoseletivo@outlook.com, não sendo reconhecido nenhum outro endereço 

como destinatário de correspondências do presente processo seletivo. 

1.2.2. O atendimento aos candidatos também se dará, no horário comercial, de segunda a sexta-

feira, em dias úteis, na sede do Instituto Machado de Assis ou pelos nossos telefones de contatos, 

presentes no subitem 1.1.2, deste Edital. 
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1.3. O código do cargo, o pré-requisito/escolaridade, número de vagas, a remuneração mensal e o valor da 

inscrição encontram-se dispostos no Anexo I deste Edital.  O candidato deve indicar, 

obrigatoriamente, para que Local irá concorrer, sob pena de sua inscrição ser indeferida. 

1.4. O Teste Seletivo compreenderá de aplicação de Provas objetivas e Prova de Títulos e somente para o 

cargo de Cuidador haverá a aplicação de segunda fase, composta por avaliação física, de acordo com o 

anexo correspondente. 

 

1.4.1. A seleção para o cargo de que trata este Edital será realizada em duas fases, sendo a aplicação 

da prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório com pontuação de 0 a 40, e de provas de 

títulos para os cargos de: Assistente Social; Cirurgião Dentista Especialista Endodontista; Cirurgião 

Dentista Especialista Periodontista; Médico Ultrassonografista; Farmacêutico; Médico Cardiologista; 

Médico Ortopedista; Médico Dermatologista; Médico Pediatra; Médico Psiquiatra; Terapeuta 

Ocupacional; Psicólogo; Educador Social; Fonoaudiólogo; Administrador Hospitalar; Enfermeiro 

Especialista em Saúde Mental e Bioquímico. Para os demais cargos haverá somente prova objetiva e 

somente para o cargo de Cuidador, haverá a aplicação da segunda fase composta por avaliação 

física, de acordo com o anexo correspondente. 

 

 1.5.  Caso a quantidade de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares adequados existentes na 

referida cidade, o INSTITUTO MACHADO DE ASSIS reserva-se o direito de alocá-los em cidades próximas à 

determinada para a aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto 

ao transporte e alojamento desses candidatos. 

 

1.6.  Os nomeados serão lotados nos locais de trabalho a critério da administração pública. 

 

1.7. Serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas neste certame, conforme estabelecidas 

no anexo I deste Edital, aos candidatos portadores de necessidades especiais, de acordo com os critérios 

definidos no art.4º, do Decreto Federal nº3298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal 

nº5296, de 02 de dezembro de 2004, bem como o que prevê a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 

37, VIII. 

 

1.8. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas portadoras de necessidades 

especiais, estas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados nas vagas de concorrência ampla, 

observando-se a ordem de classificação final. 

 

1.9. O presente teste seletivo terá validade de 02 (dois) anos a contar da data de publicação de sua 

homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública Municipal de 

UNIÃO - PI. O número máximo de candidatos classificados por cargo obedece ao Decreto Federal 6.944, de 

21 de agosto de 2009 (face ausência de legislação municipal, usado subsidiariamente), conforme os 

números estabelecidos abaixo: 

DO NÚMERO DE VAGAS E DO NÚMERO MÁXIMO DE CLASSIFICADOS 
Dispõe sobre o número total de vagas e o número máximo de candidatos aprovados/classificados para 
cada um dos cargos. (Conforme Anexo II do Decreto Federal 6.944/2009, utilizado subsidiariamente, em 
razão de inexistência de legislação municipal).  
NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS 

POR CARGO OU EMPREGOS 
 

NÚMERO MÁXIMO DE 
CANDIDATOS CLASSIFICADOS 

(POR CARGO) 
 

OBSERVAÇÕES SOBRE PNEs 
 

1 5 De forma a atender à legislação 
nacional, a quinta convocação, 
se houver, para qualquer um 

2 9 
3 14 
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4 18 dos cargos disponibilizados 
neste Edital, 
preferencialmente será 
ocupada por um Portador de 
Necessidades Especiais - PNE, 
respeitando-se rigorosamente a 
classificação e o local de lotação 
para o qual o candidato PNE 
concorre.  
 
 
 
 
Dentre as 05 vagas previstas no 
Edital para qualquer cargo, 
uma vaga é reservada – 
preferencialmente – para PNE.  

 

5 22 
6 25 
7 29 
8 32 
9 35 

10 38 
11 40 
12 42 
13 45 
14 47 
15 48 
16 50 
17 52 
18 53 
19 54 
20 56 
21 57 
22 58 
23 58 
24 59 
25 60 
26 60 
27 60 
28 60 
29 60 

30 0U MAIS 2 VEZES O NÚMERO DE VAGAS 
 

1.10. O presente Edital é complementado pelos anexos discriminados abaixo, com detalhamento de 

informações concernentes ao objeto do teste seletivo: 

 

Anexo I – Demonstrativo dos cargos, vagas, carga horária semanal, requisitos, vencimento e taxa de 

inscrição. 

Anexo II – Conteúdo Programático. 

Anexo III – Das Atribuições 

Anexo IV – Cronograma de Execução do Certame. 

Anexo V – Requerimento para tratamento especial aos portadores de necessidades especiais. 

Anexo VI – Das regras para envio de todas as modalidades de Recursos  

Anexo VII – Das Regras para o Teste Físico (exclusivo para o cargo de Cuidador) 

Anexo VIII – Formulário de Apresentação dos Títulos  

 

II. REQUISITOS BÀSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 
 

2.1.  O candidato aprovado no TESTE SELETIVO de que trata este Edital será investido no cargo, caso 

sejam atendidas as seguintes exigências: 

 

a) Ter sido aprovado e classificado no Certame, na forma estabelecida neste Edital; 

b) Ter nacionalidade brasileira. No caso de nacionalidade Portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de 

Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo dos direitos políticos, na forma do 

disposto no art. 13 do Decreto nº70. 436, de 18/04/1972; 
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c) Estar quite com as obrigações eleitorais; 

d) Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 

e) Ter idade mínima de 18 anos completos até a data da posse; 

f) Atender aos pré-requisitos constantes no anexo I deste Edital; 

g) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo / área de atuação, comprovada por 

atestado médico oficial. 

h) Apresentar declaração de acumulação ou não acumulação lícita de cada cargo; 

i) Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achando-se no pleno 

gozo de seus direitos civis e políticos. 

j) Apresentar declaração de bens e valores patrimoniais com dados atualizados até a data da posse; 

k) Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargos, emprego ou função pública, 

ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal ou caso a carga horária estiver 

dentro do permitido legalmente. 

l) Assinar Termo de Compromisso confirmando ciência e concordância com as normas estabelecidas pela 

Administração da Prefeitura Municipal.  

m) Conhecer, atender, aceitar e submeter-se às condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 

alegar desconhecimento; 

n) Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, por ocasião da posse; 

 

2.2.  Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos 

exigidos para a participação no seletivo e investidura no cargo. 

 

2.3.  A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no subitem 2.1, impedirá a 

posse do candidato. 

 

III. DA INSCRIÇÃO 
 

3.1. As Inscrições serão feitas via internet no endereço eletrônico www.institutomachadodeassis.com.br. 

 

3.2. Período de Inscrição 20.04 a 11.05.2015. 

3.3. O INSTITUTO MACHADO DE ASSIS não se responsabilizará por solicitações de inscrições não 

recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de 

linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 

dados. 

 

3.4. Após o preenchimento do formulário de inscrição pela Internet, o candidato deverá imprimir o boleto 

bancário no valor da inscrição, devendo ser pago exclusivamente na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e/ou 

CASAS LOTÉRICAS até o último dia de Inscrição. 

 

3.5. A solicitação de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após o dia 11.05.2015 não serão aceitas. 

3.6. As informações prestadas nas solicitações das inscrições via Internet serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo o INSTITUTO MACHADO DE ASSIS do direito de excluir do 

Certame aquele que não preencher a ficha de inscrição de forma completa e correta. 

 

3.7. O candidato poderá obter informações referentes ao TESTE SELETIVO no e-mail 

ima.uniaoseletivo@outlook.com, na sede do INSTITUTO MACHADO DE ASSIS e por meio do telefone 

(86) 3304-2039. 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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3.8.  As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato e/ou do 

seu procurador. O INSTITUTO MACHADO DE ASSIS dispõe do direito de excluir do seletivo o candidato, 

cuja ficha for preenchida com dados incorretos, incompletos ou se constatar, posteriormente, que os 

mesmos são inverídicos. 

 

3.8.1.   Ao preencher o formulário de inscrição é vedada qualquer alteração posterior. 

3.8.2.  Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento do correspondente bancário na 

localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente. 

 

3.8.3. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, 

salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração Municipal. 

 

3.8.4. A efetivação da inscrição implica a aceitação tácita das condições fixadas para a realização do 

Teste seletivo, não podendo o candidato, portanto, sob-hipótese alguma, alegar desconhecimento 

das normas estabelecidas no presente Edital. 

 

3.8.5. A partir do dia 27.05.2015. O candidato poderá conferir, no endereço eletrônico do 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, os locais e horários para realização das provas. 

 

3.8.6. Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horário de 

realização das provas. O candidato deverá observar rigorosamente o Edital e os comunicados a 

serem divulgados no site www.institutomachadodeassis.com.br. 

 

3.8.7. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo, data de 

nascimento e outros deverão ser corrigidos dentro do prazo para interposição de recursos 

referentes às inscrições deferidas. 

 

3.8.8. Caso haja necessidade de comprovação de pagamento pelo candidato, a Organizadora poderá 

solicitá-lo posteriormente. Portanto, cabe ao candidato guardar o original do seu comprovante de 

pagamento, evitando, assim, futuros transtornos. 

 

IV. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 
 

4.1. Serão reservadas às pessoas portadoras de necessidades especiais, em caso de aprovação, 5% (cinco) 

por cento do exato número de vagas determinadas para o cargo neste Edital, desde que, a deficiência de 

que são portadoras seja compatível com as atribuições do cargo para o qual concorre. 

 

4.1.1. Na falta de candidatos aprovados para a vaga reservada aos portadores de necessidades 

especiais, esta será preenchida pelos demais selecionados, com a estrita observância da ordem 

classificatória. 

 

4.2. Serão consideradas necessidades especiais somente àquelas conceituadas na medicina especializada 

enquadradas nas categorias descritas no art.4º do Decreto Federal nº3298/99, com redação dada pelo 

Decreto nº5296, de 2004. 

 

4.2.1. De acordo com o referido Decreto, o candidato portador de necessidades especiais deverá 

identificá-la na ficha de inscrição, declarando, ainda, estar ciente das atribuições do cargo e de que, 

no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas atribuições. 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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4.3. As pessoas portadoras de necessidades especiais, resguardadas as condições especiais previstas no 

Decreto 3.298/99, particularmente em seu Artigo n° 40, participarão do Certame em igualdade de 

condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios 

de aprovação, horário, local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os candidatos. 

 

4.3.1.  A solicitação de condições especiais será atendida, segundo os critérios de viabilidade e de 

razoabilidade. 

 

4.4. Os candidatos portadores de necessidades especiais deverão apresentar, no ato da inscrição: 

a) Laudo Médico original atestando a especificidade, grau ou nível da deficiência, com expressa 

referência ao código da Classificação Internacional de Doenças - CID; 

b) Solicitação do acompanhamento para realizar prova com monitor ou a confecção da prova 

ampliada, para os portadores de deficiência (cegos ou amblíopes); 

c) Solicitação de tempo adicional para realização da prova, com justificativa de parecer emitido por 

especialista da área de sua deficiência, para os candidatos cuja deficiência comprovadamente assim 

o exigir. Esta deverá ser requerida no prazo determinado para as inscrições. 

 

4.4.1. O cumprimento da alínea "a" é indispensável e determinará sua inclusão do candidato como 

portador de necessidade especial. O não atendimento da alínea "b" desobrigará a organização do 

teste seletivo da confecção de prova ampliada para cegos ou amblíopes. 

 

4.4.2. O candidato portador de necessidade especial deverá escanear cópia da ficha de inscrição 

juntamente com a documentação descrita no item 4.4, “a” e enviar até o dia 11.05.2015 para o e-mail 

ima.uniaoseletivo@outlook.com, com o título “PNE – Requerimento”. 

4.4.2.1. O envio da documentação incompleta, fora do prazo acima definido ou por outra 

via diferente do e-mail, causará o indeferimento do pedido de inscrição como portador de 

necessidade especial e fará com que o candidato participe do certame em igualdade de 

condições com os demais candidatos.  

 

4.5. O candidato portador de necessidade especial que, no ato da inscrição, não declarar esta condição, 

não poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 

 

4.6. A classificação dos candidatos optantes pela reserva de vaga aos portadores de necessidade especial 

dar-se-á no exato número de vaga da reserva, constando na lista geral de classificação do cargo a 

concorrer, e em lista específica para deficientes. 

 

4.7. O candidato portador de necessidade especial, se habilitado e classificado, será antes de sua 

nomeação, submetido à avaliação de Equipe Multiprofissional indicada pela Prefeitura Municipal de 

UNIÃO – PI, na forma do disposto no art. 43 do Decreto nº3298, de 20/12/99, que verificará sua 

qualificação como portador de necessidades especiais ou não, bem como, o seu grau de capacidade para o 

exercício do cargo. 

 

4.8. A Prefeitura Municipal de UNIÃO - PI seguirá a orientação do parecer da Equipe Multiprofissional, de 

forma terminativa, sobre a qualificação do candidato como portador de necessidades especiais e sobre a 

compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, não cabendo recurso dessa decisão. 

 

4.9. A data de comparecimento do candidato portador de necessidade especial aprovado perante a Equipe 

Multiprofissional ficará a cargo da Prefeitura Municipal. 
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4.9.1. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso 

ou a ausência do candidato portador de necessidade especial à avaliação da Equipe 

Multiprofissional. 

 

4.9.2.  Caso o candidato não tenha sido classificado como portador de necessidade especial ou sua 

deficiência não tenha sido julgado compatível com o exercício das atribuições do cargo, este 

passará a concorrer juntamente com os candidatos de ampla concorrência, observada a rigorosa 

ordem de classificação, não cabendo recurso dessa decisão. 

 

V. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS. 
 

5.1. As provas serão aplicadas na cidade de UNIÃO–PI. 

 

5.2. O presente certame é composto de uma prova objetiva escrita que consta de 40 questões de múltipla 

escolha com 04 (quatro) alternativas em que somente uma é correta, de caráter eliminatório e 

classificatório, compatíveis com o nível de escolaridade, com a formação acadêmica exigida, com as 

atribuições do cargo e conteúdo programático presente no Anexo II deste Edital, atendendo à 

especificidade do cargo. 

 

5.2.1. A prova objetiva terá a duração de 03 (três) horas e estão previstas para o dia 07.06.2015. 

No horário de 9(nove) horas às 12(doze) horas. 

 

5.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência de 

01 (uma) hora do horário determinado para o início das provas, sendo que não serão admitidos nos locais 

de prova os candidatos que se apresentarem após o horário determinado para o início dos exames. 

 

5.4. O candidato deverá comparecer ao local da prova na data prevista neste Edital munido de caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul fabricada em material transparente, documento de identificação e 

comprovante de pagamento de inscrição. 

 

5.5. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, 

carteira de motorista (modelo antigo), carteira de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade 

nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados. 

 

5.6. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de 

documento. 

 

5.7. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, o documento de 

identificação original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar Boletim de Ocorrência de 

órgão policial, expedido há, no máximo, 30(trinta) dias ou outro documento de identificação com foto 

conforme elencado no subitem 5.4. E 5.5. 

 

5.8. Eventualmente, se, por qualquer motivo, o nome do candidato não constar das Listas de Presença, o 

mesmo poderá participar do certame, desde que apresente comprovante de inscrição paga no prazo 

previsto neste edital observando os itens 3.2 e 3.5, devendo tal fato ser registrado em Ata de Ocorrência 

da Sala. 
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5.8.1. Em caso de eventuais erros verificados quanto ao nome do candidato, sexo, data de nascimento, 

endereço e número do documento de identidade, as correções serão feitas imediatamente no dia das 

provas e deverão ser registradas em Ata de Ocorrência de Sala. 

5.9. Durante a realização da prova, não serão permitidos aos candidatos portarem boné e utilizarem 

aparelhos celulares ou similares, calculadoras ou similares, walkman, ipods, receptores ou similares, 

relógios, livros, anotações, impressos ou quaisquer outros materiais de consulta, bem como a 

comunicação entre candidatos. Será eliminado do certame o candidato que descumprir essa 

determinação. 

 

5.10. Será EXCLUÍDO da seleção o candidato que: 

a) Apresentar-se após o horário estabelecido; 

b) Não comparecer à prova objetiva, seja qual for o motivo alegado; 

c) Não apresentar o documento de identidade exigido; 

d) Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, de decorrida 1 (uma) hora do início da 

mesma; 

e) Durante a realização da prova for surpreendido em comunicação com outro candidato, bem como 

utilizar-se de livros, notas ou impressos não permitidos, inclusive textos copiados de páginas da Internet; 

f) Lançar mão de qualquer meio ilícito para a execução da prova objetiva; 

g) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos estabelecidos pela Comissão Executiva do 

Certame; 

h) Desobedecer às instruções dos supervisores e fiscais do processo durante a realização da prova 

objetiva; 

i) Marcar o cartão-resposta nos campos referentes à inscrição e cargo; 

 

5.11. Esgotado o tempo, o candidato deverá devolver o Cartão Resposta, devidamente preenchido, e o 

Caderno de Questões. Somente o Cartão Resposta será considerado para efeito de correção de prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de 

sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 

5.12. Será atribuída nota ZERO à questão da prova que contiver mais de uma resposta assinalada ou não 

for transcrita do caderno de prova para o Cartão Resposta. 

 

 5.13. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para as provas escritas objetivas de conhecimentos 

gerais e específicos, nem substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato, seja qual for o motivo 

alegado. 

 

5.13.1. Será eliminado o candidato que rubricar, abreviar o prenome ou o nome, ou assinar com 

letra de forma o cartão – resposta. 

 

5.13.2. Na correção do cartão – resposta, será atribuída nota zero às questões rasuradas, com mais 

de uma opção assinalada e aquelas marcadas de forma incorreta, além do local de marcação ou em 

branco. O preenchimento do cartão – resposta deve se processar na forma do modelo descrito na 

capa da prova.  

5.13.3. Qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade na formulação de alguma questão, ou 

mesmo que não esteja ela prevista no programa, deverá ser arguida em sede de Recurso, no prazo 

estabelecido neste Edital. (Anexo VI– Cronograma). 
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5.14. No dia da realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação de 

provas e/ou pela Comissão responsável, informações referentes ao conteúdo das provas. 

 

5.15. Na Prova Escrita Objetiva, o valor do(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente 

anulada(s) será atribuído a todos os candidatos. 

  

5.16. Mediante eventual necessidade de o candidato ausentar-se da sala no decorrer da prova, será 

acompanhado por um fiscal. 

 

5.17. A prova será corrigida através de leitora ótica, garantindo-se a absoluta imparcialidade do resultado. 

 

5.18. O gabarito das provas escritas objetivas será divulgado na data constante no Cronograma de 

Execução do Teste seletivo, Anexo IV deste Edital. 

 

5.19. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar 

um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda 

da criança, não sendo admitido o ingresso de qualquer outra pessoa. 

 

5.20. Não será concedido tempo adicional para execução da prova escrita à candidata devido ao tempo 

despendido com a amamentação. A candidata poderá levar crianças sob sua responsabilidade apenas no 

caso de amamentação. 

 

5.21. O INSTITUTO MACHADO DE ASSIS não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de 

equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 

 

5.22. Em hipótese alguma haverá vista ou revisão de provas, facultada, no entanto, a interposição de 

recursos contra o resultado do gabarito da prova objetiva. 

 

5.23. Qualquer alteração no Cronograma de Execução do Teste seletivo – Anexo IV será divulgado no 

endereço eletrônico www.institutomachadodeassis.com.br bem como a relação das notas da prova 

objetiva em ordem de classificação dos candidatos para o cargo. 

 

VI. JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

6.1. Será considerado habilitado na Prova Objetiva, o candidato que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta 

por cento) do somatório dos pontos correspondentes ao conjunto das modalidades que compõem a 

Prova Objetiva. 

 

6.2. Será eliminado do Certame o candidato que não atingir o mínimo de 50% (cinquenta) por cento das 

questões na prova de conhecimentos específicos. 

 

6.2.1 Será eliminado do Certame o candidato que obtiver pontuação 0 (zero) em qualquer 

disciplina individualmente considerada. 

 

6.3. O candidato não habilitado será EXCLUÍDO do Exame Seletivo. 

 

6.4. As provas para o cargo contemplado neste Seletivo obedecerão à seguinte estrutura, conforme o 

Quadro a seguir, deste Edital: 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO  

CATEGORIA FUNCIONAL DISCIPLINA Nº DE QUESTOES PESO PONTOS 

 

Agente Comunitário de Saúde 

 

LINGUA PORTUGUESA 10 1,0 10 

INFORMÁTICA 05 1,0 05 

MATEMÁTICA 05 1,0 05 

CONHECIMENTOS LOCAIS 05 1,0 05 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
DA ÁREA  

15 1,0 15 

TOTAL 40   40 

 

 

CARGOS DE ENSINO MÉDIO COMPLETO  

CATEGORIA FUNCIONAL DISCIPLINA Nº DE QUESTOES PESO PONTOS 

Artesão 

Auxiliar e/ou Técnico em 

Enfermagem 

Auxiliar Administrativo 

Cuidador 

Digitador 

Fiscal de Vigilância Sanitária 

Técnico em Edificações 

Cadastrador do Bolsa Família 

LINGUA PORTUGUESA 10 1,0 10 

INFORMÁTICA 05 1,0 05 

MATEMÁTICA 05 1,0 05 

CONHECIMENTOS LOCAIS 05 1,0 05 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
DA ÁREA  

15 1,0 15 

TOTAL 40   40 

 
 

CARGOS DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO  

CATEGORIA FUNCIONAL DISCIPLINA Nº DE QUESTOES PESO PONTOS 

Administrador Hospitalar 

Assistente Social 

Cirurgião Dentista – 

Endodontista 

Cirurgião Dentista – 

Periodontista 

LINGUA PORTUGUESA 10 1,0 10 

INFORMÁTICA 05 1,0 05 

MATEMÁTICA 05 1,0 05 

CONHECIMENTOS LOCAIS 05 1,0 05 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS DA ÁREA  

15 1,0 15 
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Educador Social 

Enfermeiro Especialista em 

Saúde Mental 

Farmacêutico 

Fonoaudiólogo 

Médico Cardiologista 

Médico Dermatologista 

Médico Ortopedista 

Médico Pediatra 

Médico Psiquiatra 

Médico Ultrassonografista 

Psicólogo 

Terapeuta Ocupacional 

Bioquímico 

TOTAL 40   40 

 

 

6.5. Os gabaritos preliminares referentes às provas objetivas serão divulgados em até 48h (quarenta e 

oito horas) após a realização das provas no site eletrônico (www.institutomachadodeassis.com.br). 

     

VII.  DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

7.1. Será considerado APROVADO e CLASSIFICADO no Teste seletivo, o candidato que obtiver, 

cumulativamente: 

 

a)No mínimo, 60% (sessenta por cento) do total de pontos correspondentes ao conjunto das 

modalidades da prova escrita objetiva; 

b) No mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova de conhecimentos 

específicos; 

c) Será considerado APROVADO o candidato que, ao final do resultado da prova objetiva, constar 

numa posição dentro do número de vagas disponibilizadas; 

d) Será considerado CLASSIFICADO o candidato que, ao final do resultado da prova objetiva, 

constar numa posição que esteja em até 03 (três) vezes o número de vagas previstas neste Edital, 

sem contar os candidatos aprovados. 

 

7.2. Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da Nota Final, em lista de 

classificação para o cargo. Sendo que tais candidatos constarão da lista de classificação final, de acordo 

com o que dispõe o item 7.1, e serão convocados para tomarem posse de acordo com a necessidade e 

conveniência da Administração Pública. 

 

7.3. Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos, terá preferência o candidato com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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da Lei nº 10741/2003 (Estatuto do Idoso). Persistindo o empate, o desempate beneficiará o 

candidato que: 

 

1º- Tenha obtido o maior número de pontos nas questões de Conhecimentos Específicos da prova 

Objetiva; 

2º- Tenha obtido a maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 

3º- Tenha maior idade dentre os de idade inferior a 60(sessenta) anos. 

 

VIII. DAS PROVAS DE TÍTULOS 

 

8.1 – O Teste Seletivo para os cargos de: Assistente Social; Cirurgião Dentista Especialista 

Endodontista; 

Cirurgião Dentista Especialista Periodontista; Médico Ultrassonografista; Farmacêutico; Médico 

Cardiologista; Médico Ortopedista; Médico Dermatologista; Médico Pediatra; Médico Psiquiatra; 

Terapeuta Ocupacional; Psicólogo; Educador Social; Fonoaudiólogo; Administrador Hospitalar; 

Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e Bioquímico será constituído de Prova e Prova de 

Títulos, sendo a titulação apresentada pontuada conforme tabela seguinte. 

 

Título Valor/Título Valor Máximo 

Certificado ou Declaração de conclusão de curso de 
PÓSGRADUAÇÃO, em nível de especialização, acompanhado de 
histórico escolar, na área de formação específica a que 
concorre, com carga horária mínima de 360 horas (carga 
horária deve constar). 

  

 1,00 

 

2,00 

Certificado ou Declaração de conclusão de curso de MESTRADO, 
acompanhado de histórico escolar, na área de formação 
específica a que concorre. 

2,50 2,50 

Certificado ou Declaração de conclusão de curso de 
DOUTORADO, acompanhado de histórico escolar, na área de 
formação específica a que concorre. 

3,00 3,00 

TEMPO DE SERVIÇO no cargo pelo qual está concorrendo, por 
ano comprovado, desprezando as frações e não contabilizando 
tempos de serviços simultaneamente prestados, mesmo que 
para empregadores diferentes. 

0,50/ano 
Completo 

2,50 

TOTAL 10,00 

 

8.2. A – A avaliação de títulos terá caráter classificatório e serão convocados para a entrega de títulos os 
APROVADOS em sua totalidade e os CLASSIFICADOS em até 06 (seis) vezes o número de vagas 
oferecidas neste edital para o cargo, respeitados os empates na última posição. Para os demais cargos, o 
certame se define com a aprovação na prova objetiva. 
 
8.3. A – No caso de só haver previsão de Cadastro de Reserva serão convocados os candidatos 
classificados até a 6ª (sexta) classificação. 
 
8.4. A – Os candidatos ao cargo acima especificados não convocados para a entrega de títulos estarão 
automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 
 
8.5. A avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para o cargo especificado, valerá 10,00 (dez) 
pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor. 
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8.6. A – Somente serão aceitos os títulos acima relacionados, expedidos até a data da entrega, observados 
os limites de pontos do quadro acima. 
 
8.7. A – Receberá pontuação zero o candidato que não entregar os títulos na forma, no prazo, no horário e 

no local estipulados no presente edital de convocação para a avaliação de títulos. 

 

8.8. A – Somente serão acolhidos como títulos, aqueles cursados e ou trabalhados após a data de 
Graduação, de forma que é obrigatória a juntada do Diploma de Graduação, sob pena dos títulos não serem 
contabilizados. 
 
8.9. A – Os títulos especificados neste Edital deverão conter timbre, identificação do órgão expedidor, 

carimbo e assinatura do responsável e data, em como a devida autenticação em cartório. 

 

8.10. A – Para receber a pontuação relativa ao título correspondente a Curso de Especialização, o 

candidato deverá comprovar que o curso de especialização foi realizado de acordo com as normas do 

Conselho Nacional de Educação (Resolução CNE/CES Nº 1, de 03 de abril de 2001). Caso não seja 

comprovado que o curso de especialização atendeu às normas do Conselho Nacional de Educação 

(Resolução CNE/CES Nº CES n.º 1, de 03 de abril de 2001), o título não será considerado. 

 

8.11. A – Para receber a pontuação relativa ao curso de capacitação, deve esta ser comprovada por 
intermédio de fotocópias autenticadas das capacitações específicas, expedidas por entidades reconhecidas 
pelo MEC/Conselho Estadual de Educação, Instituições públicas, privadas ou filantrópicas reconhecidas 
por lei. Ademais, é necessário que a carga horária e a data de conclusão do curso constem no documento 
apresentado, de forma clara e legível. 
 
8.12. A – A comprovação do tempo de serviço no cargo será mediante apresentação de: 
a) Quando o empregador for Órgão Público de regime estatutário: Certidão de Tempo de Serviço, 
onde conste data de entrada e de saída, cargo ou função desempenhada, e seja assinada por autoridade 
competente, com timbre e carimbo do órgão. 
b) Quando o empregador for Órgão Público de regime celetista: Somente cópia do contrato constante 
na carteira de trabalho. 
c) Quando o empregador for de iniciativa privada: Somente cópia do contrato constante na carteira de 
trabalho. Não serão aceitos declarações ou certidões para comprovação de tempo de serviço. 
 
8.13. A – No ato de entrega dos títulos, que se dará na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
– SEMEC, situada na Rua David Caldas, S/N Centro União – PI Administração Pública Municipal nos dias 
especificados no cronograma de execução do certame, o candidato deverá preencher e assinar o 
formulário disposto no site da INSTITUIÇÃO, e no anexo VIII deste Edital, no qual indicará a quantidade de 
títulos apresentados. Juntamente com esse formulário deverá ser apresentada uma cópia, autenticada em 
cartório, de cada título declarado. 
 
                   8.13.1. A – Na impossibilidade de comparecimento do candidato, serão aceitos os títulos 

entregues por terceiros, mediante apresentação de documento de identidade original do 
procurador e de procuração simples do interessado, acompanhada de cópia legível do 
documento de identidade do candidato. 

 
8.14. A – Não serão recebidos documentos originais. 
 
8.15. A – Não serão aceitos documentos ilegíveis, como também, os emitidos via fax, páginas eletrônicas 
ou outras formas que não àquelas exigidas neste edital. 
 
8.16. A – Todas as modalidades de títulos somente serão consideradas a partir da data de conclusão do 
curso, mediante apresentação, junto com os títulos, de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso pelo 
qual o candidato está concorrendo. 
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TÍTULOS  

AUTENTICADOS EM CARTÓRIO 

8.17. A apresentação dos títulos e dos documentos correspondentes deverão ser apresentados e 
entregues pelos candidatos em envelope devidamente identificados com o nome do teste seletivo, nome 
por extenso do candidato, cargo, número do RG e número de inscrição, conforme modelo abaixo, 
que após conferência será fechado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.18. O envelope contendo os títulos deverá ser instruído com o formulário de entrega dos títulos (Anexo 
VIII) em duas vias igualmente preenchidas. A primeira via deverá estar acondicionada dentro do envelope 
acompanhando os títulos e a segunda via deverá ser apresentada a equipe auxiliar responsável pelo 
recebimento dos títulos que deverá emitir via recebida ao candidato. 
 

IX.  DOS RECURSOS 

 

9.1. Será admitido recurso quanto: 

 

a) às inscrições indeferidas e deferidas com erro material; 

b) às questões das provas objetivas e gabaritos preliminares; 

c) ao resultado da prova de aptidão física; 

d) ao resultado final. 

 

9.2.  Apenas o próprio candidato estará habilitado a interpor recurso quanto à prova objetiva em face de 

erro de formulação de questões e na correção.  

 

9.3.  Os recursos deverão ser interpostos em concordância com o cronograma estabelecido em Edital e 

apresentado no Anexo VI. 

 

8.3.1. Caberá recurso no prazo de 03 (três) dias uteis após publicação do resultado final, 

EXCLUSIVAMENTE, para que haja a retificação de eventual erro material.   

  

9.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido, devidamente 

fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor.  

 

9.4.1 Os recursos deverão ser feitos, sob pena de não serem nem ao mesmo apreciado, de forma 

EXCLUSIVA por e-mail (ima.uniaoseletivo@outlook.com), sendo de exclusiva responsabilidade do 

candidato o correto escaneamento dos documentos enviados. 

 

9.5. Somente será apreciado o recurso interposto dentro do prazo e enviado para o e-mail acima 

estabelecido. 

 

9.6. Os candidatos deverão enviar o recurso uma única vez para cada questão. Cada questão ou item 

deverá ser apresentado em e-mail separado e conforme modelo de recurso apresentado no Anexo VI 

deste Edital. 

                    Concurso público 
  

Concurso Público: Prefeitura de  _____________ 
Cargo: _________________________________ 
Nome do Candidato: _____________________ 
Inscrição Nº ____________________________ 
RG: _____________________________________ 
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9.6.1 Em nenhuma hipótese haverá apreciação de mais de um recurso por e-mail ou de recurso de 

mais de um candidato por e-mail. Para cada questão de cada candidato deverá ser enviado um único 

e próprio e-mail. 

 

9.7. Não serão aceitos recursos interpostos por fax-símile (fax), telex, telegrama, de forma presencial ou 

outro meio que não seja o especificado neste Edital. 

 

9.8. A Banca Examinadora para o TESTE SELETIVO constitui-se como única e última instância para a 

análise dos recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

 

9.9. Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste item ou enviados para 

endereço diferente do disposto no item 9.4.1 não serão avaliados. 

 

9.10. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(os) a todos 

os candidatos presentes à prova, independentemente de formulação de recurso. 

 

9.11. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos impetrados e as provas serão 

corrigidas de acordo com o Gabarito Oficial definitivo. 

 

9.12.  Poderá haver eventualmente alteração da classificação inicial obtida para uma classificação 

superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver a nota 

mínima exigida para a prova. 

 

9.13. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente, tanto quanto aos pedidos que 

forem deferidos como aos indeferidos. 

 

9.14. Após o julgamento dos recursos, os mesmos serão irrecorríveis na esfera administrativa. 

 

9.15. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos candidatos por meio do site do INSTITUTO 

MACHADO DE ASSIS www.institutomachadodeassis.com.br, e ficarão disponibilizadas pelo prazo de 10 

(dez) dias a contar da data de sua divulgação. 

 

X. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

10.1. O Gabarito Preliminar da Prova Objetiva será divulgado pelo INSTITUTO MACHADO DE ASSIS no 

endereço eletrônico  www.institutomachadodeassis.com.br no dia 09.06.2015. 

10.2. O resultado final do Seletivo será homologado pelo Chefe do Executivo Municipal, publicado no 

Diário Oficial dos Municípios e no site do Instituto Machado de Assis, respeitando rigorosamente a 

ordem de classificação dos aprovados. 

 

XI. DO PROVIMENTO DOS CARGOS 

 

11.1. A posse no cargo ocorrerá após a publicação do ato de nomeação ou de admissão no Diário dos 

Municípios. 

11.2. Os candidatos habilitados serão nomeados pela administração, conforme o número de vagas 

existentes e seguindo rigorosamente a ordem de classificação final, respeitando-se o percentual de 5% 

(cinco por cento) das vagas existentes para os candidatos portadores de deficiência. 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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11.3. Os candidatos portadores de necessidades especiais deverão apresentar, no ato da posse: 

 

a) Laudo Médico original atestando a especificidade, grau ou nível da deficiência, com expressa referência 

ao código da Classificação Internacional de Doenças - CID; 

 

11.3.1.  O cumprimento da alínea "a" é indispensável e determinará a não inclusão do candidato 

como portador de necessidade especial; 

 

11.3.2. O laudo médico terá validade somente para este TESTE SELETIVO e não serão devolvidas 

nem fornecidas cópias desse laudo. 

 

11.4. A convocação dos classificados para o preenchimento das vagas disponíveis será feita pelo Diário 

Oficial dos Municípios que estabelecerá o horário, dia e local para a apresentação do candidato bem como 

por meio de correspondência oficial endereçada ao domicílio do mesmo. 

 

11.5.  Perderá os direitos decorrentes do Certame, não cabendo recurso, o candidato que: 

a) não comparecer na data, horário e local estabelecido na convocação. 

b) não aceitar as condições estabelecidas para o exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de 

UNIÃO - PI. 

c) recusar nomeação, ou consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou entrar em exercício nos prazos 

estabelecidos pela Legislação Municipal vigente. 

11.6. Somente será investido no cargo o candidato que for julgado apto física e mentalmente para o 

exercício do mesmo. 

 

11.7. Não será investido em cargo público o candidato que acumular cargo público, ressalvados os casos 

previstos na Constituição ou caso a carga horária estiver dentro do permitido legalmente. 

 

11.8. Não será contratado o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa, 

inexata para fins de nomeação e não possuir os requisitos mínimos exigidos no Edital na data de 

convocação para apresentação de documentação. 

 

11.9. Após a nomeação, o candidato deverá entregar a documentação comprobatória dos Requisitos para 

Investidura do Cargo, especificada neste Edital e na Lei de Organização Administrativa Municipal e 

outros documentos que a Prefeitura Municipal de UNIÃO julgar necessários conforme Edital de 

Convocação publicado no Diário Oficial dos Municípios e no site do INSTITUTO MACHADO DE ASSIS. Caso 

o Candidato não apresente a documentação exigida neste Edital, não será investido no cargo. 

 

XII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1. As disposições e instruções contidas nas Capas das Provas e nos Cartões-Resposta constituem 

normas que complementarão o presente Edital.   

 

12.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação das 

condições do Certame, tais como se acham estabelecidas no Edital e a Lei de Organização Administrativa 

do Município, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, 

acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

12.3. A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em 
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dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores não serão objeto de avaliação nas 

provas do Seletivo. 

 

12.4. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ou outras irregularidades 

constatadas no decorrer do processo, verificadas a qualquer tempo, acarretará a nulidade da inscrição, 

prova ou a nomeação do candidato, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, cível ou criminal 

cabíveis. 

 

12.5. Todos os atos relativos a presente avaliação seletiva, convocações, avisos e resultados ficarão a 

cargo da Prefeitura Municipal e serão publicados no Diário Oficial dos Municípios, não sendo fornecido ao 

candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Seletivo pela entidade organizadora do 

certame. 

 

12.6. Cabe à Prefeitura Municipal o direito de aproveitar os candidatos classificados, em número 

estritamente necessário para o provimento do cargo vago existente e que vierem a existir durante o prazo 

de validade do Teste seletivo, não havendo, portanto, obrigatoriedade de nomeação total dos habilitados. 

 

11.7. O preenchimento das vagas estará sujeito à disponibilidade orçamentária e às necessidades da 

Prefeitura Municipal. 

 

12.8.  Em caso de alteração dos dados pessoais (nome, endereço, telefone para contato) constantes na 

Ficha de Inscrição/Formulário de Inscrição, o candidato deverá dirigir-se à sala de coordenação do local 

em que estiver prestando provas e solicitar a correção. 

 

12.9. É de responsabilidade de o candidato manter seu endereço e telefone atualizados, até que se expire 

o prazo de validade do Certame, para viabilizar os contatos necessários, sob pena de quando for 

nomeado, perder o prazo para tomar posse, caso não seja localizado. 

 

12.10. A Prefeitura Municipal de UNIÃO e o INSTITUTO MACHADO DE ASSIS não se responsabilizam por 

eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 

a) endereço não atualizado; 

b) endereço de difícil acesso; 

c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 

candidato; 

d) correspondência recebida por terceiros 

e) e-mail não recebido por erro de envio do candidato. 

 

12.11. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 

consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos 

para as provas correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 

 

12.12. O candidato só será considerado habilitado pela Administração para ser nomeado, se preencher os 

requisitos deste Edital e da Lei de Organização Administrativa do Município. 

  

12.13. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à habilitação, 

classificação, ou nota de candidatos, valendo para tal fim a publicação do resultado final e homologação 

em órgão de divulgação oficial. 

 

12.14. Os casos em que houver omissão ou forem duvidosos serão resolvidos pela Comissão 



18 
 

Organizadora do Certame e, quando for o caso, pela Prefeitura Municipal de UNIÃO, após emissão do 

parecer jurídico pelo Procurador do Município. 

 

12.15. As despesas relativas à participação do candidato no Seletivo e à apresentação para posse e 

exercício correrão a expensas do próprio candidato. 

 

12.16. A Prefeitura Municipal de UNIÃO e o INSTITUTO MACHADO DE ASSIS não se responsabilizam por 

quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a esta Seleção. 

 

12.17. São impedidos de participarem deste Seletivo os funcionários do INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

e seus parentes, consanguíneos ou por afinidade, até 3.º (terceiro) grau. 

 

12.18. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIÃO, 16 de abril de 2015   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Gustavo Conde Medeiros 

Prefeito de  UNIÃO 
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ANEXO I 

 

DEMONSTRATIVO – CÓDIGO, CARGO, QUANTIDADE DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, SALÁRIO 

BÁSICO, VALOR TAXA INSCRIÇÃO. 

 
 

C
Ó

D
IG

O
 

CARGO 
C/H 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

R$ 

TAXA 

R$ 
REQUISITOS VAGAS LOTAÇÃO 

101 Auxiliar e/ou 

Técnico em 

Enfermagem 

40 788,00 60,00 Nível Médio + 

Curso de Auxiliar 

ou Técnico em 

Enfermagem + 

Registro no 

COREN 

06 

(Ampla 

Concorr

ência) + 

01 PNE 

 

Hospital José 

da Rocha 

Furtado 

102 Médico 

Ultrassonografista 

20 1.060,00 + 

produtividade 

80,00 Curso Superior 

Completo em 

Medicina + 

Residência 

Médica em 

Ultrassonografia 

ou Título de 

Especialista em 

Ultrassonografia 

+ Registro no 

CRM 

01 

 

 

Hospital José 

da Rocha 

Furtado 

103 Farmacêutico 40 1.060,00 + 

produtividade 

80,00 Curso Superior 

Completo em 

Farmácia/Bioquí

mica + Registro 

no CRF 

01 

 

Hospital José 

da Rocha 

Furtado 

104 Cirurgião Dentista 

– Especialista 

Endodontista 

40 1.060,00 + 

produtividade 

80,00 Cirurgião 

Dentista + 

Registro no CRO  

+ Especialização 

na área 

correspondente 

01 

 

CEO 

105 Cirurgião Dentista 

– Especialista 

Periodontista 

40 1.060,00 + 

produtividade 

80,00 Cirurgião 

Dentista + 

Registro no CRO  

+ Especialização 

na área 

correspondente 

01 

 

CEO 
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106 Médico 
 Cardiologista 

20 3.000,00 + 

produtividade 

80,00 Curso Superior de 

Medicina + 

Registro no CRM 

+Residência e/ou 

Especialização na 

área 

correspondente 

01 

 

Secretaria de 

Saúde 

107 Médico 
Ortopedista 

20 3.000,00 + 

produtividade 

80,00 Curso Superior de 

Medicina + 

Registro no CRM 

+Residência e/ou 

Especialização na 

área 

correspondente 

01 

 

 

Secretaria de 

Saúde 

108  Médico 
Dermatologista 

20 3.000,00 + 

produtividade 

80,00 Nível Superior em 

Medicina + 

Registro no CRM 

+Residência e/ou 

Especialização em 

Dermatologia 

01 

 

 

Secretaria de 

Saúde 

109 Fiscal de Vigilância 

Sanitária  

40 788,00 60,00 Ensino Médio 
02 

Secretaria de 

Saúde 

110 Digitador  40 788,00 60,00 Ensino Médio 

Completo + cursos 

comprovados 

através de 

certificados nos 

seguintes 

programas: Excel 

40h, acess 40h, 

Word 40h + 

Internet. 

01 

 

 

SEMASC 

111 Digitador 40 788,00 60,00 Ensino Médio 

Completo + cursos 

comprovados 

através de 

certificados nos 

seguintes 

programas: Excel 

40h, acess 40h, 

Word 40h + 

Internet. 

03 

 

 

Secretaria de 

Saúde e a 

critério da 

administração 
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112 Médico Pediatra 30 1.060,00 + 

produtividade 

80,00 Nível Superior em 

Medicina + 

Registro no CRM 

+Residência e/ou 

Especialização em 

Pediatria  

01 

 

 

NASF 

113 Médico Psiquiatra 30 1.060,00 + 

produtividade 

80,00 Nível Superior em 

Medicina + 

Registro no CRM 

+Residência e/ou 

Especialização em 

Psiquiatria ou 

Especialista em 

Saúde Mental 

01 

 

 

NASF 

114 Terapeuta 

Ocupacional 

40 1.060,00 + 

produtividade 

80,00 Nível Superior em 

Terapia 

Ocupacional+ 

Registro no 

Conselho Regional 

da Categoria 

01 

 

NASF 

115 Terapeuta 

Ocupacional 

40 1.060,00 + 

produtividade 

80,00 Nível Superior em 

Terapia 

Ocupacional+ 

Registro no 

Conselho Regional 

da Categoria 

 

01 

 

CAPS 

116 Médico Psiquiatra 30 3.000,00 + 

produtividade 

80,00 Nível Superior em 

Medicina + 

Registro no CRM 

+Residência e/ou 

Especialização em 

Psiquiatria ou 

Especialista em 

Saúde Mental 

 

01 

 

 

CAPS AD 

117 Psicólogo  40 1.060,00 + 

produtividade 

80,00  

Nível Superior de 

Psicologia + 

Registro no 

Conselho Regional 

da Categoria  

 

01 

 

CRAS I 
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118 Psicólogo 40 1.060,00 + 

produtividade 

80,00  

Nível Superior de 

Psicologia + 

Registro no 

Conselho Regional 

da Categoria 

 

01 

 

CRAS II 

119 Educador Social  40 1.060,00 + 

produtividade 

80,00  

Curso Superior em 

Pedagogia 

+Especialização 

em 

Psicopedagogia 

 

01 

 

CREAS 

120 Cuidador  40 788,00 60,00  

Nível Médio + 

Curso de Auxiliar 

ou Técnico em 

Enfermagem 

03 

 

Residência 

Terapeuta  

121 Auxiliar e/ou Técnico 

em Enfermagem 

40 788,00 60,00  

Nível 

Médio+Curso de 

Auxiliar ou 

Técnico em 

Enfermagem 

+Registro no 

COREN 

04 

 

SAMU 

122 Auxiliar e/ou Técnico 

em Enfermagem 

40 788,00 60,00  

Nível 

Médio+Curso de 

Auxiliar ou 

Técnico em 

Enfermagem 

+Registro no 

COREN 

04 

Posto de Saúde  

(Zona Urbana) 

123 Auxiliar e/ou Técnico 

em Enfermagem 

40 788,00 60,00  

Nível 

Médio+Curso de 

Auxiliar ou 

Técnico em 

Enfermagem 

+Registro no 

COREN 

01 

 

Posto de Saúde 

Divinópolis  
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124 Auxiliar e/ou Técnico 

em Enfermagem 

40 788,00 60,00  

Nível 

Médio+Curso de 

Auxiliar ou 

Técnico em 

Enfermagem 

+Registro no 

COREN 

 

01 

 

Posto de Saúde 

Bandeira 

125 Auxiliar e/ou Técnico 

em Enfermagem 

40 788,00 60,00 Nível 

Médio+Curso de 

Auxiliar ou 

Técnico em 

Enfermagem 

+Registro no 

COREN 

01 

 

Posto de Saúde 

Mundo Novo 

126 Auxiliar e/ou Técnico 

em Enfermagem 

40 788,00 60,00 Nível 

Médio+Curso de 

Auxiliar ou 

Técnico em 

Enfermagem 

+Registro no 

COREN 

01 

 

Posto de Saúde 

Cajueiro 

127 Auxiliar e/ou Técnico 

em Enfermagem 

40 788,00 60,00 Nível 

Médio+Curso de 

Auxiliar ou 

Técnico em 

Enfermagem 

+Registro no 

COREN 

 

01 

 

Posto de Saúde 

Mussum 

128 Técnico em 

Edificações  

40 900,00 60,00 Ensino Médio 

Completo (Técnico 

na área) + Registro 

no Conselho 

Competente  

 

02 

 

Secretaria de 

Obras e Serviços 

129 Fonoaudiólogo 30 1.060,00 + 

produtividade 

80,00  

Nível Superior em 

Fonoaudiologia + 

Registro no 

Conselho Regional 

da Categoria  

 

01 

Centro de 

Fisioterapia 

Maria Haydee 

Costa Medeiros   
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130 Administrador 

Hospitalar 

40 2.970,67 80,00  

Diploma de Curso 

Superior em 

Administração 

com 

Especialização em 

Administração 

Hospitalar (480 

h); Registro no 

Conselho 

Profissional 

equivalente. 

 

01 

 

 

 

Hospital José da 

Rocha Furtado 

131 Agente Comunitário 

de Saúde 

40 788,00 40,00  

Ensino 

Fundamental 

Completo +Residir 

na área da 

comunidade em 

que vá atuar desde 

a data de 

publicação do 

Edital (de acordo 

com art.6º, I, da 

Lei nº11. 

350/2006). 

 

C/R 

 

 

 

 

 

Polo Mussum 

132 Agente Comunitário 

de Saúde 

40 788,00 40,00  

Ensino 

Fundamental 

Completo +Residir 

na área da 

comunidade em 

que vá atuar desde 

a data de 

publicação do 

Edital (de acordo 

com art.6º, I, da 

Lei nº11. 

350/2006). 

 

C/R 

 

 

 

 

Polo Buriti 

Alegre 
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133 Agente Comunitário 

de Saúde 

40 788,00 40,00 Ensino 

Fundamental 

Completo +Residir 

na área da 

comunidade em 

que vá atuar desde 

a data de 

publicação do 

Edital (de acordo 

com art.6º, I, da 

Lei nº11. 

350/2006). 

 

C/R 

 

 

 

 

Polo Novo Nilo 

134 Agente Comunitário 

de Saúde 

40 788,00 40,00 Ensino 

Fundamental 

Completo +Residir 

na área da 

comunidade em 

que vá atuar desde 

a data de 

publicação do 

Edital (de acordo 

com art.6º, I, da Lei 

nº11.350/2006) 

 

C/R 

 

 

 

 

 

Polo Divinópolis 

135 Agente Comunitário 

de Saúde 

40 788,00 40,00 Ensino 

Fundamental 

Completo +Residir 

na área da 

comunidade em 

que vá atuar desde 

a data de 

publicação do 

Edital (de acordo 

com art.6º, I, da Lei 

nº11.350/2006) 

 

C/R 

 

 

 

 

Polo David 

Caldas 

136 Agente Comunitário 

de Saúde 

40 788,00 40,00 Ensino 

Fundamental 

Completo +Residir 

na área da 

comunidade em 

que vá atuar desde 

a data de 

publicação do 

Edital (de acordo 

com art.6º, I, da 

Lei 

nº11.350/2006) 

C/R 

 

 

 

 

Polo União 
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137 Cadastrador do Bolsa 

Família 

40 788,00 60,00 Ensino Médio 

Completo 

 

02 

 

SEMASC 

138 Enfermeiro 

Especialista em 

Saúde Mental 

40 1.060,00 + 

produtividade 

80,00 Nível Superior 

de Enfermagem 

+ 

Especialização 

em Saúde 

Mental + 

Registro no 

Conselho 

Regional da 

Categoria 

01 

 

 

CAPS AD 

139  Assistente Social 30 1.060,00 80,00 Nível Superior em 

Serviço Social e 

Registro no 

Conselho Regional 

da Categoria 

 

01 

 

 

CAPS AD 

140 Auxiliar 

Administrativo 

30 788,00 40,00 Nível Médio 

Completo 01 
 

 

CAPS AD 

141 Artesão 30 788,00 40,00 Nível Médio 

Completo 

 

01 

 

CAPS AD 

142 Auxiliar e/ou Técnico 

em Enfermagem 

 

30 

 

788,00 

 

40,00 

Nível Médio + 

Curso de Auxiliar 

ou Técnico em 

Enfermagem + 

Registro no 

COREN 

01 

 

CAPS AD 

143 Psicólogo  

30 

1.060,00 + 

produtividade 

80,00 Nível Superior de 

Psicologia + 

Registro no 

Conselho Regional 

da Categoria 

01 

 

CAPS AD 

 

144 Bioquímico 40 1.060,00  

80,00 

Superior completo 
e  
habilitação legal 
para o exercício da  
profissão  

 

 

01 

 

A Critério da 

Administração 
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ANEXO II 

 

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

CARGOS: NÍVEL FUNDAMENTAL  

Compreensão de textos. Fonética e fonologia: fonemas, vogais, consoantes e semivogais; 

encontros vocálicos, consonantais e dígrafos, classificação das palavras quanto à sílaba tônica. 

Ortografia: emprego das letras, divisão silábica e acentuação gráfica. Classes de palavras: 

substantivos, adjetivos, artigos, pronomes, verbos e advérbios. Emprego dos conectivos: 

preposições e conjunções. Concordância nominal e verbal. Sinônimos, antônimos, homônimos e 

parônimos. Emprego dos sinais de pontuação. 

CARGOS: NÍVEL MÉDIO. 
 

Interpretação de textos de diferentes gêneros. Comunicação verbal e não verbal, elementos da 

comunicação verbal e funções da linguagem. Fonética e fonologia: fonemas, vogais, consoantes e 

semivogais; encontros vocálicos, consonantais e dígrafos, classificação das palavras quanto à 

sílaba tônica, paronímia e homonímia; ortoépia e prosódia. As classes de palavras - definições, 

classificações, formas e flexões, emprego: substantivos, adjetivos, pronomes, verbos, advérbios, 

preposições e conjunções. Concordância verbal e concordância nominal. Regência verbal e 

regência nominal. Ortografia: acentuação gráfica, uso da crase, emprego do hífen e divisão 

silábica. Pontuação: sinais de pontuação. Estilística: figuras de linguagem, figuras de palavras, 

figuras de sintaxe, figuras de pensamento. Variação linguística: as diversas modalidades do uso 

da língua. Semântica: denotação e conotação, significação das palavras (sinônimo, antônimo, 

homônimo e parônimo), polissemia e homonímia. Interpretação e análise de textos: compreensão 

de texto literário ou não-literário. 

 

CARGOS: NÍVEL SUPERIOR. 
 

Língua, Linguagem e fala - signos, índices, ícones e símbolos. Os signos linguísticos, significantes e 

significados, os conceitos de gramática. Estrutura e elementos de textos normativos, descritivos e 

dissertativos. Coesão e coerência textuais. A coerência e o texto da relação entre coerência e 

coesão. Coerência narrativa, figurativa, argumentativa. Coesão no período composto, o papel dos 

elementos de coesão; A coesão referencial. Formas remissivos gramaticais presos; Formas 

remissivos gramaticais livres; Formas remissivos lexicais e nominalizações; Coesão sequencial; 

Sequênciação Parafrástica; Recorrência de termos; Recorrência de conteúdos semânticos - 

paráfrase; Recorrência de tempo e os aspectos verbal; Sequênciação frástica; Procedimentos de 

manutenção temática; Progressão temática. O vocábulo formal, análise mórfica: princípios 

Básicos e Auxiliares; Tipos de morfemas. Estrutura: Formação do vocábulo; Tipos de derivação; 

Processos de Composição; Outros processos de formação de palavras; Flexão nominal e verbal; 

Concordâncias verbal e nominal; Período simples e composto; Termos da oração: Essenciais 

integrantes e acessórios. Tipos de orações; Sintagma e seus tipos; Orações coordenadas e 

subordinadas; Orações independentes coordenadas entre si; Orações ou período interferentes; 

Orações subordinadas. 
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MATEMÁTICA  

 

 

CARGOS: NÍVEL FUNDAMENTAL  

 

Noções de conjuntos; números inteiros, operações fundamentais; problemas envolvendo as 

operações fundamentais; noções de posição e forma, expressões numéricas; Sistemas de 

medidas: medidas de tempo, de comprimento, de massas, de temperaturas, de áreas, peso; 

múltiplos e divisores de números naturais; regra de três simples; porcentagem e problemas. 

Matemática elementar: Sistema de numeração decimal. Conjunto dos números naturais. 

Operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Múltiplos e 

divisores. Conjunto dos números racionais: frações e números decimais. Operações com números 

racionais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Porcentagem. Sistema de medidas: 

comprimento, massa, capacidade, área e volume. Medida de tempo. Cálculo de perímetro e área 

de figuras geométricas planas. Resolução de problemas de primeiro grau. Raciocínio Lógico. 

 

CARGOS: NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR  

 

Conjuntos e Subconjuntos.  Operações com Conjuntos: União, Intersecção, Diferença e 

Complementar. Número de Elementos da União de Conjuntos. Conjuntos Numéricos (Naturais, 

Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais e Complexos). Divisibilidade, Máximo Divisor Comum, 

Mínimo Múltiplo Comum. Grandezas Diretamente Proporcionais e Inversamente Proporcionais.  

Regra de Três Simples e Composta.  Porcentagem, Juros Simples e Juros Compostos.  Produtos 

Notáveis.  Operações com Números Reais: Adição, Subtração, Multiplicação, Divisão, Potenciação 

e Radiciação.  Sequências, Progressões Aritméticas e Progressões Geométricas. Relações e 

Funções. Produto Cartesiano. Função Injetora, Sobrejetora, Bijetora, Par, Ímpar, Crescente e 

Decrescente. Função Composta e Função Inversa. Função de Primeiro Grau. Função de Segundo 

Grau.  Função Modular. Função Exponencial. Função Logarítmica. Gráficos de Funções. Equações 

e Inequações. Matrizes: Operações e Propriedades. Determinantes. Resolução e Discussão de um 

Sistema Linear. Trigonometria. Triângulo Retângulo e Teorema de Pitágoras. Funções 

Trigonométricas, Gráficos, Identidades Trigonométricas, Equações Trigonométricas, Inequações 

Trigonométricas. Lei dos Senos e Lei dos Cossenos. Geometria Plana. Mediatriz de um Segmento, 

Bissetriz de um Ângulo. Medianas, Bissetrizes, Alturas e Mediatrizes de um Triângulo. 

Semelhança e Congruência de Triângulos. Semelhança e Congruência de Polígonos. Teorema de 

Tales. Número de Diagonais, Soma dos Ângulos Internos e Soma dos Ângulos Externos de um 

Polígono. Polígonos Inscritos e Circunscritos. Relações Métricas em Triângulos, Polígonos, 

Circunferência e Círculo. Área das Figuras Planas.. Noções de Lógica. 

 

CONHECIMENTOS LOCAIS  

 

CARGOS: TODOS OS CARGOS 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO: 1.1. Localização geográfica; 1.2. Aspectos socioeconômicos; 

1.3. Aspectos fisiográficos; 1.4. Geologia; 1.5. Recursos hídricos: 1.5.1. Águas superficiais; 1.5.2. 

Águas subterrâneas; 2. HISTÓRIA: 2.1. História do município, da emancipação até os dias atuais; 
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2.2. Principais fatos históricos ocorridos no município. 3. POLÍTICA: 3.1. História política do 

município; 3.2. Emancipação política; 3.3. Poder Executivo Municipal; 3.2.1. Gestões 

administrativas; 3.4. Poder Legislativo Municipal: 3.4.1. Composições da Câmara Municipal; 4. 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 4.1. Lei Orgânica Municipal. 5. ASPECTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. 

 

INFORMÁTICA 

 

CARGOS: TODOS OS CARGOS  

 

Microsoft Windows 7 e 8: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área 

de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, 

interação com o conjunto de aplicativos Microsoft Office. Microsoft Word: estrutura básica dos 

documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores 

simbólicos e numéricos, e tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, 

numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de 

texto. Microsoft Excel: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas 

e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, 

inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras, numeração de páginas, obtenção 

de dados externos, classificação. Microsoft PowerPoint: estrutura básica das apresentações, 

conceitos de slides, anotações régua, guias cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação 

de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e 

transição. Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, impressão de páginas, Uso de 

correio eletrônico, preparo de mensagens (anexação de arquivos, cópias). 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

 

Profilaxia para evitar a transmissão e proliferação de doenças de vetores encontrados no lixo. 

Vigilância Sanitária de alimentos. Atuação dos agentes comunitários de saúde. Noções gerais de 

saúde pública. Noções sobre a transmissão de doenças e respectivo tratamento. Fiscalização 

sanitária. Conhecimentos sobre os programas de saúde pública. Promoção da saúde 

considerando as situações e grupos mais vulneráveis. Sexualidade, reprodução humana e 

planejamento familiar. 

CARGO: ARTESÃO 

 

Práticas artísticas e ocupacionais; artesanato, marcenaria, pintura, tapeçaria, madeira, 

modelagem em massa de biscuit, e materiais reciclados. Segurança no trabalho. Conservação e 

armazenamento de materiais e ferramentas.  

 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

Conceito de administração pública. Princípios básicos da administração pública: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Noções sobre registros de expedientes, 

agendamento, seletividade de documentações e pautas de reuniões. Técnicas de arquivos. 

Elaboração de ofícios, correspondências, formas de tratamentos e abreviações de tratamentos de 
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personalidades. Noções de técnicas de secretariar, uso de fax e internet. Regras de hierarquias no 

serviço público; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público 

interno e externo e colegas de trabalho. Normas patrimoniais e seu gerenciamento (tombamento, 

controle, termos de responsabilidades, baixas, transferências e alienação). Noções básicas sobre 

licitações e contratos administrativos. 

 

CARGO: CUIDADOR  

 

Políticas públicas de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Conceitos de 

deficiência. Concepções de aprendizagem na área de deficiência Caracterização do atendimento 

educacional especializado. Atividades da vida diária. Reabilitação e educação. Comunicação do 

indivíduo portador de necessidades especiais. Identificação do aluno com distúrbio de 

comunicação. Técnicas de trabalho para portadores de dificuldades na linguagem oral e na 

linguagem escrita. Estratégias de estimulação da linguagem oral e escrita. Oficinas de trabalho. 

Atividades e recursos para atender às crianças com dificuldades acentuadas de aprendizagem. 

Tecnologias de informação e comunicação para a autonomia do aluno com necessidades 

especiais. Trabalho com adultos portadores de necessidades especiais. Atividades de apoio e de 

estimulação precoce para pessoa com deficiência. 

 

CARGO: ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM SAUDE MENTAL  

 

Planejamento e Gestão de Serviços de Saúde. Ética e Legislação profissional. Enfermagem na 

Saúde da Mulher.  Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente. Enfermagem na saúde do 

Adulto e da Terceira Idade. Assistência de Enfermagem aos pacientes nas doenças infecto 

contagiosas. Assistência de enfermagem aos pacientes clínicos e cirúrgicos. Assistência integral 

às pessoas em situações de risco. Atuação do Enfermeiro em unidade de ambulatório, centro 

cirúrgico, central de material eesterilização, na prevenção e controle de infecção hospitalar. 

Assistência de Enfermagem na Saúde Mental. Reforma Psiquiátrica no Brasil. Reabilitação 

psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico e 

interdisciplinaridade. Álcool, Tabagismo, outras drogas e redução de danos. Noções de Saúde 

Coletiva: Programa Nacional de Imunização. Rede de Frio. Indicadores de Saúde. Vigilância 

Sanitária; Noções de processo administrativo e sanitário. Programas de saúde. Vigilância 

Epidemiológica. Enfermagem em situações de Urgência e de Emergência. Administração de 

medicamentos, sondagens nasogástricas, enterais e vesicais e procedimentos de maior 

complexidade. Prevenção e tratamento das feridas. Biossegurança. Gerenciamento dos resíduos 

de Serviços de Saúde.  Violência contra a criança, o adolescente (ECA Lei 8069 de 13 de julho de 

1990), a mulher (Lei 11.340 de 07 de agosto de 2006 – Maria da Penha) e o idoso (Lei N°: 10.741, 

de outubro de 2003, estatuto do idoso). Noções de Direito Constitucional (Constituição da 

República Federativa do Brasil – Art. 5º e Art. 18 ao 43). 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL  

 

O Serviço Social e interdisciplinaridade Legislação Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) Lei 

de Criação dos Conselhos Assistência Social dos Direitos da Criança e Adolescente Saúde e 

Educação; Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). O Serviço Social: história, objetivos, grupos 
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sociais O papel do assistente social; A prática do Serviço Social referência teórica e prática; 

Políticas de gestão de Assistência Social: planejamento, plano, programa, projeto Trabalho com 

comunidades Atendimento familiar e individual. O Serviço Social junto aos estabelecimentos de 

ensino e no Conselho Tutelar Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. Regras básicas de 

comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de 

trabalho. Ética no serviço público. Estatuto do Idoso. 

 

CARGO: AUXILIAR OU TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

 

Noções de anatomia e fisiologia; Fundamentos de Enfermagem: técnicas básicas. Enfermagem 

Médico-cirúrgica: Assistência de enfermagem em Doenças Transmissíveis – defesa do organismo, 

conceito e tipo de imunidade, noções de vacinação. Assistência de enfermagem em distúrbios 

crônico-degenerativos: respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, musculoesqueléticos. 

Atuação de enfermagem em Centro Cirúrgico de Central de Material. Assepsia, Desinfecção, 

Esterilização e Limpeza. Assistência Domiciliar e visitas domiciliares. Noções Básicas sobre 

doenças transmissíveis e não transmissíveis (dengue, tuberculose, hanseníase, hepatites, 

diabetes e hipertensão). Preparo e Administração de medicamentos / soluções. A comunicação 

nas relações pessoais e interpessoais em saúde. Convivendo com o alcoolismo na família. 

Cuidando de famílias durante o ciclo vital; Programa de Assistência à Criança, Adolescente, 

Mulher e Idoso. Programa Nacional de Imunização. Técnicas Básicas de Enfermagem. Vigilância 

em saúde Enfermagem Materno-Infantil e Pediatria: Atendimento de enfermagem à saúde 

materno-infantil e pediatria: pré-natal, parto e puerpério e período neonatal. Enfermagem de 

urgência e emergência: primeiros socorros. 

 

CARGO: CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 

Programa Bolsa Família: criação (Lei nº 10.836, de 09.01.2004) e regulamentação (Decreto nº 

5.209, de 17.09.2004). Estrutura normativa do Programa Bolsa Família: critérios de inclusão e 

seleção, benefícios e cadastramento. Regulamentação do Cadastro Único para Programas Sociais 

(CadÚnico) - Decreto nº 6.135, de 26.06.2007. Procedimentos para cadastramento das famílias: 

visitas domiciliares e montagem de postos de atendimento. Gestão de benefícios do Programa 

Bolsa família. Controle social e fiscalização: atribuições dos conselhos de controle social do 

Programa Bolsa Família; a rede pública de fiscalização do Programa Bolsa Família. Programas 

complementares articulados com o Programa Bolsa Família. Noções básicas de informática: 1 

Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: 

ambiente Microsoft Office, BR Office. 2 Sistemas operacionais: Windows e LINUX. 3 Conceitos 

básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos 

associados à Internet e intranet. 4 Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, 

arquivos, pastas e programas. 5 Certificação e assinatura digital. 6 Segurança da Informação. 

 

CARGO: DIGITADOR  

 

Windows 7 e 8: componentes da área de trabalho, componentes das janelas, configuração do 

painel de controle, área de transferência, executando uma aplicação, gerenciamento de arquivos 

no Windows Explorer, gerenciamento de pastas no Windows Explorer, gerenciamento de lixeira, 
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formatação e cópias de discos, calculadora, bloco de notas, Paint, utilização de ajuda, sistema de 

menus, atalhos e ícones. Word: Atalho e barra de ferramentas, modos de seleção de texto, 

formatação de fonte, formatação de parágrafo, inserção de símbolos, figuras, Wordart, arquivos, 

bordas, marcadores e numeração, tabulação, quebras, textos em colunas, tabelas, modos de 

visualização, cabeçalho e rodapé, numeração de páginas, mala direta, verificação ortográfica, 

localização e substituição de texto, impressão, modelos. Correspondência oficial, Formas de 

tratamento e atendimento; Liderança; Normas de conduta; Hierarquia funcional; Direitos e 

Deveres do funcionário; Relações Humanas no trabalho; Noções de Ata. Normas ABNT, 

conhecimento das normas de elaboração bibliográfica. 

 

CARGO: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

Alimentos: Boas práticas para serviços de alimentação. Normas para promoção e proteção da 

saúde no estado. Padrões microbiológicos sanitários para alimentos. Procedimentos básicos para 

o registro e dispensa da obrigatoriedade de registro de produtos pertinentes à área de alimentos. 

Normas para as categorias de alimentos e embalagens isentos de registro sanitário e as 

categorias de alimentos e embalagens com obrigatoriedade de registro sanitário. Farmácia: 

Vigilância Sanitária Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, 

Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos. Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário 

do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços 

farmacêuticos em farmácias e drogarias. Regulamento Técnico sobre substâncias e 

medicamentos sujeitos a controle especial. Controle sanitário do comércio de drogas, 

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Condições para o funcionamento de 

empresas sujeitas ao licenciamento sanitário e o registro, controle e monitoramento, no âmbito 

da vigilância sanitária, dos produtos de que trata a Lei Nº 6360 de 23 de setembro de 1976 e da 

outras providências. Serviços de saúde: Condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Ações de controle de 

infecção hospitalar no país. Os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de 

endoscopia com via de acesso ao organismo por orifícios exclusivamente naturais. Condições 

para instalação e funcionamento de serviços de fisioterapia no Estado. Regulamento Técnico para 

planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde. Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde. 

Requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde. As medidas para 

redução da ocorrência de infecções por Micobactérias de Crescimento Rápido –MCR em serviços 

de saúde. Regulamento técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em 

radiodiagnóstico médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raio-x diagnósticos em todo 

território nacional. Exigências para o funcionamento de estabelecimentos privados de vacinação, 

seu licenciamento, fiscalização e controle, e dá outras providências. 

 

CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 

 

Fármacos que agem nos SNA e SNC; Fármacos que atuam sobre os outros sistemas orgânicos; 

Aparelho Respiratório, Aparelho urinário, Aparelho Digestivo, Sistema Cardiovascular; 

Antimicrobianos; Antinflamatórios; Antineoplásicos; Análises Clínicas: Bioquímica. 

Parasitologia. Bacteriologia. Hematologia; Nutrição Parenteral Total, portaria 272 de 08 de 
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abril de 1998. Leis que regem a criação dos CFF e CRF / Atribuições do Farmacêutico; 

Controle de Infecção Hospitalar. (portaria 2616 de 12 de maio de 98; Lei 9431 de 06 de 

janeiro de 1997 e RDC 48 de 02 de junho de 2000); Portaria dos Medicamentos Controlados. 

(portaria 344 de 12 de maio de 1998) e Leis dos Genéricos. (Lei 9787 de 10 de fevereiro de 

1999). 

 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

 

Sistema do Aparelho Auditivo: bases anatômicas e funcionais. Audiologia Clínica. 

Procedimentos subjetivos de testagem audiológica – indicação, seleção e adaptação do 

aparelho de ampliação sonora individual. Audiologia do Trabalho: ruído, vibração e meio-

ambiente. Audiologia Educacional. Neurofisiologia do Sistema Motor da Fala. Funções 

Neolinguística. Sistema Sensório-motor-oral – etapas evolutivas. Desenvolvimento da 

linguagem. Deformidade crâneo-faciais. Características fonoaudiológicas. Avaliação mio-

funcional. Tratamento fonoaudiológico. Distúrbio da voz. Disfonias. Aspectos preventivos. 

Avaliação e fonoterapia. Distúrbio de Linguagem da Fala e da Voz decorrentes de fatores 

neorológicos congênitos, psiquiátricos, psicológicos e sócio-ambientais. Desvios fonológicos. 

Fisiologia de deglutição. Desequilíbrio da musculação oro-facial e desvios da deglutição. 

Prevenção, avaliação e terapia mio-funcional. Disfonias: teorias, avaliação e tratamento 

fonoaudiológico. Distúrbio da Aprendizagem da linguagem escrita: prevenção, diagnóstico e 

intervenção fonoaudiológica. Aleitamento materno: vantagens – fisiologia da lactação. 

Assistência Fonoaudiológica Domiciliar (Reabilitação Baseada na Comunidade – RBC). Ética e 

legislação profissional. 

 

CARGO: MÉDICO DERMATOLOGISTA 

 

Anatomia e fisiologia da pele normal. Fisiopatologia cutânea. Semiologia e métodos 

complementares. Dermatoses alérgicas. Dermatoses eritêmato-descamativas. Dermatoses 

vésico-bolhosas. Distúrbios do tecido conectivo. Dermatoviroses. Infecções bacterianas e 

microbacterioses. Doenças sexualmente transmissíveis. Micoses superficiais e profundas. 

Dermatozoonoses e leishmaniose tegumentar. Dermatoses por agentes químicos e físicos. 

Granulomas não infecciosos. Nevos, tumores benignos e cistos. Tumores malignos. Distúrbios 

dos anexos (glândulas, pelos e unhas). Afecções das mucosas e semimucosas. Terapêutica 

medicamentosa, química e física. Cirurgia dermatológica. Clínica Geral: Insuficiência 

Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma 

Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo 

Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação 

Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; 

Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas 

Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; 

Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções 

Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais 

comuns na população idosa. 
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CARGO: MÉDICO PEDIATRA 

 

Ética Médica. Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil, Crescimento e 

desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-

psicomotor, Imunizações: ativa e passiva, Alimentação do recém-nascido e lactente: carências 

nutricionais, desvitaminoses. Patologia do lactente e da criança: Distúrbios cárdio-

circulatórios: Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa, Insuficiência cardíaca, 

Reanimação cardiorrespitória. Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, 

Bronquite, bronquiolite, Estado de mal asmático, Insuficiência respiratória aguda, 

Pneumopatias agudas e derrames pleurais. Distúrbios metabólicos e endócrinos: Acidose e 

alcalose metabólicas, Desidratação aguda, Diabetes mellitus, Hipotireoidismo e 

hipertireoidismo, Insuficiência supra-renal. Distúrbios neurológicos: Coma, Distúrbios 

motores de instalação aguda, Estado de mal convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e 

renal: Glomerulopatias, Infecções do trato urinário, Insuficiência renal aguda e crônica, 

Síndrome hemolítico- urêmica, Síndrome nefrótica. Distúrbios onco-hematológicos: Anemias 

carenciais e hemolíticas, Hemorragia digestiva, Leucemias e tumores sólidos, Síndromes 

hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias biliares: Hepatites virais, Insuficiência hepática. 

Doenças Infecto-contagiosas: AIDS, Diarréias agudas. Doenças infecciosas comuns da infância. 

Estafilococcias e estreptococcias 

Infecção hospitalar. Meningoencegalites virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia 

bacteriana. Tuberculose. Viroses respiratórias. Acidentes: Acidentes por submersão. 

Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica. Primeiros Socorros no Paciente 

Politraumatizado. Acidentes por animais peçonhentos. Meningites virais e bacterianas. 

 

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA 

 

Conhecimento da Área: Alcoolismo: conceito e quadros clínicos. Demências: conceito, 

classificação, quadros clínicos. Esquizofrenias: conceito, classificação e tratamentos. Aspectos 

psiquiátricos das epilepsias, manifestações principais, tratamentos. Transtornos afetivos: 

conceito, classificação e tratamento. Neuroses: histórico, conceito, classificação e tratamento. 

Toxicomanias: conceito, conduta terapêutica. Personalidade: conceitos, desenvolvimento. 

Terapêutica psiquiátrica: psicofarmacoterapia - classificação e indicações principais. 

Psicoterapias: conceito, histórico, tipos e formas, indicações principais. Oligofrenias: conceito, 

classificação e conduta. Personalidade psicopática: conceito, abordagem terapêutica. 

Psiquiatria Social e Saúde Mental. História da Psiquiatria. Principais evoluções modernas na 

consideração da doença mental. Psiquiatria Forense. Política da Saúde Mental. Psiquiatria 

Comunitária. Psiquiatria do Setor: Preventivismo. Antipsiquiatria. Psiquiatria "Democrática". 

Diretrizes da reforma psiquiátrica brasileira. Conceitos e ações em psiquiatria infanto-juvenil. 

 

 

CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA 
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Conceitos gerais de ortopedia e traumatologia. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e 

patologia da coluna vertebral. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia do 

quadril. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia do joelho. Diagnóstico e 

tratamento de lesões traumáticas e patologia do tornozelo e pé. Diagnóstico e tratamento de 

tumores ósseos e sarcoma de partes moles. Diagnóstico e tratamento de alongamento e 

reconstrução óssea. Clínica Geral: Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência 

Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença 

Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido 

Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada 

às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos 

Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de 

Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; 

Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças 

mais comuns na população idosa. 

 

CARGO: PSICÓLOGO 

 

Avaliação psicológica: fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação: 

critérios de seleção, avaliação e interpretação de resultados. Técnicas de entrevista. 

Psicologia do desenvolvimento. Psicopatologia geral. Impacto diagnóstico processo de 

adoecimento enfrentamento da doença e adesão ao tratamento. Processo de hospitalização. 

Psicologia hospitalar. Psicossomática. Psicologia social e psicologia sócio histórica. Psicologia 

institucional. Reforma psiquiátrica no Brasil. Equipes interdisciplinares: interdisciplinaridade 

e multidisciplinariedade em saúde. Psicoterapia breve. Teorias e técnicas psicológicas: 

psicanálise/Gestalt Terapia/ Behaviorismo/ Reich. Clínica infantil: teoria e técnica. Clínica de 

adolescentes: teoria e técnica. Psicoterapia familiar: teoria e técnica. Psicoterapia de grupo. 

Código de Ética Profissional dos Psicólogos. A violência na infância, na adolescência e na 

família. A clínica da terceira idade. Saúde do trabalhador: conceitos e práticas. Ética e 

legislação profissional. 

 
CARGOS CIRURGIÃO DENTISTA – ENDODONTISTA E CIRURGIÃO DENTISTA – PERIODONTISTA 

 

Biossegurança em Odontologia. Diagnóstico das principais doenças bucais. Noções sobre 

terapêutica Odontológica. Técnica e tipos dos anestésicos locais utilizados em odontologia. 

Controle Químico ecânico de placa dental. Emergências Médicas em Odontologia. Bioética em 

Odontologia. Código de Ética Odontológica. SUS – Princípios e diretrizes. Lei Orgânica da 

Saúde – Lei 8.080 e Lei 8.142. Norma Operacional Básica do SUS. Norma Operacional de 

Assistência a Saúde. Programa de Saúde da Família. Promoção de saúde. Epidemiologia dos 

problemas bucais. Índices e indicadores. Prevenção, diagnóstico e tratamento das principais 

doenças bucais. Flúor: Uso, Metabolismo, Mecanismo de ação, Intoxicação cônica e aguda. 

Educação em saúde bucal. Política de saúde. Odontologia em Saúde Coletiva: Níveis de 

Prevenção de Leavell e Clark. Níveis de Aplicação. Cariologia: Epidemiologia da cárie dentária. 

Fatores etiológicos da doença cárie. Dinâmica do desenvolvimento da lesão de cárie. 

Diagnóstico e tratamento da cárie dentária. Prevenção em Odontologia: Prevenção à cárie 
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dentária e à doença periodontal. Uso racional de fluoretos em Odontologia. Farmacocinética 

do Flúor. Toxicologia do Flúor - Selantes de Fóssulas e Fissuras. Controle mecânico da placa 

bacteriana - Técnicas de escovação - Controle químico da placa bacteriana - Clorexidina - 

Educação e motivação em Saúde Bucal. Cirurgia Odontológica: Anestesia local em 

Odontologia. Técnicas cirúrgicas em Odontologia. Exodontias. Remoção de dentes inclusos 

e/ou impactados. Biópsias. Farmacologia: Analgésicos. Antiinflamatórios. Antibióticos. Anti-

hemorrágicos. Dentística: Dentística não restauradora: tratamento da doença cárie. Cimento 

de Ionômero de Vidro: Indicações e contra-indicações. Vantagens e desvantagens. Técnica de 

aplicação. Resinas Compostas: Classificação. Propriedades. Indicações e técnicas de aplicação. 

Amálgama: Ligas para Amálgama. Principais características. Tática operatória. 

 

CARGO: EDUCADOR SOCIAL 

 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Indisciplina.  Cuidados com as crianças, adolescentes e adultos 

doentes.  Primeiros-socorros.  Constituição Federal/88 – artigos 205 a 217 e alterações posteriores.  

Sistema Único de Assistência Social – SUAS, Diretrizes Nacionais de Assistência e Promoção Humana, 

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos. Proteção Social Básica. Proteção Social Especial. Serviço 

de Acolhimento Institucional. Orientações Técnicas do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a 

Fome (MDS), Juventude/PROJOVEM, Programa de Atenção, Programa do PETE, Integral a Família (PAIF), 

Declaração Universal dos Direitos da Criança, Medida Sócio Educativa para Jovens Maiores de 16 anos, 

Estatuto do Idoso, Prevenção e Uso Indevido de Drogas. 

 

CARGO: ADMINISTRADOR HOSPITALAR 

 
Teoria das Organizações; Modelos de Gestão Organizacional; Planejamento e Gestão de Recursos 

Humanos; Cultura Organizacional, Formação de Grupos e Motivação Humana; Planejamento Estratégico - 

Formulação e  Implementação; Processo Decisório; Sistema de Saúde no Brasil e o desenvolvimento do 

Setor Hospitalar; Modelos de Gestão nas Organizações de Saúde do Brasil; Gestão da Qualidade em Saúde.  

 

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 

Legislação da Terapia Ocupacional; Terapia Ocupacional Geral: Atividades de Vida Diária, 

Atividades da Vida Prática, Análise de Atividades, Próteses, Órteses, Adaptações, Avaliações. 

Terapia Ocupacional Neurológica. Terapia Ocupacional Neuropediátrica. Terapia Ocupacional 

Traumato-ortopédica. Terapia Ocupacional  Reumatológica. Terapia Ocupacional Geriátrica. 

Terapia Ocupacional na Saúde Mental.  

 

CARGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA 

 

Conteúdo Programático: Clínica Médica: Fundamentos básicos: Interpretação do exame físico. 

Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. Aparelho 

hemolinfopoiético: Interpretação clinica do hemograma, diagnostico diferencial e 

tratamentos dasanemias, leucopenías, policitemías, leucemias e linfomas. Diagnostico 

diferencial das linfadenopatias e esplenomegalias. Aparelho respiratório: Asma brônquica. 

Doença pulmonar obstrutiva crônica. Pneumotórax. Pneumonias. Câncer de pulmão. 
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Síndrome de insuficiência respiratória. Aparelho Digestivo: Parasitoses intestinais. Câncer 

Gástrico. Diagnostico diferencial das diarreias e da síndrome disabsortiva. Colelitiase e 

coledocolitiase. Doenças inflamatórias do intestino. Câncer dos Cólons. Pancreatites. 

Diagnóstico diferencial das icterícias e cirrose hepática. Tabagismo e alcoolismo. Aparelho 

circulatório: Arritmias. Insuficiência cardíaca. Hipertensão arterial. Diagnostico diferencial 

das cardiomiopatias (restritiva, congestiva e hipertrófica). Aparelho Urinário: Avaliação 

clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (EAS). Insuficiência 

renal aguda e crônica. Infecções urinárias. Nefrolitíase (uropatia obstrutiva). Endocrinologia: 

Diabetes mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias.Obesidade e desnutrição.Doenças 

infectoparasitárias: S.I.D.A. e suas complicações. Tuberculose. DST. Dengue e verminose. 

Dermatologia: Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. 

Cardiologia: Anatomia, Fisiologia e Semiologia do Aparelho Cardiovascular. Métodos 

Diagnósticos: Eletrocardiografia, Ecocardiografia, Medicina Nuclear, Hemodinâmica, 

Ressonância Magnética, Cardiopatias Congênitas Cianóticas e Acianótica: Diagnóstico e 

Tratamento. Hipertensão Arterial. Doença Coronariana. Doença Reumática. Valvulopatias: 

Diagnóstico e Tratamento. Miocardiopatias: Diagnóstico eTratamento. Insuficiência Cardíaca 

Congestiva. Doença de Chagas. ArritmiasCardíacas: Diagnóstico e Tratamento. Marca passos 

Artificiais. Endocardite Infecciosa.Hipertensão Pulmonar. Sincope. Doenças do Pericárdio. 

Doença da Aorta. Embolia Pulmonar.  
 

CARGO: MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 

 

Conteúdo Programático: Código de Ética Médica. Ultrassonografia: bases físicas, efeitos 

biológicos, agentes de contraste e artefatos. Ultrassonografia abdominal (em medicina 

interna): fígado, baço, vesícula e vias biliares, pâncreas, trato gastrintestinal e urinário, 

adrenais, retroperitônio e grandes vasos, parede abdominal, peritônio e diafragma. 

Ultrassonografia pélvica feminina e masculina. Doppler ginecológico.Ultrassonografia do 

tórax e da parede torácica. Ultrassonografia obstétrica e fetal. Doppler obstétrico. 

Ultrassonografia de estruturas superficiais (mamas, tireoide, paratireoide, glândulas 

salivares, bolsa escrotal e pênis). Ultrassonografia do sistema musculoesquelético. 

Ultrassonografia pediátrica. Ultrassonografia intervencionista e intraoperatória. 

 

CARGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

 

1. Desenho técnico: 1.1. Tipos, formatos, dimensões e dobradura de papel; 1.2. Linhas 

utilizadas no desenho técnico, escalas; 1.3. Desenhos de plantas e cortes de edificações e 

componentes dos edifícios; 1.4. Leitura, interpretação e produção de desenhos de 

arquitetura, de estruturas, de fundações, de instalações prediais em geral e de topografia. 2. 

Tecnologia das Construções: 2.1. Locação de obra; 2.2. Execução de escavações; 2.3. Execução 

de fôrmas e armaduras; 2.4. Produção, transporte, lançamento adensamento e cura de 

concretos; 2.5. Execução de alvenarias; 2.6. Execução de instalações prediais; 2.7. Execução 

de revestimentos e de pinturas; 2.8. Montagens de esquadrias; 2.9. Execução de coberturas. 3. 

Planejamento e controle de obras: 3.1. Organização de canteiros de obras; 3.2. Quantificações 
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de materiais e serviços; 3.3. Orçamentos; 3.4. Vistorias técnicas e fiscalização de obras; 3.5. 

Processos de compra e de controle de materiais; 3.6. Licitações e contratos administrativos; 

3.7. Cronogramas. 4. Materiais de construção: 4.1. Características dos materiais de 

construção; 4.2. Controle tecnológico. 5. Topografia:5.1. Equipamentos de topografia; 5.2. 

Levantamentos topográficos; 5.3. Desenho topográfico; 5.4. Cálculos topográficos. 6. 

Elementos de mecânica estrutural: 6.1. Reconhecimento de tipos de estruturas; 6.2. 

Identificação de componentes das estruturas; 6.3. Sistemas de cargas; 6.4. Fundamentos das 

estruturas de concreto armado. 7. Noções de segurança e higiene do trabalho. 8. Desenho 

assistido em computa. 
 

 

CARGO: BIOQUÍMICO 

 

Controle de qualidade - princípios, controle interno e externo, soros controle, curva e fator  

de calibração, padrões, fotocolorimetria e espectro fotometria. Controle de variáveis pré-

analíticas, analíticas e pós-analíticas. Bioquímica: Dosagens bioquímicas no sangue, métodos 

automatizados. Células e receptores celulares; Química e Bioquímica dos ácidos nucléicos, 

proteínas, enzimas, carboidratos, lipídeos. Biologia Molecular, Enzimas de restrição; 

Marcadores tumorais. Monitoramento de Drogas Terapêuticas. Eletroforese de proteínas, 

lipoproteínas e hemoglobina. Imunoeletroforese e cromatografia em análises clínicas. 

Parasitologia: Métodos de concentração para exame parasitológico de fezes: Faust, Hoffman, 

Baerman, Ritchie, Stoll, Graham; Identificação de protozoários intestinais, ovos, larvas e 

formas adultas de helmintos, colheita e métodos de coloração para o exame parasi tológico e 

gota espessa. Identificação de plasmódios e filárias no sangue, profilaxia das doenças 

parasitárias e ciclo evolutivo dos protozoários e helmintos. Imunologia: Princípios de 

Imunologia, Imunidade inata e adquirida, Imunidade celular e humoral. Sistema HLA, sistema 

complemento, reações antígeno-anticorpo, reações sorológicas para sífilis, provas sorológicas 

para doenças reumáticas, provas de aglutinação nas doenças infecciosas, imunoglobulinas, 

reações de imunofluorescência. Reação para HIV (teste rápido e Elisa). Uroanálise: Colheita, 

conservantes, exame qualitativo, caracteres gerais, propriedades físicas, exame Químico. 

Elementos anormais e sedimentoscopia, sedimento organizado, cálculos renais. 

Microbiologia: Esterilização - métodos físicos, e químicos, princípios e tipos. Coleta de 

amostras para exames, métodos de coloração, Meios de cultura, condições gerais de preparo, 

armazenamento. Provas de controle de qualidade. Isolamento e identificação de bactérias e 

fungos de interesse médico. Determinação de sensibilidade das bactérias aos 

antimicrobianos. Hematologia: Colheita, anticoagulantes, contagem de leucócitos e plaquetas. 

Automação em hematologia. Determinação de hemoglobina, de hematócrito e dos índices 

hematimétricos. Métodos de coloração, contagem de reticulócitos. Interpretação do 

hemograma, leucograma e alterações dos leucócitos, alterações das hemácias e das plaquetas. 

Coagulograma completo, princípio dos testes e suas aplicações diagnósticas. Biossegurança 

no Laboratório: Práticas de biossegurança, barreiras primárias e equipamentos protetores, 

seleção e aquisição de materiais e reagentes. Descontaminação, esterilização, desinfecção e 

anti-sepsia, tratamento do lixo, descarte. Prevenção dos acidentes de laboratório, normas e 

condutas de emergência nos acidentes de laboratório.  
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ANEXO III – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGOS ATRIBUIÇÕES 

 

 

 

Auxiliar e/ou Técnico em 

Enfermagem 

Realizar atividades técnicas em unidades Hospitalares e 
Ambulatoriais; Recepcionar pacientes para consultas e 
tratamentos, participar de atividades de educação e 
saúde, prestar cuidados de higiene e conforto, zelar pela 
guarda e conservação de vacinas; Controlar estoque de 
roupas, programar, distribuir e controlar a devolução 
dos mesmos; Triar a clientela em recepção de centros de 
saúde, verificar e registrar dados de consultas médicas. 
Auxiliar na desinfecção, limpeza e organização de 
unidade de atendimento na conservação e manutenção 
de materiais utilizados na unidade de saúde; Exercer 
outras tarefas correlatas. 

 

Médico  Ultrassonografista 

Realizar, supervisionar, interpretar e emitir laudos de 
exames radiológicos, notadamente em ultrassonografia, 
empregando técnicas especiais, para atender a 
solicitações médicas; Realizar as atribuições de Médico 
e demais atividades inerentes ao emprego 

 

 

 

 

 

Farmacêutico 

Controlar estoques e produtos de uso restrito (validade, 
substituição, relatório). Realizar farmacovigilância. 
Manipular fórmulas magistrais. Acompanhar os 
aviamentos das prescrições. Preparar soluções de NPT: 
quimioterápicos e doses unitárias. Realizar diluição de 
anestésicos. Realizar atividades nas diversas áreas do 
GHC, em nível de internação, saúde comunitária e/ou 
em domicílio. Coordenar, supervisionar e executar 
outras atividades de sua especialidade ou área de 
atuação dentro da rede de ações e serviços do Grupo 
Hospitalar Jose da Rocha Furtado. Realizar atividades de 
ensino e pesquisa.  

Cirurgião Dentista – Especialista 

Endodontista 

Atribuições conforme elencadas e definidas na 
CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS PARA PROCEDIMENTOS 
NOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA, resolução CFO 
063/2005, capítulo VIII, seção IV, artigos 55 e 56 

Cirurgião Dentista – Especialista 

Periodontista 

Atribuições conforme elencadas e definidas na 
CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS PARA PROCEDIMENTOS 
NOS CONSELHOS DEODONTOLOGIA, resolução CFO 
063/2005, capítulo VIII, seção XVI, artigos 79 e 80. 
 

 
 
 
Médico 
 Cardiologista 

Executar atividades inerentes à especialidade de 
Cardiologia, abrangendo todos os componentes do 
sistema cardiovascular; prestar assistência 
especializada a população em geral nos Postos de Saúde, 
Casa de Saúde, Unidades Móveis, e em campanhas 
realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, nas áreas 
de cardiologia, e outras áreas de sua especialidade, além 
daquelas já descritas para a função de médico. 
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Médico 
Ortopedista 

Executar atividades relativas ao tratamento das 
alterações sem ossos, músculos e articulações sejam 
elas congênitas (desde o nascimento), desenvolvidas 
durante a vida do paciente, ou por causa de problemas 
de postura em consequência da idade, acidentes ou 
doenças, além daquelas já descritas para a função de 
médico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Médico 
Dermatologista 

Atuar como especialista em ambulatório de 
especialidades, atendendo os pacientes referenciados 
das unidades de saúde ou de outras especialidades. 
Acolher o usuário, identificando o mesmo e também se 
apresentar ao usuário. Avaliar o paciente, estabelecendo 
plano diagnóstico e terapêutico, algumas vezes em 
conjunto com a equipe local para casos específicos. 
Realizar prescrições e encaminhamentos que se fizerem 
necessários, respeitando o fluxo definido no Sistema 
Único de Saúde Municipal. Preencher devidamente os 
prontuários dos pacientes atendidos. Explicar ao 
usuário sobre os procedimentos a serem realizados. 
Encaminhar referência e contrarreferência conforme 
impresso e fluxo estabelecidos pelo Sistema Único de 
Saúde Municipal, garantindo as informações necessárias 
para ingresso do paciente em outro serviço de saúde ou 
retorno do mesmo à equipe local da unidade de saúde 
de referência. Ser apoio de capacitação na sua área 
específica e/ou promover apoio matricial aos 
profissionais da rede pública municipal de saúde, dentro 
ou fora do ambulatório de especialidades, sempre que 
necessário. Desenvolver atividades educativas junto à 
comunidade, quando solicitado. Realizar procedimentos 
diagnósticos relacionados à sua área de atuação, desde 
que capacitado e acordado com a coordenação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar os problemas de saúde comuns ocasionados 
por medicamentos, cosméticos, saneastes e 
domissanitários, radiações, alimentos, zoonoses, 
condições do ambiente de trabalho e profissões ligadas 
a saúde, relacionando-os com as condições de vida da 
População; identificar as opiniões, necessidades e 
problemas da população relacionada ao uso indevido de 
produtos e serviços de interesse da vigilância sanitária, 
ao exercício ilegal de profissões relacionadas com a 
saúde, ao controle sanitário dos alimentos e das 
principais zoonoses; realizar e/ou atualizar o cadastro 
de estabelecimentos e profissionais de interesse da 
vigilância sanitária; classificar os estabelecimentos e 
produtos segundo o critério de risco epidemiológico; 
promover a participação de grupos da população 
(associação de bairros, entidades representantes e 
outros) no planejamento, controle e avaliação das 
atividades de vigilância sanitária; participar de 
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Fiscal de Vigilância  

programação de atividades de inspeção sanitária para 
estabelecimentos, produtos e serviços de interesse da 
vigilância sanitária, segundo as prioridades definidas; 
participar na programação das atividades de colheita de 
amostras de produtos de interesse da vigilância 
sanitária (alimentos, água, medicamentos, cosméticos, 
saneastes, domissanitários e correlatos); realizar 
levantamento de produtos alimentares disponíveis e de 
maior consumo, bem como o comportamento das 
doenças veiculadas por alimentos, condições sanitárias 
dos estabelecimentos e o perfil da contaminação dos 
alimentos; realizar e/ou acompanhar inspeções de 
rotinas (programadas) e emergenciais (surtos, 
reclamações, registros e outros) em estabelecimentos 
alimentares e outros de interesse da vigilância Sanitária; 
auxiliar na inspeção industrial e sanitária de produtos 
de origem animal; realizar colheita de amostras de 
produtos de interesse da vigilância sanitária, com fins 
de análise fiscal, surto e controle de rotina; participar da 
criação de mecanismos de notificação de casos e/ou 
surtos de doenças veiculadas por alimento e zoonoses; 
participar da investigação epidemiológica de doenças 
veiculadas por alimentos e zoonoses; aplicar, quando 
necessárias medidas previstas em legislação sanitária 
vigente (intimações, infrações e apreensões); orientar 
responsáveis e manipuladores de estabelecimentos 
quando da emissão dos autos/termos; validar a licença 
sanitária de estabelecimentos de menor risco 
epidemiológico, mediante aprovação das condições 
sanitárias encontradas por ocasião da inspeção; 
participar da avaliação dos resultados das atividades 
desenvolvidas e do seu redirecionamento; participar na 
promoção de atividades de informações de debates com 
a população, profissionais e entidades representantes 
de classe sobre temas da vigilância sanitária; executar 
atividades internas administrativas relacionadas com 
execução de cadastro/arquivos e atendimento ao 
público; emitir relatórios técnicos e/ou pareceres 
relativos a sua área de atuação; efetuar vistoria e 
fiscalização em estabelecimentos públicos, comerciais e 
industriais verificando as condições gerais de higiene, 
limpeza de equipamentos, refrigeração, suprimento de 
água, instalações sanitárias, armazenagem, estado e 
graus de deterioração de produtos perecíveis e 
condições de asseio; inspecionar imóveis antes de 
serem habitados, verificando condições físicas e 
sanitárias do local para assegurar as medidas 
profiláticas e de segurança necessárias, com o fim de 
obter alvarás; vistoriar estabelecimentos de saúde, salão 
de beleza e outros, verificando as condições gerais, de 
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higiene, data de vencimento de medicamentos e registro 
psicotrópicos; coletar para análise físico-química 
medicamentos e outros produtos relacionados à saúde; 
entregar quando solicitadas notificações e 
correspondências diversas; executar outras tarefas correlatas. 

 

Digitador  

Alimentar o computador com dados específicos e listar 
as respostas fornecidas pelo mesmo; realizar operação 
de computador; realizar pequenos reparos; instalar 
programas; manutenção preventiva; executar outras 
atividades compatíveis com o cargo. Ler e corrigir 
minutas. Arquivar documentos conforme as normas. 

 

 

 

 

Médico Pediatra 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 
medicamentos e realizar outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos 
da medicina preventiva e/ou terapêutica; Analisar e 
interpretar resultados de exames diversos, 
comparando-os com os padrões normais, para 
confirmar ou informar o diagnóstico; Manter registro 
dos pacientes examinados, anotando a conclusão 
diagnostica, tratamento prescrito e evolução da doença; 
Prestar primeiro atendimento em urgências clínicas, 
cirúrgicas e traumatológicas; Encaminhar pacientes 
para a atendimento especializado, quando for o caso; 
Fazer exames médicos necessários à admissão de 
pessoal pela Prefeitura; Coletar e avaliar dados 
bioestatísticos sociosanitários da comunidade, de forma 
a desenvolver indicadores de saúde da população 
estudada; Elaborar programas educativos e de 
atendimento médico preventivo voltados para a 
comunidade; Assessorar a elaboração de campanhas 
educativas no campo da saúde pública e medicina 

 

Médico Psiquiatra 

Executar atividades de estudo, prevenção e tratamento 
dos modos psíquicos de adoecer ou da perda 
involuntária da faculdade normativa, além daquelas já 
descritas para a função de médico. 

 

Terapeuta Ocupacional 

Exercer atividades específicas concernentes a métodos e 
técnicas terapêuticas e recreacionais com a finalidade 
de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade 
mental do paciente. 

 

 

Psicólogo  

Atuar no âmbito da Psicologia nos Programas, Projetos e 
Serviços sócio- assistenciais procedendo estudos, 
elaborando e aplicando técnicas e métodos de 
verificação, possibilitando orientações e 
encaminhamentos de crianças, adolescentes, jovens e 
suas famílias à Rede de Proteção Social Básica e 
Especial. Desenvolver espaço de debate e interlocuções, 
bem como, participar de equipes multiprofissionais, 
visando a interação de conhecimentos e práticas, na 
perspectiva da interdisciplinaridade em que se deem as 
relações de trabalho e construção dos projetos 
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terapêuticos individuais e/ou coletivos. A fim de 
melhorar a qualidade de vida da municipalidade. 
Realizar triagens, relatórios técnicos, pareceres e outros 
documentos relativos à função. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educador Social  

Contribuir com a equipe técnica no planejamento das 
atividades recreativas, educativas e sociais; Elaborar 
relatório mensal das atividades realizadas, com 
avaliação do desenvolvimento de cada criança e 
adolescente, para a coordenação do centro; Desenvolver 
as atividades recreativas e culturais de acordo com a 
faixa-etária das crianças e adolescentes atendidos; 
Executar e orientar atividades referentes à higiene 
pessoal e alimentação das crianças e adolescentes, 
incentivando a aquisição de hábitos saudáveis, em 
unidades específicas sob supervisão técnica; Realizar a 
abordagem da população de/na rua em situação de 
risco social; Participar das ações integradas de 
fiscalização urbana em estabelecimentos comerciais; 
Acompanhar o técnico em atendimento a vitimizados 
em domicílios; Estabelecer diálogos e triagem inicial das 
situações, criando vínculos com a população alvo, 
visando a inserção na rede de atendimento social; 
Realizar a pré-triagem social, registrando e 
encaminhando as pessoas para o atendimento básico de 
higienização, atendimento de saúde (médico e 
odontológico), albergagem, alimentação e triagem 
social; Acionar os órgãos competentes, em conjunto com 
o técnico, no caso de contenção das pessoas atendidas e 
dar os encaminhamentos necessários; Observar 
rigorosamente a população atendida e na suspeita de 
porte de objetos estranhos à rotina do atendimento 
social (armas, drogas, etc.), em conjunto com o técnico, 
acionar os órgãos competentes; Acompanhar as pessoas 
encaminhadas para recâmbio a outros Municípios e 
Estados quando necessário; Realizar o retorno 
domiciliar/familiar, quando necessário; Acompanhar o 
educando em suas visitas à família sob supervisão 
técnica; Desempenhar outras tarefas correlatas. 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento de atividades com a população da 
terceira idade, fazendo o elo entre o idoso e a família, os 
serviços de saúde, os poderes públicos constituídos, os 
grupos de convivência e lazer e a comunidade em geral, 
desenvolvendo as seguintes atividades: Atuar em 
diversas instâncias junto aos idosos, no cuidado e 
assistência, nas atividades de convivência e lazer; 
Coordenar e atuar na implementação de políticas 
destinadas ao atendimento ao idoso; Atuar junto aos 
idosos nos aspectos de desenvolvimento da cidadania e 
do atendimento pelas políticas públicas; Auxiliar o idoso 
que apresenta ou não limitações nas atividades 
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Cuidador  

cotidianas, oferecendo-lhe cuidados e/ou suporte, 
desempenhando atividades relacionadas ao seu bem-
estar físico, mental, social e legal, diretamente ou por 
meio de empresas voltadas a esse público; Lidar com 
idosos independentes ou dependentes, acamados ou 
não, inclusive em estado de demência, nas diversas 
instâncias de atenção, como unidade hospitalar, clínica, 
domicílio e instituição de longa permanência, bem como 
a relacionar-se com os seus familiares e trabalhar em 
equipe multidisciplinar; Promover a divulgação da 
legislação específica que garante os direitos dos idosos. 

 

Técnico em Edificações  

Realizar levantamentos topográficos e planialtimétricos; 
desenvolver e legalizar projetos de edificações sob 
supervisão de um engenheiro civil; planejar a execução, 
orçar e providenciar suprimentos; supervisionar a 
execução de obras e serviços; treinar mão-de-obra e 
realizar o controle tecnológico de materiais e do solo. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

 

Fonoaudiólogo 

Desenvolver e executar atividades de nível superior, de 
execução qualificada, em educação e saúde pública, 
envolvendo estudos, coordenação, supervisão, execução 
e avaliação de ações de saúde, especialmente na área de 
desenvolvimento neurolinguístico e reeducação vocal. 

 

 

 

Administrador Hospitalar 

Planejar, organizar, controlar e assessorar os serviços 
das áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, 
informações, financeira, tecnológica, entre outros. 
Implementar programas e projetos para qualificar os 
processos de gestão. Contribuir com as ações de 
planejamento institucional e das equipes de trabalho. 
Promover estudos para racionalização dos recursos. 
Assessorar os processos de avaliação e controle 
institucionais. Prestar consultorias na área da 
administração. Coordenar, supervisionar e executar 
atividades de sua especialidade ou área de atuação 
dentro da rede de serviços do Grupo Hospitalar José da 
Rocha Furtado. Supervisionar residentes e estagiários.  

 

 

 

 

 

 

 

Identificar áreas de risco; Orientar as famílias para 
utilização adequada dos serviços de saúde, 
encaminhando-as serviços, conforme orientação de sua 
coordenação local; Realizar ações e atividades, no nível 
de sua competência, nas áreas prioritárias da Atenção 
Básica; Realizar, por meio de visita domiciliar, 
acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua 
responsabilidade; Realizar busca ativa de casos como 
tuberculose, hanseníase e todas demais doenças de 
cunho epidemiológico; Estar sempre bem informado e 
informar aos demais membros das equipes, sobre a 
situação das famílias acompanhadas, particularmente 
aquelas em situação de risco. Desenvolver ações de 
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Agente Comunitário de Saúde 

educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção 
da saúde e na prevenção de doenças; Monitorar as 
famílias com crianças menores de 01 (um) ano, 
consideradas em situação de risco; Acompanhar o 
crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 (zero) 
a 5 (cinco) anos; Identificar e encaminhar gestantes 
para o serviço de pré-natal na Unidade de Saúde da 
Família; Realizar ações educativas para prevenção do 
câncer cérvico-uterino e de mama encaminhando as 
mulheres em idade fértil para a realização de exames 
periódicos nas unidades de referência; Promover a 
educação e a mobilização comunitária, visando 
desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria 
do meio ambiente, entre outras dentro do planejamento 
da equipe, sob a coordenação do profissional 
enfermeiro; Traduzir para a Equipe de Saúde da Família 
a dinâmica social da comunidade, suas necessidades 
potencialidades e limites; Identificar parceiros e 
recursos existentes na comunidade que possam ser 
potencializadas pela equipes; Outras ações e atividades 
a serem definidas de acordo com prioridades locais  
durante o desenvolvimento do Programa.  

 

Cadastrador do Bolsa Família 

Entrevistar e levantar os elementos necessários das 
famílias om o perfil para o Cadastro Único; Inserir os 
dados dos mesmos no Sistema CAD Único; Bom 
atendimento do entrevistador com o beneficiário; Obter 
formalmente todas as informações necessárias para 
uma boa qualidade do cadastro. 

 

Enfermeiro Especialista em 

Saúde Mental 

Prestar assistência de enfermagem direta e indireta, ao  
paciente com transtorno mental , inclusive urgências 
psiquiátricas, por meio de ações individuais e coletivas 
através de diferentes intervenções terapêuticas; 
Implementar ações de enfermagem no desenvolvimento 
de intervenções de saúde mental nos âmbitos hospitalar 
e ambulatorial; Participar da elaboração e execução de 
planos assistenciais de saúde do paciente com 
transtorno psiquiátrico visando sua integração precoce 
à sociedade; Criar e executar programas e protocolos de 
atendimento e acolhimento ao paciente com transtorno 
mental; Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais 
atividades inerentes ao emprego 

 

 

 

 

 

Prestar serviços de âmbito social às pessoas 
,individualmente ou em grupos, identificando e 
analisando seus problemas e necessidades materiais, 
sociais e de outra ordem, aplicando os processos básicos 
de assistência social, para facilitar a recuperação de 
indivíduos ou grupos e promover sua reintegração no 
meio social, familiar e de trabalho; desenvolver 
atividades de educação e vigilância em saúde e executar 
o serviço social, aplicando seus métodos e técnicas 
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Assistente Social 

específicas; assessorar e prestar suporte técnicos de 
gestão em saúde, no âmbito do Sistema único de Saúde 
do Município. Planejar, executar, coordenar e avaliar 
Programas, Projetos, e Serviços na área de Assistência 
Social e Trabalho. Propor e realizar estudos sócio-
econômicos que possam contribuir para identificar as 
demandas e potencialidades para atendimento e defesa 
dos direitos dos usuários. Realizar orientação social e 
encaminhamento de pessoas e famílias à Rede de 
proteção Social e ao mercado de trabalho. Realizar 
visitar e emitir pareceres e relatórios sociais. Assessorar 
e prestar apoio técnico de gestão nono âmbito do 
Sistema único de Assistência Social 

 

 

Auxiliar Administrativo 

Desenvolver e executar atividades de nível médio, de 
execução qualificada, envolvendo estudos, pesquisas, 
cálculos, elaboração, implantação, acompanhamento, 
coordenação e controle de planos, programas e projetos 
relacionados à Administração Municipal. Redigir textos, 
auxiliar em processos licitatórios, sempre sob 
orientação da Administração Superior. 

 

 

 

Artesão 

Atividade de nível médio, envolvendo a execução qualificada de 
trabalho na área do ensino de técnicas artesanais. Ensinar todas 
as etapas de execução de técnicas artesanais (planejamento, 
preparação dos materiais e ferramentas e execução); capacitar 
para plena utilização das ferramentas necessárias e disponíveis 
na oficina; controlar e orientar a manutenção das condições de 
segurança na execução das tarefas e do espaço físico; controle 
de materiais e ferramentas; orientar sobre a comercialização de 
produtos artesanais (compra de materiais, cálculo dos gastos, 
elaboração do preço final e modos de comercialização); 
participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares; 
elaborar informes e instruções de execução de técnicas 
artesanais; executar outras tarefas correlatas. 

 

 

 

Bioquímico 

Compreende o cargo que se destina a executar testes e 
exames hematológicos, sorológicos, bacteriológicos, 
parasitológicos, citológicos e outros; orientar e 
supervisionar o trabalho de auxiliares na realização de  
exames e testes relativos à patologia clínica; elaborar 
relatórios e pareceres diagnósticos, resultantes de testes, 
análises e experiências; preencher e assinar laudos 
resultantes dos exames realizados; controlar a qualidade 
dos exames realizados no laboratório; participar da 
programação e execução do aperfeiçoamento de pessoal; 
requisitar material, o equipamento e aparelhos 
necessários ao desenvolvimento das atividades do 
laboratório, bem como providenciar a manutenção dos mesmos; 
substituir o farmacêutico quando designado; zelar pela limpeza, 
ordem e controle do local de trabalho; comunicar qualquer 
irregularidade detectada; elaborar escala de férias do pessoal, 
manter atualizados os registros de ações de sua competência; 
cumprir e fazer cumprir as normas do setor; executar outras 
tarefas correlatas a sua área de competência 
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ANEXO IV CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CERTAME 

 

 

ATIVIDADE DATAS  

01. Lançamento do Edital 17.04.2015 

02. Período de inscrições  20.04. a 11.05.2015 

03. Publicação da relação das inscrições deferidas 13.05.2015 

04. Prazo para recurso contra as lista provisória de inscrições. 14.05.2015 

05. Homologação e publicação da relação das inscrições, após julgamento 
dos recursos. 

18.05.2015 

06. Divulgação dos candidatos inscritos com endereços e locais de 
aplicação da prova. 

29 .05.2015 

07. Aplicação das Prova escrita - Objetiva 07.06.2015 

08. Divulgação do Gabarito das Provas Objetivas (Preliminar)  08.06.2015 

09. Interposição de recursos contra gabaritos das Provas Objetivas.   
 

09 e 10. 05.2015 

09. Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os 
gabaritos das Provas Objetivas  

17.06.2015 

10. Publicação do gabarito definitivo da prova escrita objetiva 
 

19.06.2015 

11. Divulgação da relação dos aprovados e classificados 
 

22.06.2015 

12. Abertura de prazo para apresentação de recursos referentes à 
pontuação da prova objetiva 

23.06.2015 

13. Abertura de prazo para entrega dos títulos 24 e 25.06.2015 

14. Resultado da Prova de Títulos 30.06.2015 

15. Recurso contra pontuação da prova de títulos 01 e 02.07.2016 

16. Aplicação da Prova Física (para o Cargo de Cuidador) 03 e 06.07.2015 

17. Resultado da Prova Física 08.07.2015 

18. Recurso contra o Resultado da Prova Física 09.07.2015 

19. Resultado Final e Divulgação do Julgamento dos Recursos contra o   
Resultado da Prova Física 

13.07.2015 

20. Recurso contra o resultado final (erro material, como equívoco de 
nome e/ou na soma das notas e/ou aplicação do critério de desempate) 

14.07.2015 

22. Resultado final do Teste Seletivo e resposta dos recursos que trata o 
item anterior. 

16.07.2015 

1.Todas as decisões e demais ato serão publicados na Imprensa Oficial (Diário Oficial dos Municípios), e no endereço 
eletrônico ima.uniaoseletivo@outlook.com e na Prefeitura de União. Por motivos justificáveis, o cronograma acima 
poderá ter as suas datas alteradas. 
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ANEXO V REQUERIMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIAL AOS PORTADORES DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

 

           EDITAL Nº. 01 TESTE SELETIVO DO MUNICIPIO DE UNIÃO 

 

 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

OU QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS 

 

 

REQUERIMENTO DE VAGA COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

 

O(A)candidato(a) ____________________________________________________, CPF n° ____________________, 

candidato(a) à seleção para provimento de vagas para o cargo 

_____________________________________________________ regido pelo Edital n° 001/2015 requerer vaga 

especial como PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. Nessa ocasião, o(a) referido(a) 

candidato(a) apresentou LAUDO MÉDICO com a respectiva Classificação Estatística Internacional 

de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), no qual constam os seguintes dados: 

Tipo de deficiência de que é portador:   ___.  

Código correspondente da (CID):   ___. 

Nome e CRM do médico responsável pelo laudo:   __. 

 

 

OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual 

passíveis de correção simples, tais como miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. Ao 

assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa concordância em relação ao 

enquadramento de sua situação, nos termos do Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, 

publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004, especialmente no que concerne 

ao conteúdo do item 5 deste edital, sujeitando-se à perda dos direitos requeridos em caso de não-

homologação de sua situação, por ocasião da realização da perícia médica. 

 

 

 

 

 

__________________________, _______________de________________ 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato (a) 
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REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL E(OU) DE TRATAMENTO ESPECIAL 

 

 

Marque com um X no quadrado correspondente caso necessite, ou não, de prova especial e (ou) 

de tratamento especial. 

 

                                NÃO HÁ NECESSIDADE DE PROVA ESPECIAL E(OU) DE TRATAMENTO ESPECIAL 

 

       HÁ NECESSIDADE DE PROVA E(OU) DE TRATAMENTO ESPECIAL 

       

 

(No quadro a seguir, selecionar o tipo de prova e(ou) o tratamento especial necessário(s). 
 

 

1. Necessidades físicas: 

(  ) sala para amamentação (candidata que tiver 

necessidade de amamentar seu bebê) 

(    ) sala térrea (dificuldade para locomoção) 

( ) sala individual (candidato com doença 

contagiosa/outras) 

(    ) maca 

(    ) mesa para cadeira de rodas 

(    ) apoio para perna 

1.1. Mesa e cadeiras separadas 

(    ) gravidez de risco 

(    ) obesidade 

(    ) limitações físicas 

1.2. Auxílio para preenchimento: 

dificuldade/ impossibilidade de escrever) 

(    ) da folha de respostas da prova objetiva 

1.3. Auxílio para leitura (ledor) 

(    ) dislexia 

(    ) tetraplegia 

 

2. Necessidades visuais (cego ou pessoa com 

baixa visão) 

(    ) auxílio na leitura da prova (ledor) 

(    ) prova em braille e ledor 

(    ) prova ampliada (fonte entre 14 e 16) 

 (    ) prova super ampliada (fonte 28) 

3. Necessidades auditivas (perda total ou parcial 

da audição) 

(  ) intérprete de LIBRAS (Língua Brasileira de 

Sinais) 

(    ) leitura labial 

 

 

 

 

 

 

____________________, ______ de _______________________ de 20_____ 

_ 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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ANEXO VI – DO ENVIO DE RECURSOS 

 

 

RECURSOS – PROVA OBJETIVA DO TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO 

 

Instruções 

 

Para a interposição de recursos o candidato deverá, SOB PENA DE NÃO TER O RECURSO 

CONHECIDO, MESMO QUE ENVIADO PARA OUTRO E-MAIL DO PRÓPRIO IMA: 

 

5.1.A – Enviar e-mail ima.uniaoseletivo@outlook.com com o título: 

 

a)“RECURSO QUESTÃO Nº_____________PROVA____________________________________ 

(PORTUGUÊS/INFORMÁTICA/CONHECIMENTOS GERAIS/ CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS)”,  se tratar de recursos contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva; 

 

b) “RECURSO INSCRIÇÃO _____________________ (NOME DO CANDIDATO), se se tratar de 

recurso contra o indeferimento ou problemas na inscrição; 

 

c) “RECURSO PROVA FÍSICA ___________________________ (CARGO)”, se se tratar de recurso 

contra o resultado  da prova física 

 

d) “RECURSO PONTUAÇÃO FINAL”, se se tratar de recurso contra pontuação do 

candidato. 

 

5.2.A – Colocar no corpo do e-mail os dados do candidato: Nome, Cargo, Código do Cargo e nº de 

Inscrição. 

 

5.3.A – As razões do recurso (a justificativa de por que a questão deve ter o gabarito modificado) 

deverão ser acostadas por meio de documentos EM ANEXO, e jamais no corpo do e-mail. 

 

5.4.A – Os recursos serão considerados tempestivos se houverem sido enviados até às 23:59h do 

último dia de prazo para o envio, considerando o horário local. 

 

5.5.A – O candidato deverá enviar somente um e-mail por questão, bem como uma questão em 

cada e-mail. Não serão considerados recursos múltiplos no mesmo e-mail. 

 

5.6.A – O candidato deverá enviar o recurso por meio de seu próprio e-mail, não sendo aceitos 

recursos enviados por e-mail de terceiros, bem como não serão aceitos recursos com autorias 

múltiplas. 
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ANEXO VII – DO EXAME FÍSICO (SOMENTE PARA O CARGO DE CUIDADOR) 

 
 

6.1 – Os aprovados e classificados no teste seletivo para o cargo de cuidador de esforços, pela 
própria natureza dos serviços, serão submetidos a uma Avaliação da Capacidade Física e Laboral 
(ACFL), de caráter apenas eliminatório, que consiste em testes de dinamometria manual e 
escapular, com graus de esforço diferente para homens e mulheres, nos seguintes parâmetros:  
 

a) Dinamometria Manual - desempenho mínimo para aprovação:  
Masculino: 35 Kgf Feminino: 30 Kgf  
b) Dinamometria Escapular - desempenho mínimo para aprovação:  
Masculino: 30 Kgf Feminino: 25 Kgf  

 

6.2 – TESTE DE DINAMOMETRIA MANUAL: Os procedimentos para a execução do Teste de 
Dinamometria Manual obedecerão aos aspectos a seguir:  

 
a) O (A) candidato (a) deverá posicionar-se em pé, com afastamento lateral das 
pernas, os braços ao longo do corpo, o punho e antebraço em posição de pronação, 
segurando o dinamômetro na linha do antebraço;  
b) Na posição indicada, o (a) candidato (a) deverá realizar a maior tensão possível de 
flexão dos dedos, com a preensão da barra móvel do dinamômetro entre os dedos e a 
base do polegar;  
c) Não será permitida nenhuma movimentação do cotovelo e punho.  
 
6.21 – O (A) candidato (a) terá 3 (três) tentativas sendo estas de contração máxima e 
que devem ser realizadas de forma alternada, em cada uma das mãos, tendo como 
resultado a soma de ambas as mãos. 

 

6.3 – TESTE DE DINAMOMETRIA ESCAPULAR: Os procedimentos para a execução do Teste de 
Dinamometria Escapular obedecerão aos aspectos a seguir:  
 
 

a) O (A) candidato (a) posicionar-se-á em pé, com os pés afastados, tronco em posição 
anatômica, cabeça direcionada para frente, fixando o dinamômetro com as duas mãos 
ao mesmo tempo e os ombros abduzidos formando um ângulo de 90 graus.  
b) Ao segurar o dinamômetro, apoiar com todos os dedos, inclusive o polegar. Quando 
o (a) candidato (a) atingir essa posição será solicitado que execute o movimento em 
explosão.  
c) Não será permitido movimentar o corpo tirando os pés da posição inicial ou deixar 
cair os ombros saindo do ângulo de 90 graus. Esses movimentos dificultam a execução 
do teste.  
6.31 – O (A) candidato (a) terá três tentativas com descanso de 5 (cinco) minutos 
entre as execuções.  

 
6.4 – O (a) candidata que alcançar o mínimo estipulado nos subitem 6.1, será considerado (a) 
apto (a). 
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ANEXO VIII – FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

 

Nome: 
 
Inscrição: 
 
Cargo: 
 

 
À Comissão Organizadora da prefeitura municipal de União para fins de participação na nova 
prova de títulos, apresento os seguintes documentos: 
 

 
Marque Sim  
 

 
Ou Não 

 
DESCRIÇÃO DO TÍTULO 

Sim (      )  Não (      )  
 

Doutorado 

Sim (      )  Não (      ) Mestrado 
 

Sim (      )  Não (      )  Curso de Especialização 
 

Sim (      ) Não (      )  Experiência, (até o limite de 5 anos).  
 

Quant. de laudas 
Protocoladas 

 Totalização dos pontos: 

 
 
 
 

______________, ___de _______ de 2015 
 
 
 
 

 
 

____________________________________        _________________________________________ 
Visto de recebimento                                               Assinatura do Candidato (a) 

 
 
 
 

Informações: 
 Entregar este formulário com os anexos em 2 (duas) vias. 
 A documentação entregue não será conferida no ato da entrega pela equipe de com a finalidade de 

pontuação. 
 É de responsabilidade exclusiva do candidato o correto preenchimento dos campos do 

formulário e a entrega em conformidade com o Edital. 
 Os documentos anexados para análise de títulos deverão ser fotocopias legíveis e autenticadas em 

cartório. 


