
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES- RO 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL N° 03/2015 
 

A Prefeitura Municipal de Ariquemes, RO, através do Instituto Exatus Ltda - ME, tendo em vista o resultado do processo administrativo 
13.017/11/SEMSAU/2013 tornam público que realizarão seleção através de concurso público para provimento de cargos e cadastro 
reserva do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Ariquemes- RO. 
1- Disposições preliminares: o Concurso Público para provimento de Cargos Públicos será regido pela Constituição Federal e pelas 
seguintes Leis: Leis Municipais nº. 1.304/2007 (PCCS) e 1.336/2007 (Regime Jurídico Único) e suas alterações, Lei Federal Nº 
11.350/06, Portaria Nº 2488/11 do MS, para os cargos regidos pela C.L.T., pela Instrução Normativa Nº 013/2004/TCE-RO, por este 
Edital, e será executado pelo Instituto Exatus Ltda – ME, conforme CONTRATO Nº 093/2015. A critério da Administração poderão ser 
chamados os candidatos aprovados no presente certame, além do número de vagas previstas neste edital respeitando-se o limite de 
vagas existentes em lei conforme a necessidade da administração. 
2- Dos Cargos: são os detalhados no Anexo I. 
2.1 – Ao vencimento básico serão acrescidas as vantagens definidas em lei. 
2.2 – Exigências diferenciadas para posse: os candidatos aos cargos de Nível Superior deverão apresentar carteira de registro 
profissional, sempre que exigido em lei para o exercício do cargo. 
3 – Das atribuições dos Cargos: as atribuições dos cargos são as constantes do Anexo II deste edital. 
4 – Regime Jurídico: os candidatos serão contratados sob o Regime Jurídico Estatutário dos servidores da Prefeitura Municipal de 
Ariquemes, à exceção dos cargos de Agente Comunitário de Saúde que serão contratados sob o regime da CLT. 
5 – Jornada de Trabalho: a jornada de trabalho está definida no quadro de vagas, conforme Anexo I deste edital. 
5.1 – O cumprimento integral da jornada de trabalho é obrigatório e a possibilidade de realização de plantões, dependerá unicamente 
dos interesses e das necessidades da Prefeitura Municipal. 
6 – Local de trabalho: será definido pela Prefeitura Municipal, conforme o quadro do Anexo I deste edital. 
6.1 – A Prefeitura Municipal de Ariquemes poderá por necessidade de atendimento ao interesse do serviço público, lotar em outro setor 
ou local diverso, daquele para o qual se inscreveram os candidatos aprovados, respeitadas as atribuições dos respectivos cargos sem 
que haja majoração salarial em função disso, de acordo com a legislação em vigor. 
7 – Das Inscrições: serão feitas a partir do dia 14 de setembro de 2015 até às 21h 59 min do dia 22 de outubro de 2015, através do 
endereço eletrônico www.institutoexatus.com. Para realizar a inscrição o candidato deverá estar ciente do Edital e todas as 
informações referentes ao Concurso, acessar o ícone de preenchimento de inscrição no endereço eletrônico mencionado, preencher 
corretamente os campos com os dados solicitados dentro do período estabelecido, pagar o boleto bancário até a data do vencimento 
do mesmo, ou, requerer isenção conforme o caso. Para realizar a inscrição é necessário a utilização de documento de identificação 
pessoal RG ou outro equivalente (Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Identidade Profissional, etc.) e 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). ATENÇÃO: a inscrição só será confirmada após a confirmação do pagamento feito por meio do 
boleto bancário até a data do vencimento, em qualquer banco. ATENÇÃO: ANTES DE PAGAR O SEU BOLETO BANCÁRIO, 
OBSERVE ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DO ITEM 8.1 DESTE EDITAL. EM CASO DE DÚVIDAS SOBRE O BOLETO 
BANCÁRIO ENTRE EM CONTATO COM A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
OU AINDA COM O INSTITUTO EXATUS, ATRAVÉS DO SITE www.institutoexatus.com 
7.1 – Da Isenção de Taxa de Inscrição para hipossuficientes:  
Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos amparados pelo Decreto nº 6.593, de 2 de 
outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 3 de outubro de 2008. 
7.1.2 - Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que: 
a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 
de junho de 2007; e 
b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 2007. 
7.1.3 - A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato, disponível no Anexo IV deste Edital, para a solicitação de 
inscrição. O requerimento deverá constar todos os dados preenchidos, principalmente a indicação do Número de Identificação Social 
(NIS), atribuído pelo CadÚnico; e a declaração de que atende à condição estabelecida na letra “b” do subitem 7.1.2 deste edital; 
7.1.4 – Os Requerimentos de Isenção de que trata o item 7.1.3 deverão ser encaminhados pessoalmente à Comissão de 
Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público, na Prefeitura de Ariquemes, na Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional, 
Ariquemes - RO, no horário de atendimento ao público, das 7h30min às 13h e das 15h às 17h30min de segunda à sexta-feira, no prazo 
compreendido entre os dias 14 à 18 de setembro de 2015. Os requerimentos poderão ser também enviados através do email 
atendimentoexatus@gmail.com, sendo que quando enviados desta forma, os candidatos deverão confirmar o recebimento do mesmo 
pelo telefone (69) 3421-7923, pois o Instituto Exatus não se responsabilizará pelo envio incorreto do e-mail, nem mesmo por quaisquer 
outras falhas de envio. 
7.1.5 Homologação das Isenções: Está previsto para ser divulgado no dia 05 de outubro de 2015 a homologação das isenções de taxa 
de inscrição, sendo que o interessado deverá manter-se informado se foi deferido ou não o seu requerimento de isenção e caso não 
tenha, efetuar o pagamento do boleto bancário dentro do vencimento previsto, que é dia 23 de outubro de 2015. 
7.1.6 - Para analisar os requerimentos de isenção de taxa, o município de Ariquemes consultará as bases de dados do CadÚnico, 
sendo que será indeferido o pedido dos candidatos que: 
a) Não for encontrado o número de NIS apresentado no requerimento; 
b) Não se enquadram na letra “b” do subitem 7.1.2; 
c) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 
d) fraudar e/ou falsificar documentação; 
d) pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta ou envio incorreto, não atendendo o disposto nos subitens 
7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 deste Edital; 
e) não observar o prazo estabelecido no subitem 7.1.4 deste Edital; 
f) apresentar documentos ilegíveis ou preenchidos incorretamente. 
7.1.7 – Efetivação da Inscrição de hipossuficientes: O interessado que requerer a isenção de taxa de inscrição deverá preencher sua 
inscrição de forma convencional, ignorando a emissão do boleto bancário até que a resposta de sua isenção seja divulgada. Caso o 
mesmo tenha seu pedido deferido, sua inscrição aparecerá como CONFIRMADA e se o pedido for indeferido, o candidato deverá 
efetuar o pagamento de seu boleto para efetivar sua inscrição no presente concurso.  
7.1.8 - A ficha de inscrição preenchida pelo interessado, deverá ser encaminhada junto com o requerimento de isenção, pois sem esse 
documento não há como se validar a inscrição se o interessado tiver a isenção deferida. 
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7.2 – Inscrições dos candidatos inscritos no certame 01/2014: Os candidatos que se inscreveram no concurso anterior, Edital 01/2014, 
que foi cancelado, para terem suas inscrições efetivadas no concurso atual, Edital 03/2015, deverão seguir as seguintes instruções: 
a) Ler o edital atentamente; 
b) Verificar no arquivo “LISTA DE CANDIDATOS COM INSCRIÇÕES DEFERIDAS DO CONCURSO DE 2014”, se consta seu nome 
nessa lista e confirmar o cargo para o qual tinha se inscrito. 
c) No prazo que vai do dia 14 de setembro até o dia 05 de outubro de 2015 o interessado deve preencher nova ficha de inscrição no 
site www.institutoexatus.com para o mesmo cargo em que tinha se inscrito anteriormente. 
d) Imprimir e guardar sua inscrição, onde constam seus dados; 
e) Os candidatos terão 20 (vinte) dias para realizar estes procedimentos (prazo este definido no item c), sendo que aqueles que 
preencherem a ficha depois do prazo estipulado que é 14 de setembro até o dia 05 de outubro de 2015, terão que pagar seus boletos 
novamente se desejarem se inscrever para este concurso. Os candidatos que cumprirem com os passos acima, no período 
determinado, que estejam inscritos no presente concurso no mesmo cargo que se inscreveram no concurso anterior estarão isentos de 
pagamento de nova taxa de inscrição. Sendo que após o dia 19 de outubro de 2015, o Instituto Exatus verificará os requerimentos 
preenchidos e confirmará aqueles que constam da lista de Candidatos com Inscrições Deferidas do Concurso de 2014. 
A lista de candidatos com inscrição deferida para o concurso atual, Edital 03/2015, por estarem com inscrição deferida no concurso de 
2014 será divulgada no dia 19 de outubro de 2015. Os candidatos que não constarem nesta lista, deverão efetuar o pagamento do 
boleto bancário, até o seu vencimento que é o dia 23 de outubro de 2015. 
f) Os candidatos que não seguirem os passos definidos para obterem a inscrição no presente certame, poderão contatar a prefeitura 
para informações acerca da devolução da taxa anteriormente paga. 
8 - Valor das Inscrições: Para os cargos de Médico e especialidades R$ 120,00 (cento e vinte reais); Demais cargos de Nível Superior 
R$ 70,00 (setenta) reais; Cargos de Nível Médio e Técnico R$ 50,00 (cinquenta reais); Cargos de Nível Fundamental R$ 30,00 (trinta 
reais). O pagamento das inscrições será feito por meio de boleto bancário emitido no ato da inscrição. Não haverá inscrição 
condicional. 
8.1 – DOS BOLETOS: POR CONTA DE UM VÍRUS DE COMPUTADOR QUE TEM AFETADO DIVERSOS COMPUTADORES, OS 
CANDIDATOS DEVEM TOMAR CUIDADO E VERIFICAR SE O BOLETO EMITIDO É DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E SE OS 
21 (VINTE E UM) NÚMEROS INICIAIS DO BOLETO SÃO 10496.04406 26000.200043. CASO A NUMERAÇÃO OU A LOGOMARCA 
DO BANCO NÃO CONFIRMEM, É SINAL QUE O COMPUTADOR UTILIZADO ESTÁ COM VÍRUS QUE ALTEROU O CÓDIGO DE 
BARRAS DO BOLETO, E ESSE BOLETO PRECISARÁ SER GERADO NOVAMENTE EM UM COMPUTADOR NÃO INFECTADO. 
8.2 – No Caso de geração de boleto falso, gerado em computador infectado por vírus, aconselhamos os interessados a procurar as 
autoridades policiais mais próximas e denunciar os fatos IMEDIATAMENTE. 
9 – Condições para realizar a Inscrição: ser brasileiro nato ou naturalizado; 
10 – Das provas: todos os candidatos farão provas objetivas de natureza eliminatória e classificatória. Cada prova terá 40 (quarenta) 
questões e cada questão terá 5 (cinco) alternativas, sendo apenas uma correta. Todas as questões terão pesos iguais. Cada acerto 
equivale a 2,5 (dois pontos e meio), podendo os candidatos obter classificação de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. Serão considerados 
aprovados os candidatos que obtiverem 50 (cinquenta) pontos ou mais na contagem do total de pontos e nota mínima de 2,5 (dois 
pontos e meio) em cada prova, ou seja, não tirarem nota zero em nenhuma das matérias cobradas na prova. 
11 – Da Prova escrita 
11.1 – Nível Superior: 40 questões, sendo 10 de português, 20 de específicas para o cargo e10 de atualidades; 
11.2– Nível Médio: 40 questões, sendo 10 de português, 10 de matemática, 10 específicas para o cargo e 10 de atualidades; 
11.3 – Nível Fundamental Completo e Incompleto: 40 questões, sendo 15 de português, 15 de matemática e 10 de atualidades; 
11.4 – Dos conteúdos das provas: os conteúdos das provas escritas estão no Anexo III deste edital. 
12– Critérios gerais de aprovação e classificação: serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 50 (cinquenta) pontos 
ou mais em média geral e não tirarem zero em nenhuma das matérias da prova. A classificação será em ordem decrescente. Serão 
considerados aprovados os candidatos que tirarem no mínimo 50 (cinquenta) pontos. 
12.1 – Os candidatos aprovados e que ficarem classificados além do número de vagas, no Concurso Público, ingressarão 
automaticamente em uma lista de cadastro de reserva no qual ficará a discricionariedade da administração sua convocação para 
assunção do cargo. 
13 – Da prova de Resistência Física: os candidatos ao cargo de Agente Comunitário de Saúde que obtiverem maior pontuação no 
limite de 3 (três) vezes a quantidade de vagas, serão convocados para prova prática de caráter classificatório, no limite mínimo de 5 
(cinco) candidatos convocados. Caso o último convocado no limite de 3 (três) vezes o número de vagas esteja em caso de empate 
com outro(s) candidato(s), este(s) candidato(s) também ser (á/ão) convocados. Este critério também vale para os cargos que serão 
chamados a quantidade mínima de 5 (cinco) candidatos, quando o quinto estiver empatado com outro(s) candidato(s), este(s) também 
ser(á/ão) convocado(s). Os candidatos convocados para esta prova, somente poderão realizá-la se no dia da mesma, no ato da 
identificação e assinatura da ata de presenças apresentarem a declaração de que possui condições de saúde para realização da 
mesma, devidamente assinada e carimbada por um médico e conforme Anexo VII deste edital emitido com no máximo 15 (quinze) dias 
de antecedência à data da prova. 
13.1 – Critérios da prova de resistência física: Esta prova é de caráter eliminatório, os candidatos deverão correr e/ou caminhar sem 
interrupção durante 12 (doze) minutos, sendo registrada a distância total percorrida. Os candidatos serão considerados aptos se 
percorrerem a distância mínima de 2.410m (dois mil quatrocentos e dez metros) quando do sexo masculino, e, 1.970m (mil novecentos 
e setenta metros) quando do sexo feminino. Os candidatos que não conseguirem percorrer todo o percurso no tempo estabelecido, 
serão considerados inaptos e serão eliminados do concurso.  
13.2 Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias alegadas, tais como alterações 
orgânicas permanentes ou temporárias, estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, gravidez ou outras situações que 
impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade física e/ou orgânica do candidato 
13.3 Os candidatos convocados para esta etapa deverão comparecer ao local indicado para realização da prova até 30 (trinta) minutos 
antes do horário fixado para seu início, munidos do comprovante de inscrição, documento de identidade e o laudo médico, caso 
contrário, não poderão participar da referida etapa. O candidato realizará os referidos testes de acordo com o escalonamento efetuado 
pela equipe avaliadora, o qual será realizado de forma aleatória. 
14 – Da prova prática: os candidatos ao cargo de Motorista de Ambulância e Motorista de Ambulância Garimpo Bom Futuro que 
obtiverem maior pontuação no limite de 3 (três) vezes a quantidade de vagas, serão convocados para prova prática de caráter 
classificatório, no limite mínimo de 10 (dez) candidatos convocados. Caso o último convocado no limite de 3 (três) vezes o número de 
vagas esteja em caso de empate com outro(s) candidato(s), este(s) candidato(s) também ser (á/ão) convocados. Este critério também 
vale para os cargos que serão chamados a quantidade mínima de 10 (dez) candidatos, quando o décimo estiver empatado com 
outro(s) candidato(s), este(s) também ser(á/ão) convocado(s).  
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14.1 - A prova prática terá peso de 100 (cem) pontos. A nota da prova prática será utilizada para o cálculo da média final dos 
candidatos, da seguinte forma: (nota da prova objetiva + nota da prova prática) ÷ 2 = média final. Para obter aprovação no concurso, o 
candidato deverá obter no mínimo 50 (cinquenta) pontos na média final. Serão eliminados os candidatos que obtiverem nota inferior a 
50 (cinquenta) pontos na prova prática.  
14.2 - Critérios da prova prática para os cargos de Motorista de Ambulância e Motorista de Ambulância Garimpo Bom Futuro: os 
candidatos serão submetidos a teste de percurso de rua. Para cada falha do candidato serão descontados os respectivos pontos, 
conforme detalhamento constante no Anexo V; O candidato convocado para realizar a prova prática deverá apresentar no momento da 
prova, Original e Cópia da Carteira Nacional de Habilitação na Categoria exigida para o cargo, constante na tabela de cargos, no 
Anexo I. O candidato que não apresentar estes documentos, não poderá realizar a prova prática. 
15 – Datas de realização das provas escritas e de Resistência Física: 
15.1 – As provas escritas estão PREVISTAS para serem realizadas no dia 15 de novembro de 2015, com horários e locais a serem 
definidos pelos organizadores do Concurso Público posteriormente. Se necessário, a critério da organizadora do concurso, juntamente 
com a comissão especial organizadora do concurso, poderão ser criados dias, horários e locais alternativos para a aplicação das 
provas. O tempo mínimo de permanência na sala é de uma hora, sendo que depois deste tempo, os candidatos poderão levar seu 
caderno de questões. A duração da prova é de 3 (três) horas. Os últimos 3 (três) candidatos deverão permanecer na sala até que os 
três terminem suas provas. 
15.2 – As provas práticas e de resistência física estão PREVISTAS para serem realizadas no dia 13 de dezembro de 2015, em locais e 
horários que serão posteriormente definidos no edital de convocação da prova de resistência física. Se necessário poderão ser criados 
dias, horários e locais alternativos para a aplicação das provas. 
16– Da divulgação dos locais de realização das provas escritas, práticas e de resistência física. 
16.1– Divulgação dos locais da prova escrita e Homologação das Inscrições: no dia 27 de outubro de 2015, será divulgado o Edital de 
Homologação das Inscrições, contendo os nomes de todos os inscritos, separados por cargo. No dia 04 de novembro de 2015 está 
previsto para ser divulgado o ensalamento (locais de prova), (contendo relação dos candidatos inscritos, nome das escolas e as salas 
de aula em que farão suas provas), no mural da Prefeitura Municipal de Ariquemes e no endereço eletrônico www.institutoexatus.com. 
Todos os candidatos inscritos deverão procurar essas informações, pois NÃO SERÁ ENVIADO QUALQUER AVISO INDIVIDUAL AOS 
CANDIDATOS. Os candidatos também poderão consultar estes dados através do ícone acompanhamento de inscrição no site do 
Instituto Exatus. 
16.2 – Divulgação dos locais das provas práticas e de resistência física: no dia 08 de dezembro de 2015, está previsto para ser 
divulgado edital de convocação para realização das provas práticas de resistência física, onde constará nome, cargo e local da prova 
dos candidatos convocados para a mesma. O edital de convocação será divulgado no mural da Prefeitura Municipal de Ariquemes e no 
endereço eletrônico www.institutoexatus.com. 
17 – Contagem de pontos: os gabaritos das provas serão submetidos à leitura óptica, devendo o candidato preencher completamente 
pintando todo o campo da resposta que ele considerar correta, com caneta esferográfica azul ou preta; Os candidatos que fizerem uso 
de corretivo em seu gabarito, não terão seu gabarito lido e no lugar da nota aparecerá NC. 
18– Dos Gabaritos das provas objetivas: o candidato deverá preencher o gabarito com o número de sua prova e com a resposta das 
questões das provas com caneta esferográfica azul ou preta, que será o único documento para a correção. Não haverá substituição de 
gabaritos. Será considerada nula a questão que tiver rasuras, emendas ou dupla marcação. Os gabaritos com as respostas corretas 
estão previstos para serem divulgados no dia 15 de novembro de 2015 a partir das 22 horas no endereço eletrônico 
www.institutoexatus.com. E a partir das 8 horas do dia 16 de novembro de 2015 no mural da Prefeitura Municipal de Ariquemes. 
18.1- Para cada cargo haverá quatro provas objetivas diferentes. Cada prova objetiva terá um número de 1 a 4. Esse número 
deverá ser preenchido pelo candidato em seu gabarito no campo correspondente ao número da prova. É de inteira 
responsabilidade do candidato marcar corretamente em seu gabarito o número correspondente à sua prova, pois este será o 
único meio de correção. Caso a marcação seja rasurada ou o candidato deixe de marcar o número de sua prova no gabarito, o 
mesmo não terá seus pontos contados e o candidato será desclassificado e no resultado parcial constará NC. 
19 – Condições para a realização das provas: para a realização das provas os candidatos deverão apresentar-se no horário e local 
indicado no ensalamento e portar caneta esferográfica, azul ou preta, construída em material transparente. Não será permitido o uso 
de qualquer recurso extra como calculadora ou régua. Também não será permitida a entrada na sala de prova de candidatos portando 
cadernos, apostilas ou livros de qualquer espécie, telefones celulares ou outros equipamentos eletrônicos. O CANDIDATO DEVERÁ 
SE APRESENTAR NO LOCAL DAS PROVAS COM 30 (TRINTA) MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA. Somente poderá realizar a prova o 
candidato que apresentar documento de identificação original com foto. Não haverá segunda chamada para nenhuma das provas, 
importando a ausência do candidato, na sua eliminação do concurso. 
19.1 – O candidato será eliminado do concurso caso utilize recurso não autorizado, na hipótese de sua ausência no dia do 
concurso, não comparecer no horário previsto, não apresentar a documentação exigida para a realização da prova, não 
marcar corretamente o número de sua prova no gabarito, não assinar seu gabarito, enfim não atender às condições 
constantes neste edital. 
20 – Critérios de Desempate: em caso de empate por pontos entre dois ou mais candidatos, a classificação será feita considerando-se 
como primeiro critério de desempate as regras estabelecidas no Estatuto do Idoso, Lei Federal nº. 10.741/03 (que considera idosa a 
pessoa com sessenta anos ou mais) da seguinte forma: a) primeiro o candidato idoso; Em caso de empate entre dois ou mais 
candidatos idosos, terá preferência o candidato mais idoso, considerando-se dia, mês e ano de nascimento; Permanecendo o empate 
entre dois ou mais candidatos idosos, serão aplicados os critérios de desempate utilizados para candidatos não idosos; b) Se houver 
empate entre candidatos não idosos, os critérios de desempate serão os seguintes: primeiro o candidato que tiver obtido a maior nota 
na prova específica (quando houver); segundo o candidato que tiver obtido a maior nota na prova de língua portuguesa, terceiro o 
candidato mais idoso, considerando-se dia, mês e ano de nascimento e quarto sorteio. 
21- Do Resultado Parcial: o resultado parcial da prova escrita está previsto para ser divulgado no dia 07 de dezembro de 2015, no 
mural da Prefeitura Municipal de Ariquemes e no endereço eletrônico www.institutoexatus.com. O resultado parcial das provas práticas 
e de resistência física serão divulgados da mesma maneira que o anterior, com data prevista de divulgação para o dia 15 de dezembro 
de 2015. 
22– Recursos: no prazo de dois dias úteis contados a partir de cada ato, referente àquele ato, poderá o candidato requerer recurso à 
empresa contratada, por escrito e fundamentado, conforme modelo do Anexo VIII. A decisão dos recursos será dada a conhecer 
coletivamente, por meio do endereço eletrônico www.institutoexatus.com. A banca examinadora de recursos é soberana em seu 
julgamento, portanto não cabe recurso às suas decisões e respostas. Não serão conhecidos recursos encaminhados fora do prazo, ou 
de forma que não obedeça aos critérios do item 21.1. 
22.1 – Os recursos deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Ariquemes, localizada na Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor 
Institucional, Ariquemes - RO, no horário de atendimento ao público, que é das 7h30min às 13h e das 15h às 17h30min de segunda à 
sexta-feira, através de protocolo no setor de protocolo. Poderão também ser enviados pelos correios via sedex, com aviso de 
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recebimento para Instituto Exatus Ltda – ME, Rua Júlio Guerra, 2041, Bairro Dois de Abril, Ji-Paraná, Rondônia, CEP 76.900-832, com 
os seguintes dizeres no envelope “RECURSO CONCURSO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES”. O recurso enviado por 
sedex deverá ser também enviado por fax (69) 3421-7923 ou escaneado por e-mail (atendimentoexatus@gmail.com), juntamente com 
o comprovante de envio do sedex e em seguida confirmar o recebimento do mesmo. Não serão aceitos recursos enviados 
exclusivamente via Internet ou telefone. O Instituto Exatus não se responsabilizará por recursos encaminhados de forma distinta a 
especificada neste edital. O candidato que desejar apresentar recursos contra duas ou mais questões de prova ou do gabarito, deverá 
elaborar documentos separados para cada recurso. Os recursos devem ser devidamente identificados, contendo nome completo do 
candidato, cargo para o qual está inscrito e assinado. Não serão julgados recursos que abordarem duas ou mais questões de prova no 
mesmo documento, ou que estejam em desacordo com o estabelecido neste edital. 
22.2 – Se a verificação do recurso resultar em anulação de alguma questão de prova, a pontuação será atribuída a todos os 
candidatos, independente de terem recorrido ou não. 
23 – Reserva de vagas para portadores de necessidades especiais: das vagas destinadas a cada cargo e das que vierem a ser criadas 
durante o prazo de validade do concurso, 10% serão providas na forma do artigo 1º da Lei nº 515, de 4 de outubro de 1993, da Lei nº 
2.478/11 e do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações.  
23.1 – Caso a aplicação do percentual de que trata o item 23 deste edital resulte em número fracionado, este deverá ser arredondado 
para o número inteiro inferior.  
23.2 - Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos/especialidade com número de vagas 
igual ou superior a 10 (dez).  
23.3 As pessoas com deficiência, amparadas pelo inciso VIII do artigo 37, da Constituição Federal, e na forma da Lei n. 515, de 4 de 
outubro de 1993, poderão concorrer às vagas ofertadas, sendo reservado o percentual de 10% (dez por cento) das mesmas por cargo 
e localidade, desde que haja o surgimento de novas vagas com número igual ou superior a 10 (dez).  
23.4 O primeiro candidato com deficiência classificado no concurso público será nomeado para ocupar a 10ª (décima) vaga aberta, por 
cargo e localidade, enquanto os demais serão nomeados a cada intervalo de 10 (dez) vagas a serem providas, por cargo e localidade.  
23.5 A ordem de convocação dos candidatos com deficiência dar-se-á da seguinte forma: a 1ª vaga a ser destinada à pessoa com 
deficiência será a 10ª vaga, a 2ª vaga será a 20ª vaga, a 3ª vaga será a 30ª vaga, a 4ª vaga será a 40ª vaga e assim sucessivamente.  
23.6 No caso do cargo em que não tenha reserva para candidatos portadores de deficiência, em virtude do número de vagas ofertado, 
o candidato poderá se inscrever, considerando a possibilidade da Administração pública, dentro do prazo de validade do certame, 
poderá ampliar o quantitativo de vagas ofertado, conforme os termos deste Edital. 
23.7 - O candidato que se declarar com deficiência concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos.  
23.8 - Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá:  

a) no ato da inscrição, declarar‐se com deficiência;  
b) encaminhar cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido 
nos últimos 12 (doze) meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente 

da Classificação Internacional de Doenças (CID‐10), bem como à provável causa da deficiência, via SEDEX ou carta registrada com 
aviso de recebimento, postado impreterivelmente até o dia 22 de outubro de 2015, para a Central de Atendimento do INSTITUTO 
EXATUS – Concurso Prefeitura de Ariquemes (laudo médico) – Endereço: R. Julio Guerra, 2041, B. Dois de Abril – JI-Paraná- RO, 
CEP 76.900-832. 
c) encaminhar uma cópia dos mesmos documentos enviados por sedex, para o fax (69) 3421-7923 ou para o e-mail 
atendimentoexatus@gmail.com, impreterivelmente até o dia 22 de outubro de 2015, junto com o comprovante do envio fornecido pelos 
correios.  
d) Fica, no entanto, reservado à Prefeitura de Ariquemes o direito de exigir novos exames médicos por ocasião da posse dos 
candidatos aprovados no Concurso Público.  
23.9 – Os candidatos portadores de Necessidades Especiais que necessitarem de atendimento especial para realização das provas, 
deverão especificar o atendimento necessário em campo próprio da ficha de inscrição, sendo que esta solicitação será analisada e 
respondida através do site www.institutoexatus.com, somente aos candidatos que comprovarem mediante envio de laudo médico que 
são portadores de necessidades especiais. 
24– Resultado Final: O resultado final está previsto para ser divulgado em 18 de dezembro de 2015. Será publicado no Diário Oficial 
dos Municípios do Estado de Rondônia (www.diariomunicipal.com.br/arom), no endereço eletrônico www.institutoexatus.com e em 
jornal de grande circulação. 
25– Homologação: a empresa contratada encaminhará a Prefeitura do Município de Ariquemes requerimento para a homologação final 
no dia 18 de dezembro de 2015. 
26 - Da validade do concurso: dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período 
a critério da Administração. Em havendo necessidade de preenchimento de vaga, o candidato classificado será convocado para a 
investidura no cargo através de Edital de convocação afixado na Sede da Prefeitura Municipal de Ariquemes - RO e divulgação pelo 
Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia (www.diariomunicipal.com.br/arom), devendo o mesmo se apresentar em até 30 
(trinta) dias contados da publicação do edital de convocação, podendo solicitar prorrogação do prazo de apresentação por igual 
período. O candidato convocado que não desejar a investidura poderá requerer adiamento da mesma, sendo reclassificado como o 
último colocado de sua categoria, ficando anotada na listagem a data do adiamento e sua nova ordem de classificação. O candidato 
que, convocado para a investidura, dela desistir expressamente ou não se apresentar dentro do prazo previsto no Edital de 
Convocação, terá a investidura sem efeito. O mesmo acontecerá àquele que não apresentar a documentação exigida para a 
investidura, no mesmo prazo. 
27 - Da investidura: a nomeação obedecerá à ordem rigorosa de classificação. A aprovação e a classificação definitiva geram para o 
candidato apenas a expectativa de direito a nomeação. A Prefeitura, durante o período de validade do concurso, se reserva o direito de 
proceder às convocações dos candidatos aprovados para a escolha das vagas e as nomeações, em número que atenda ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e os cargos vagos existentes. 
27.1– Dos Requisitos para Investidura: Ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas dos Decretos nº 70.391/72 e Nº 
70.436/72 e artigo 12, parágrafo 1º da Constituição Federal; Estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os 
sexos; Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino; encontrar-se em pleno gozo de seus direitos 
políticos e civis; Não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público; Comprovar a escolaridade exigida para o 
exercício do cargo para o qual se inscreveu; Ter aptidão física e mental e não apresentar deficiência que o incapacite para o exercício 
das funções do cargo para o qual concorre; Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; Firmar declaração de não estar cumprindo sanção 
por indoneidade aplicada por qualquer órgão público e /ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal; Cumprir na íntegra as 
determinações previstas no Edital de abertura do concurso; 
27.2– Documentos para contratação: o candidato aprovado e convocado deverá apresentar para a contratação os seguintes 
documentos: Original e uma fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; Original e uma fotocópia da Certidão de Nascimento 

http://www.institutoexatus.com/


 

 

dos dependentes legais menores de 18 anos e a comprovação de frequência à escola devidamente atualizada; Original e uma 
fotocópia do Cartão de Vacina para os dependentes menores de 5 anos. Original e duas fotocópias autenticadas da Cédula de 
Identidade; Original e duas fotocópias autenticadas do CPF/MF; Original e uma fotocópia do Título de Eleitor; Comprovante que está 
quite com a Justiça Eleitoral, podendo ser: Original e uma fotocópia do Comprovante de Votação, ou Certidão de Quitação, emitida 
pelo Tribunal Regional Eleitoral; Original e uma fotocópia do Cartão do PIS/PASEP; Carteira de Trabalho e Previdência Social (página 
de identificação - frente e verso, página da última contratação e página seguinte em branco; Carteira Nacional de Habilitação (categoria 
exigida pelo cargo), para Motoristas; Declaração de Imposto de Renda, para aqueles que declararam IRRF. Para os não declarantes: 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (disponível no site 
www.receita.fazenda.gov.br); Original e uma fotocópia do Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino; Original e duas 
fotocópias autenticadas do Diploma ou Certificado de escolaridade com o devido reconhecimento pelo Ministério da Educação-MEC; 
Original da Prova de Quitação com a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, expedida pela Secretaria de Estado de Finanças do 
Estado de Rondônia disponível no site www.tce.ro.gov.br); Original da Certidão Negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado 
de Rondônia (disponível non site www.tce.ro.gov.br); Comprovante de Residência, original e uma fotocópia, caso não esteja no nome 
do interessado, deverá ser apresentada Declaração expedida pelo proprietário do imóvel; Original das Certidões Negativas expedidas 
pelo cartório de Distribuição Cível e Criminal do Fórum da Comarca de residência do candidato no Estado de Rondônia ou da um idade 
da federação em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos; Original da Certidão Negativa da Justiça Federal, dos últimos 5 (cinco) 
anos. (disponível no site www.justicafederal.jus.br); Uma via original de Declaração, com firma reconhecida, emitida pelo próprio 
candidato, informando se ocupa ou não outro cargo público. Caso ocupe, deverá apresentar também, Certidão expedida pelo órgão 
empregador informando a Carga Horária Contratual de Trabalho e Regime Jurídico. Declaração com firma reconhecida informando 
sobre a existência ou não de Investigações Criminais, Ações Cíveis, Penais ou Processo Administrativo em que figura como indiciado 
ou parte, emitida pelo próprio candidato (sujeito à comprovação junto aos órgãos competentes, original; Declaração, com firma 
reconhecida,emitida pelo próprio candidato, de existência ou não de demissão por justa causa ou a bem do Serviço Público nos últimos 
5 (cinco) anos, sujeito à comprovação junto aos órgãos competentes), original; Uma fotocópia, se possuir, do comprovante de Conta 
Corrente de Pessoa Física no Banco do Brasil; 
27.3 Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico admissional segundo a natureza e 
especificidade da função, respectiva área de atuação e à apresentação, no prazo legal, dos documentos que lhe foram exigidos.  
27.3.1 Para efeito de aprovação no exame médico admissional previsto no item anterior o candidato será submetido a Junta Médica 
Oficial do Município, a qual expedirá o Certificado de Capacidade Física e Mental, sendo que para tanto será necessário que o 
candidato seja examinado pelos médicos indicados, analisados os exames complementares e os Laudos que contêm as avaliações 
dos médicos especialistas.  
27.3.1.2 Os exames de imagem e laboratoriais, bem como os laudos e avaliações médicas necessários ao exame admissional são os 
seguintes: 1. Raios-X total da coluna vertebral com laudo radiológico (exceto para grávida); 2. Avaliação Ortopédica (baseada no 
exame geral do candidato e nos Raios X de coluna total); 3. Avaliação Psiquiátrica; 4. Avaliação Ginecológica incluindo a apresentação 
de exames de Colpo citologia Oncótica e Parasitária, Ultrassonografia Pélvica e Ultrassonografia das Mamas (após os 40 anos de 
idade a Ultrassonografia das mamas deve ser substituída pela Mamografia com respectivo Laudo do Radiologista);  
5. Avaliação Dermatoneurológica; 6. Avaliação Oftalmológica; 7. Avaliação Otorrinolaringológica com Audiometria (para professores e 
orientadores educacionais);  
8. Avaliação Neurológica; 9. Avaliação Endocrinológica; 10. Avaliação Cardiológica baseada no exame do Candidato e no 
Eletrocardiograma (para todas as idades e com o ECG acompanhado da respectiva interpretação);  
11. Raios-X do Tórax em PA e perfil com Laudo radiológico (exceto para grávidas); 12. Sangue: VDRL – Glicemia – Hemograma – 
Ácido úrico – Ureia – Creatinina – Toxoplasmose IGG e IGM – Machado Guerreiro (Chagas) – TGP e TGO – HBSAg – AntiHBS – 
AntiHBC IGG e IGM – AntiHCV – HIV I e HIV II; 13. Escarro: BAAR; 14. Urina: EAS – Toxicologia (Cocaína e Maconha) 15. Avaliação 
de Clínico Geral baseada no exame geral do Candidato e nos exames listados nos itens de nº 11, 12, 13 e 14 desta Relação. 
28 – O Edital deste concurso será publicado no mural da Prefeitura de Ariquemes, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 
Rondônia (www.diariomunicipal.com.br/arom), em Jornal de grande circulação, bem como no endereço eletrônico 
www.institutoexatus.com 
29 – Todas as dúvidas e os casos omissos decorrentes do presente edital serão dirimidos pelo Instituto Exatus Ltda. ME, com 
manifestação da Comissão Especial organizadora do Concurso Público. 
30 – Fazem parte do presente edital os seguintes anexos: Anexo I – Quadro de Vagas; Anexo II - Atribuições dos Cargos; Anexo III – 
Conteúdo das Provas; Anexo IV – Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição; Anexo V – Critérios detalhados das provas práticas; 
Anexo VI – Declaração de Aptidão Física (Modelo); Anexo VII – Cronograma Previsto; Anexo VIII – Modelo de Recursos; 
31– Maiores informações e dúvidas que surgirem serão dirimidas através do site www.institutoexatus.com. 
 
Ariquemes, Rondônia, 03 de setembro de 2015. 
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EDITAL Nº. 03/2015 
ANEXO I 

 
RELAÇÃO DOS EMPREGOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS 

 

Cargo 
Vagas 
Geral 

Vagas 
Reserva 

Vagas 
Geral PNE 

Requisitos CH Remuneração 

1. Espec. da Saúde II – Médico/Clínico 
Geral 

27 - 2 
Graduação em Medicina e registro no 

conselho de classe-CRM 
40 

6.687,48 

2. Espec. da Saúde II – 
Médico/Anestesista 

2 - - 
Graduação em Medicina e registro no 

conselho de classe-CRM e Especialidade 
em Anestesia 

40 
6.687,48 

3. Espec. da Saúde II – 
Médico/Cardiologista 

3 - - 
Graduação em Medicina e registro no 

conselho de classe-CRM e Especialidade 
em Cardiologia 

40 
6.687,48 

4. Espec. da Saúde II – 
Médico/Cirurgião Geral 

2 - - 
Graduação em Medicina e registro no 

conselho de classe-CRM e Especialidade 
em Cirurgia Geral 

40 
6.687,48 

5. Espec. da Saúde II – 
Médico/Cirurgião Vascular 

3 - - 
Graduação em Medicina e registro no 

conselho de classe-CRM e Especialidade 
em Cirurgia Vascular 

40 
6.687,48 

6. Espec. da Saúde II – 
Médico/Ginecologista Obstetra 

3 - - 
Graduação em Medicina e registro no 

conselho de classe-CRM e Especialidade 
em Ginecologia e Obstetrícia 

40 
6.687,48 

7. Espec. da Saúde II – 
Médico/Neonatologista 

5 - - 
Graduação em Medicina e registro no 

conselho de classe-CRM e Especialidade 
em Neonatologia 

40 
6.687,48 

8. Espec. da Saúde II – 
Médico/Ortopedista 

4 - - 
Graduação em Medicina e registro no 

conselho de classe-CRM e Especialidade 
em Ortopedia 

40 
6.687,48 

9. Espec. da Saúde II – 
Médico/Pediatra 

5 - - 
Graduação em Medicina e registro no 

conselho de classe-CRM e Especialidade 
em Pediatria 

40 
6.687,48 

10. Espec. da Saúde II – 
Médico/Geriatra 

1 - - 
Graduação em Medicina e registro no 

conselho de classe-CRM e Especialidade 
em Geriatria 

40 
6.687,48 

11. Espec. da Saúde II – 
Médico/Psiquiatra 

1 - - 
Graduação em Medicina e registro no 

conselho de classe-CRM e Especialidade 
em Psiquiatria 

40 
6.687,48 

12. Espec. da Saúde II – 
Médico/Neurocirurgião 

1 - - 
Graduação em Medicina e registro no 

conselho de classe-CRM e Especialidade 
em Neurocirurgia 

40 
6.687,48 

13. Espec. da Saúde II – 
Médico/Neurologista 

1 - - 
Graduação em Medicina e registro no 

conselho de classe-CRM e Especialidade 
em Neurologia 

40 
6.687,48 

14. Espec. da Saúde II – 
Médico/Ultrassonografista 

2 - - 
Graduação em Medicina e registro no 

conselho de classe-CRM e Especialidade 
em Ultrassonografia 

40 
6.687,48 

15. Espec. da Saúde I – Cirurgião 
Dentista Especialista em 
Odontopediatria 

1 - - 
Graduação em Odontologia e registro no 

conselho de classe-CRO e com 
Especialização em odontopediatria 

40 
3.575,70 

16. Espec. da Saúde I – Cirurgião 
Dentista Especialista em pacientes 
especiais 

1 - - 
Graduação em Odontologia e registro no 

conselho de classe-CRO e com 
Especialização em pacientes especiais 

40 
3.575,70 

17. Espec. da Saúde I – Odontólogo 4 - - 
Graduação em Odontologia e registro no 

conselho de classe-CRO  
40 

3.575,70 

18. Espec. da Saúde I – Psicólogo 1 - - 
Graduação em Psicologia e registro no 

conselho de classe  
40 

3.575,70 

19. Espec. da Saúde I – Fisioterapeuta 3 - - 
Graduação em Fisioterapia e registro no 

conselho de classe  
40 

3.575,70 

20. Espec. da Saúde I – Fonoaudiólogo 1 - - 
Graduação em Fonoaudiologia e registro 

no conselho de classe  
40 

3.575,70 

21. Espec. da Saúde I – Nutricionista 1 - - 
Graduação em Nutrição e registro no 

conselho de classe  
40 

3.575,70 

22. Espec. da Saúde I – Enfermeiro 3 - - 
Graduação em Enfermagem e registro no 

conselho de classe  
40 

3.575,70 

23. Espec. da Saúde I – Terapeuta 
Ocupacional 

1 - - 
Graduação em Terapia Ocupacional e 

registro no conselho de classe  
40 

3.575,70 

24. Téc. de Nível Superior – Assistente 
Social 

1 - - 
Graduação em Serviço Social e registro 

no conselho de classe  
40 

3.575,70 

25. Téc. da Saúde I – Téc. Enfermagem 36 - 4 
Ensino Médio, Curso técnico de 

enfermagem e registro no conselho de 
classe – COREN 

40 868,31 



 

 

26. Téc. da Saúde I – Téc. Higiene 
Bucal 

6 - - 
Ensino Médio, Curso técnico de higiene 
bucal e registro no conselho de classe – 

CRO 
40 868,31 

27. Agente Op. da Saúde – Motorista de 
Ambulância 

2 - - 
Ensino Fundamental, CNH categoria C 
ou superior e Curso de Condutor para 

Transporte de Emergência. 
40 1.345,29 

28. Agente Op. da Saúde – Motorista de 
Ambulância (Garimpo Bom Futuro) 

2 - - 
Ensino Fundamental, CNH categoria C 
ou superior e Curso de Condutor para 

Transporte de Emergência. 
40 1.345,29 

 
 

RELAÇÃO DOS CARGOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) – ÁREA URBANA 
* CSM: Complementação do Salário Mínimo 

Cargo – Setor - Bairro Vagas 
Geral 

Vagas 
Reserva 

Requisitos CH Remuneração 

29. ACS - UBS Marechal Rondon – 
Setor 12 

01 - 
Ensino Fundamental Completo e residir no 

Setor 12 
40 

694,08 + CSM 
e Auxílio 

30. ACS - UBS Marechal Rondon – 
Marechal Rondon - 01 

Ensino Fundamental Completo e residir no 
Marechal Rondon 

40 
694,08 + CSM 

e Auxílio 

31. ACS - UBS setor 10 - Raio de Luz 
01 - 

Ensino Fundamental Completo e residir no 
Raio de Luz 

40 
694,08 + CSM 

e Auxílio 

32. ACS - UBS setor 10 – Setor 10 
01 01 

Ensino Fundamental Completo e residir no 
Setor 10 

 
694,08 + CSM 

e Auxílio 

33. ACS - UBS 25 de Dezembro - 
Parque das Gemas 01 01 

Ensino Fundamental Completo e residir no 
Parque das Gemas 

40 
694,08 + CSM 

e Auxílio 

34. ACS - UBS 25 de Dezembro - 25 de 
Dezembro 01 01 

Ensino Fundamental Completo e residir no 
25 de Dezembro 

40 
694,08 + CSM 

e Auxílio 

35. ACS - UBS 25 de Dezembro - Apoio 
Social 01 01 

Ensino Fundamental Completo e residir no 
Apoio Social 

40 
694,08 + CSM 

e Auxílio 

36. ACS - UBS Setor 02 - Setor 02 
01 01 

Ensino Fundamental Completo e residir no 
Setor 02 

40 
694,08 + CSM 

e Auxílio 

37. ACS - UBS Setor 05 - BNH 
02 01- 

Ensino Fundamental Completo e residir no 
BNH 

40 
694,08 + CSM 

e Auxílio 

38. ACS - UBS Setor 05 – Setor 03 
02 01 

Ensino Fundamental Completo e residir no 
Setor 03 

40 
694,08 + CSM 

e Auxílio 

39. ACS - UBS Setor 05 – Setor 05 
01 01 

Ensino Fundamental Completo e residir no 
Setor 05 

40 
694,08 + CSM 

e Auxílio 

40. ACS - UBS Setor 06 - Setor 06 
02 01 

Ensino Fundamental Completo e residir no 
Setor 06 

40 
694,08 + CSM 

e Auxílio 

41. ACS - UBS Setor 06 - Setor 04 
02 01 

Ensino Fundamental Completo e residir no 
Setor 06 

40 
694,08 + CSM 

e Auxílio 

42. ACS – UBS Setor 09 – Setor 09 de 
cima 03 01 

Ensino Fundamental Completo e residir no 
Setor 09 de cima 

40 
694,08 + CSM 

e Auxílio 

43. ACS – UBS Setor 09 – Jorge 
Teixeira 03 01 

Ensino Fundamental Completo e residir no 
Jorge Teixeira 

40 
694,08 + CSM 

e Auxílio 

44. ACS – UBS Setor 09 – Setor 09 de 
baixo - 01 

Ensino Fundamental Completo e residir no 
Setor 09 de cima 

40 
694,08 + CSM 

e Auxílio 

45. ACS – UBS Setor 09 – Jd. Das 
Palmeiras - 02 

Ensino Fundamental Completo e residir no 
Jardim  

40 
694,08 + CSM 

e Auxílio 

46. ACS – UBS Mutirão – Mutirão 
- 02 

Ensino Fundamental Completo e residir no 
Mutirão 

40 
694,08 + CSM 

e Auxílio 

47. ACS – UBS Jd. Alvorada – Jardim 
Alvorada - 05 

Ensino Fundamental Completo e residir no 
Jardim Alvorada 

40 
694,08 + CSM 

e Auxílio 



 

 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) – ÁREA RURAL 

* CSM: Complementação do Salário Mínimo 

Cargo – Setor – Bairro Vagas 
Geral 

Vagas 
Reserva 

Requisitos CH Remuneração 

48. ACS – Garimpo Bom Futuro 
03 - 

Ensino Fundamental Completo e residir 
na área do garimpo Bom Futuro 

40 
694,08 + CSM e 

Auxílio 

49. ACS – BR 364 LH C 70 TB 65 01 - 
Ensino Fundamental Completo e residir 

na área BR 364 LH C 70 TB 65 
40 

694,08 + CSM e 

Auxílio 

50. ACS – BR 421 LH C75 TB 30 01 - 
Ensino Fundamental Completo e residir 

na área BR 421 LH C75 TB 30 
40 

694,08 + CSM e 

Auxílio 

51. ACS – BR 421 LH C75 TB 40 01 - 
Ensino Fundamental Completo e residir 

na área BR 421 LH C75 TB 40 
40 

694,08 + CSM e 

Auxílio 

52. ACS – BR 421 LH C60 TB 30 01 - 
Ensino Fundamental Completo e residir 

na área BR 421 LH C60 TB 30 
40 

694,08 + CSM e 

Auxílio 

53. ACS - BR 421 LH C 65 TB 20 01 - 
Ensino Fundamental Completo e residir 

na área BR 421 LH C 65 TB 20 
40 

694,08 + CSM e 

Auxílio 

54. ACS - RO 257 Horti Fruti Granjeiro  - 01 
Ensino Fundamental Completo e residir 

na área BR 421 RO 257 Horti Fruti 
Granjeiro 

40 
694,08 + CSM e 

Auxílio 

55. ACS - Assentamento Migrantes 01 - 
Ensino Fundamental Completo e residir 

na área BR 421 Assentamento Migrantes 
40 

694,08 + CSM e 

Auxílio 

56. ACS - Assentamento Urupema 01 - 
Ensino Fundamental Completo e residir 

na área BR 421 Assentamento Urupema, 
Novo Progresso 

40 
694,08 + CSM e 

Auxílio 

57. ACS - BR 421 Assentamento Terra 
Prometida 

01 - 
Ensino Fundamental Completo e residir 

na área BR 421 Assentamento Terra 
Prometida 

40 
694,08 + CSM e 

Auxílio 

58. ACS - Assentamento Canaã e Raio 
de Sol 

01 - 
Ensino Fundamental Completo e residir 
na área Assentamento Canaã e Raio de 

Sol 
40 

694,08 + CSM e 

Auxílio 

59. ACS - BR 364 TB 42, TB 35 01 - 
Ensino Fundamental Completo e residir 

na área BR 364 TB 42, TB 35 
40 

694,08 + CSM e 

Auxílio 

60. ACS - BR 364 LH C 35 01 - 
Ensino Fundamental Completo e residir 

na área BR 364 LH C 35 
40 

694,08 + CSM e 

Auxílio 

61. ACS - BR RO 257 TB 65 
Assentamento Madre Cristina 

01 - 
Ensino Fundamental Completo e residir 

na área BR RO 257 TB 65 Assentamento 
Madre Cristina 

40 
694,08 + CSM e 

Auxílio 

62. ACS - BR 364 LH C 19 01 - 
Ensino Fundamental Completo e residir 

na área BR 364 LH C 19 
40 

694,08 + CSM e 

Auxílio 

63. ACS - BR 364 (Cajazeira, Garapeira 
até Fazenda Nova Vida e BR 142 
sentido Cacaulândia) 

01 01 

Ensino Fundamental Completo e residir 
na área BR 364 sentido Jaru (Cajazeira, 
Garapeira até Fazenda Nova Vida e BR 

142 sentido Cacaulândia) 

40 

694,08 + CSM e 

Auxílio 

64. ACS - BR 364 LH C18 01 - 
Ensino Fundamental Completo e residir 

na área BR 364 LH C18 
40 

694,08 + CSM e 

Auxílio 

65. ACS - BR 421 B40 PA Gleba 2 
Massangana 

01 - 
Ensino Fundamental Completo e residir 

na área BR 421 B40 PA Gleba 2 
Massangana 

40 
694,08 + CSM e 

Auxílio 

66. ACS – Assentamento Jandaira – RO 
257 LH C60 

- 01 
Ensino Fundamental Completo e residir 

na área Assentamento Jandaira – RO 257 
LH C60 

40 
694,08 + CSM e 

Auxílio 

 
 

EDITAL Nº. 03/2015 
ANEXO II 

ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS 
 

De acordo com o estabelecido pela Lei Municipal de nº 1304 de 22 de julho de 2007, são atribuições dos cargos ocupacionais dos 
Profissionais de Saúde do Município de Ariquemes – RO, considerando as necessidades e vagas ofertadas por este concurso público 
municipal as descritas a seguir:  



 

 

Especialista da Saúde I e II: As inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnica-
científica, que requeiram escolaridade de nível superior diretamente vinculada ao perfil profissional exigido para ingresso.  
Técnico de Saúde I e II: As inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico 
profissional, que requeiram escolaridade de nível médio profissionalizante diretamente vinculada ao perfil profissional exigido para 
ingresso.  
Agente Operacional de Saúde: As inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão 
operativa de atividade de manutenção de infra-estrutura, que requeiram escolaridade mínima nível fundamental completo.  
Agente Comunitário de Saúde ACS: As inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão 
profissional, de combate a infestação de doenças infecto-contagiosas, coleta e análise, juntamente com a equipe de saúde, dados 
sócio-sanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde, que requeiram escolaridade a nível fundamental 
e profissionalizante e outras atividades a fins. 
 

 
 

EDITAL Nº. 03/2015 
ANEXO III 

CONTEÚDO DAS PROVAS 
 
PORTUGUÊS PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL: Compreensão e interpretação de textos; classes de palavras; 
ortografia e acentuação gráfica; separação e classificação silábica; emprego do sinal indicativo de crase; emprego dos sinais de 
pontuação; plural e singular; sinônimos e antônimos; aumentativo e diminutivo; pontuação; maiúsculas e minúsculas 
PORTUGUÊS PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR: compreensão e interpretação de textos; classe de palavras; 
ortografia e acentuação gráfica; classificação silábica; análise sintática da oração; concordância verbal e nominal; emprego do sinal 
indicativo de crase; emprego dos sinais de pontuação; uso do “por quê”; emprego dos pronomes de tratamento;  
MATEMÁTICA PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: O conjunto dos números reais: operações com 
números reais (adição, subtração, multiplicação e divisão); Potenciação e Radiciação; Resolução de problemas envolvendo números 
reais; Noções de divisibilidade: divisor e múltiplo de um número natural, MDC e MMC; Expressões numéricas; Sistema de Medidas; 
Medidas de comprimento e área. Geometria plana. Números reais; Produtos Notáveis; Fatoração; Equações de 1º e 2º Graus; 
Sistemas de equações do primeiro grau; Resolução de problemas; Razão e Proporção; Regra de três simples e composta. 
MATEMÁTICA PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: Conjuntos: operações e propriedades; O conjunto dos números reais: 
operações com números reais (adição, subtração, multiplicação e divisão); Intervalos reais; Potenciação e Radiciação, racionalização 
de denominadores; Resolução de problemas envolvendo números reais; Noções de divisibilidade: divisor e múltiplo de um número 
natural, MDC e MMC; Expressões numéricas; Sistema de Medidas; Geometria plana; Geometria Espacial; Produtos Notáveis; 
Fatoração de expressões algébricas; Equações de 1º e 2º Graus; Sistemas de equações do primeiro e segundo grau; Resolução de 
problemas; Razão e Proporção; Regra de três simples e composta. Sequências: Progressão Aritmética (PA) e Progressão Geométrica 
(PG); Matrizes e Determinantes: propriedades e operações; Sistemas lineares: Classificação, propriedades e métodos de resolução. 
Análise combinatória: Princípio Fundamental de Contagem, Arranjo, Permutação simples e com repetição, Combinação; Probabilidade; 
Polinômios; Matemática financeira: porcentagens, juros simples e compostos, desconto simples e composto, Cálculo de montante 
simples e composto; Geometria Analítica e espacial; Funções: definição, propriedades; Função Afim; Função Quadrática; Função e 
Equação Modular; Função e Equação Exponencial; Função e equação Logarítmica, propriedades dos logaritmos; Trigonometria no 
triângulo retângulo; Trigonometria em um triângulo qualquer; Trigonometria no ciclo; Funções Trigonométricas. 
ATUALIDADES PARA TODOS OS CARGOS: conhecimentos de assuntos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, 
economia, sociedade, educação, tecnologia, relações internacionais, segurança pública, eventos naturais, saúde e esportes. 
ESPECÍFICA PARA Espec. da Saúde II – Médico/Clínico Geral: Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do 
hemograma, diagnostico diferencial e tratamentos das patologias evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica, parasitoses 
intestinais. Diarréia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes Mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e 
suas complicações. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular 
cerebral. Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. 
Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (EAS). 
Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Código 
de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela 
saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: doenças coronarianas; doença valvular cardíaca. Doenças da aorta. Doença 
arterial periférica. Insuficiência cardíaca. Hipertensão arterial. Asma brônquica. Enfisema pulmonar. Bronquite crônica. Doença 
pulmonar ocupacional. Doença intersticial pulmonar. Pneumonias. Tuberculose pulmonar - extra pulmonar. Câncer de pulmão. 
Tromboembolia pulmonar. Insuficiência respiratória aguda. Choque. Hemorragia digestiva. Doenças do esôfago. Doença úlcero-
péptica. Gastrites. Doenças funcionais do tubo digestivo. Doença inflamatória intestinal. Má absorção intestinal. Parasitoses intestinais. 
Diarreia. Câncer do estômago. Câncer do cólon. Câncer do pâncreas. Pancreatites. Icterícias. Hepatites. Cirroses e suas 
complicações. Hepatopatia alcoólica. Hepatopatia induzida por drogas. Tumores hepáticos. Doenças da vesícula e vias biliares. 
Anemias.  Doença venosa periférica. Insuficiência renal aguda. Insuficiência renal crônica. Infecção urinária. Doenças glomerulares. 
Nefrolitíase. Doenças da próstata. Linfomas. Leucemias. Hipertireoidismo. Hipotireoidismo. Diabetes Mellitus. Febre reumática. 
Osteoporose. Osteoartrite. Artrite reumatoide. Vasculites. Lúpus eritematoso sistêmico. Meningoencefalites. Doença de Parkinson. 
Doenças sexualmente transmissíveis. 
ESPECÍFICA PARA Espec. da Saúde II – Médico/Anestesista: Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do hemograma, 
diagnostico diferencial e tratamentos das patologias evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica, parasitoses intestinais. 
Diarréia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes Mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e suas 
complicações. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular cerebral. 
Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. 
Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (EAS). 
Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Código 
de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela 
saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: Ética Médica e Bioética. Responsabilidade Profissional do Anestesiologista; 



 

 

Organização da SBA, Risco Profissional do Anestesiologista; Preparo PréAnestésico; Sistema Cardiocirculatório; Sistema Respiratório; 
Sistema Nervoso; Farmacologia Geral; Farmacologia dos anestésicos Venosos; Farmacologia dos Anestésicos Inalatórios; 
Farmacologia do Sistema Respiratório; Farmacologia do Sistema Cardiovascular; Farmacologia do Sistema Nervoso; Transmissão e 
Bloqueio Neuromuscular; Anestesia Venosa; Física e Anestesia; Anestesia Inalatória; Bloqueio Periférico; Recuperação Pós 
Anestésica; Monitorização; Parada Cardíaca e Reanimação; Sistema Urinário; Sistema Digestivo; Sistema Endócrino; Autacóides 
Derivados dos Lipídios; Metabolismo; Reposição Volêmica e Transfusão; Anestesia em Urologia; Metodologia Científica; Anestesia 
para Cirurgia Abdominal; Anestesia em Ortopedia. Anestesia e Sistema Endócrino; Anestesia em Obstetrícia; Anestesia em Urgências 
e no Trauma; Anestesia para Oftalmo e Otorrino; Anestesia para Cirúrgia Plástica e BucoMaxiloFacial; Anestesia em Geriatria; 
Anestesia para Cirurgia Torácica; Anestesia e Sistema Cardiovascular; Anestesia para Neurocirurgia; Anestesia Ambulatorial; 
Anestesia para Procedimentos fora do Centro Cirúrgico; Complicações da Anestesia; Choque; Terapia Intensiva; Suporte Ventilatório; 
Dor; Hipotermia e Hipotensão Arterial Induzida; Anestesia para Transplantes 
ESPECÍFICA PARA Espec. da Saúde II – Médico/Cardiologista: Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do 
hemograma, diagnostico diferencial e tratamentos das patologias evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica, parasitoses 
intestinais. Diarréia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes Mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e 
suas complicações. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular 
cerebral. Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. 
Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (EAS). 
Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Código 
de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela 
saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: Hipertensão Arterial Sistêmica: conceito, prevalência, Importância 
epidemiológica, causas, lesões órgão alvo, exames complementares, terapêutica (medicamentosa e não medicamentosa). Síndrome 
metabólica: conceito, reconhecimento, exames complementares, terapêutica, abordagem multidisciplinar. Doença arterial coronariana: 
conceito, fatores de risco, prevenção primária e secundária, angina estável, síndrome coronariana aguda com e sem 
supradesnivelamento do segmento ST, exames complementares, indicação de intervenções terapêuticas (cirurgia de revascularização 
miocárdica, angioplastia transluminal coronária com stent), terapia medicamentosa, prognóstico. Exames complementares para 
elucidação diagnóstica na cariologia: eletrocardiograma de repouso convencional; ecocardiograma bidimensional com doppler; MAPA; 
Holter de 24 horas; Tilt test; teste ergométrico; cintilografia do miocárdio em repouso e no estresse; ressonância nuclear magnética; 
cateterismo cardíaco: indicações e interpretação. Dislipidemias: tipos; importância como fator de risco para doenças cardiovasculares; 
exames complementares; terapêutica medicamentosa e não medicamentosa. Doenças valvulares cardíacas: conceito; diagnóstico; 
exames complementares; indicação para tratamento clínico ou cirúrgico; terapêutica medicamentosa e não medicamentosa. Arritmias 
cardíacas: causa; diagnóstico e terapêutica das arritmias cardíacas mais frequentes. Insuficiência cardíaca: conceito; epidemiologia; 
etiologia; diagnóstico; insuficiência cardíaca com área cardíaca normal; exames complementares; terapêutica medicamentosa, não 
medicamentosa e intervencionista. Doença de chagas. 
ESPECÍFICA PARA Espec. da Saúde II – Médico/Cirurgião Geral: Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do 
hemograma, diagnostico diferencial e tratamentos das patologias evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica, parasitoses 
intestinais. Diarréia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes Mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e 
suas complicações. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular 
cerebral. Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. 
Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (EAS). 
Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Código 
de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela 
saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: Considerações fundamentais: pré e pós-operatório; respostas endócrinas e 
metabólicas aos traumas; reposição nutricional e hidroeletrolítica do paciente cirúrgico. Trauma; politraumatismo; choque; infecções e 
complicações em cirurgia. Cicatrização das feridas e cuidados com drenos e curativos. Lesões por agentes físicos, químicos e 
biológicos; queimaduras. Hemorragias interna e externa; hemostasia; sangramento cirúrgico e transfusão. Noções importantes para o 
exercício da Cirurgia Geral sobre oncologia; anestesia; cirurgias pediátrica, vascular periférica e urológica; ginecologia e obstetrícia. 
Antibioticoterapia profilática e terapêutica; infecção hospitalar. Tétano; mordeduras de animais. Cirurgia de urgência; lesões viscerais 
intra abdominais. Abdome agudo inflamatório, traumático penetrante e por contusão. Sistemas orgânicos específicos: pele e tecido 
celular subcutâneo; tireóide e paratireóide; tumores da cabeça e do pescoço; parede torácica, pleura, pulmão e mediastino. Doenças 
venosa, linfática e arterial periférica. Esôfago e hérnias diafragmáticas. Estômago, duodeno e intestino delgado. Cólon, apêndice, reto e 
ânus. Fígado, pâncreas e baço. Vesícula biliar e sistema biliar extra hepático. Peritonites e abscessos intra abdominais. 
ESPECÍFICA PARA Espec. da Saúde II – Médico/Cirurgião Vascular: Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do 
hemograma, diagnostico diferencial e tratamentos das patologias evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica, parasitoses 
intestinais. Diarréia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes Mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e 
suas complicações. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular 
cerebral. Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. 
Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (EAS). 
Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Código 
de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela 
saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: Aneurismas; Angioplastia transluminal percutânea; Arteriografias; Substitutos 
vasculares; Arteriopatias digestivas; Arteriopatias Funcionais. Arteriosclerose obliterante; Arterites; Defeitos venosos congênitos; 
Disfunção Erétil. Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP); Doença de Raynavo; Doença tromboembólica; Doenças das artérias; 
Doenças das veias: técnicas de diagnóstico invasivas; Doenças dos linfáticos; Doenças Vasculares de Origem Mista. Drogas 
anticoagulantes e antiplaquetárias; Estrutura da Parede Vascular e suas implicações na fisiopatologia das Doenças Vasculares 
Periféricas; Fístulas arterio-venosas; Hemangiomas; Insuficiência vascular cerebral. Insuficiência Venosa e Insuficiência Arterial 
Cerebral Extra Craniana – Tratamento Convencional /Endovascular. Linfedema: etiologia, técnicas de linfografia, tratamento; Erisipelas; 
Malformação Vascular. Oclusões arteriais agudas; Simpatectomias; Síndrome do Desfiladeiro (Cérvico–Torácico). Síndrome Isquêmica 
– Aguda / Crônica. Síndrome ombro-mão; Síndrome pós-trombótica; Técnicas não invasivas de diagnóstico; Tombofilias hereditárias e 
adquiridas e pé diabético. Tratamento clínico da insuficiência venosa crônica; Tratamento das obstruções aorto-ilíacas; obstruções 



 

 

fêmuro-poplíteas; e das obstruções de membros superiores; Traumas arteriais; Traumatismos venosos; Tromboangeite obliterante; 
Trombólise – Indicações. Trombose Venosa Profunda; Trombose venosa superficial; Varizes dos membros inferiores; Vasculopatia 
diabética. 
ESPECÍFICA PARA Espec. da Saúde II – Médico/Ginecologista Obstetra: Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do 
hemograma, diagnostico diferencial e tratamentos das patologias evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica, parasitoses 
intestinais. Diarréia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes Mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e 
suas complicações. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular 
cerebral. Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. 
Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (EAS). 
Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Código 
de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela 
saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: Ginecologia. Amenorréias. Climatério. Consulta ginecológica. Doenças da 
mama. Doenças sexualmente transmissíveis e SIDA. Dor pélvica. Endocrinopatia ginecológica. Endometriose. Ginecologia infanto-
juvenil. Infecções genitais. Neoplasias genitais. Planejamento familiar. Reprodução humana. Sangramento genital. Sexologia. Tensão 
pré-menstrual. Uroginecologia. Violência sexual. Obstetrícia. Abortamento. Amamentação. Assistência ao parto. Assistência pré-natal. 
Diabete gestacional. Diagnóstico de gestação. Doença hipertensiva. Fórcipe e cesariana. Gemelaridade. Gestação de alto risco. 
Gestação ectópica. Incompatibilidade sangüínea materno-fetal. Indução do parto. Infecções. Intercorrências clínico-cirúrgicas na 
gestação. Medicina fetal. Neoplasia trofoblástica. Pós-maturidade. Prematuridade. Puerpério. Ruptura prematura de membranas. 
Sangramento do terceiro trimestre. Semiologia obstétrica. Uso de drogas durante a gestação e a amamentação. Diagnóstico de 
malformações fetais. Aborto, gravidez ectópica, mola hidatiforme, corioncarcinoma. Diagnóstico, fisiopatologia e tratamento. 
Transmissões de infecções materno fetais. Doenças hipertensivas na gestação. Pré-eclampsia, eclampsia. diagnóstico, manejo e 
tratamento. Diabetes melitus da gestação. Cardiopatias, doenças renais, outras condições clínicas na gestação. HIV/AIDS na 
gestação. Prevenção da transmissão vertical. Mecanismos do trabalho de parto. Assistência ao parto, uso do partograma.Distócias, 
indicações de césareas, forcéps. Rutura prematura de membranas, condução. Indicações de analgesia e anestesia intra-parto. 
Indicações de histerectomias puerperais. Hemorragias de terceiro trimestre. Sofrimento fetal crônico e agudo. Prevenção da 
prematuridade. Condução e tratamento clínico e cirúrgico de emergências obstétricas. Cardiotocografia. Ultrassonografia obstétrica. 
Doppler fetoplacentário e útero-placentário. Drogas na gravidez. Colagenoses e gestação.Trombofilia e gestação. Gestação de alto 
risco: condução do pré-natal. 
ESPECÍFICA PARA Espec. da Saúde II – Médico/Neonatologista: Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do 
hemograma, diagnostico diferencial e tratamentos das patologias evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica, parasitoses 
intestinais. Diarréia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes Mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e 
suas complicações. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular 
cerebral. Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. 
Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (EAS). 
Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Código 
de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela 
saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: Terminologia técnica no período neonatal e indicadores de qualidade. 
Fisiologia fetal e do recém-nascido (RN). Diagnóstico de maturidade fetal e do RN. Características do RN adequado, pequeno e grande 
para a idade gestacional. Reanimação do RN na sala de parto. Diagnóstico das condições do RN. Asfixia perinatal e suas 
repercussões. Exame físico do RN. Cuidados devidos ao RN termo e pré-termo. Aleitamento materno / alojamento conjunto. RN de 
baixo peso: conceito e características. RN de muito baixo peso: conceito e características. RN filho de mãe diabética. Infecções 
congênitas. Infecções adquiridas no período neonatal e suas peculiaridades. Distúrbios metabólicos. Hiperbilirrubinemia: abordagem 
diagnóstica e terapêutica. Afecções hematológicas mais comuns: anemias, policitemias, trombocitopenias, distúrbios hemorrágicos. 
Afecções respiratórias mais comuns no período neonatal: Síndrome do desconforto respiratório, Síndrome de aspiração meconial, 
pneumotórax, pneumomediastino, displasia bronco pulmonar, persistência da circulação fetal e hipertensão pulmonar. Ventilação 
mecânica no período neonatal. Apneia. Convulsões no período neonatal. Encefalopatia hipóxico-isquêmica. Hemorragia intracraniana. 
Alimentação do RN a termo e pré-termo. Nutrição parenteral. Seguimento ambulatorial do RN pré-termo. Atenção humanizada ao RN 
pré-termo: Metodologia Mãe Canguru. Imunizações no período neonatal. Antibioticoterapia no período neonatal. Bioética em 
neonatologia. 
ESPECÍFICA PARA Espec. da Saúde II – Médico/Ortopedista: Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do hemograma, 
diagnostico diferencial e tratamentos das patologias evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica, parasitoses intestinais. 
Diarréia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes Mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e suas 
complicações. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular cerebral. 
Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. 
Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (EAS). 
Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Código 
de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela 
saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: 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. 
ESPECÍFICA PARA Espec. da Saúde II – Médico/Pediatra: Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do hemograma, 
diagnostico diferencial e tratamentos das patologias evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica, parasitoses intestinais. 
Diarréia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes Mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e suas 
complicações. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular cerebral. 
Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. 
Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (EAS). 
Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. 



 

 

SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Código 
de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela 
saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: Assistência ao recém-nascido de baixo peso. Distúrbios metabólicos do recém 
nascido. Distúrbios respiratórios do recém-nascido. Icterícia neonatal. Infecções neonatais. Lesões ao nascimento: asfixia neonatal, 
hemorragia intracraniana, luxações e fraturas. Triagem neonatal: erros inatos do metabolismo. Aleitamento materno. Avaliação do 
crescimento e do desenvolvimento normais. Imunizações. Nutrição do lactente, da criança e do adolescente. Prevenção de trauma. 
Anemias. Asma brônquica. Constipação. Convulsão. Desidratação e terapia de reidratação oral. Diabetes melito. Diarreias. Distúrbios 
nutricionais. Doenças infectocontagiosas. Enurese noturna. Fibrose cística. Glomerulonefrite difusa aguda. Hepatites. Hiperatividade. 
Infecção urinária. Infecções de vias aéreas superiores e inferiores. Infecções do sistema nervoso central. Insuficiência cardíaca. 
Leucemia linfocítica aguda. Parasitoses. Problemas dermatológicos mais comuns. Problemas ortopédicos mais comuns. Raquitismo. 
Refluxo gastresofágico. Sepse. Sibilância do lactente (“lactente chiador”). SIDA / infecção pelo HIV. Síndrome da criança maltratada. 
Síndrome da morte súbita da criança. Síndrome nefrótica/nefrítica. Manejo inicial de: Aspiração de corpo estranho, intoxicações 
agudas, queimaduras e afogamento. Ressuscitação cardiorrespiratória: Suporte básico. Transplantes em pediatria: princípios básicos e 
doação de órgãos. 
ESPECÍFICA PARA Espec. da Saúde II – Médico/Geriatra: Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do hemograma, 
diagnostico diferencial e tratamentos das patologias evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica, parasitoses intestinais. 
Diarréia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes Mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e suas 
complicações. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular cerebral. 
Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. 
Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (EAS). 
Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Código 
de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela 
saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: Política nacional do idoso; Aspectos legais e éticos; idoso na sociedade / 
Estatuto do idoso; Biologia do envelhecimento / Teorias do envelhecimento; Aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento; 
Prevenção e promoção da saúde; Geriatria básica; Exames complementares e Instrumentos de avaliação; Distúrbio hidroeletrolítico; 
Déficit cognitivo; Demências; Delirium; Depressão e Ansiedade; Instabilidade postural e Quedas; Imobilidade e Úlceras de pressão; 
Incontinência urinária e fecal; Iatrogenia e Farmacologia em geriatria; Cardiologia: Hipertensão arterial sistêmica, Insuficiência 
Cardíaca, Doença arterial coronária, Arritmias, Doença arterial periférica, Doenças da carótida, Valvulopatias, Endocardite, 
Cardiomiopatias, Hipotensão arterial; 
ESPECÍFICA PARA Espec. da Saúde II – Médico/Psiquiatra: Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do hemograma, 
diagnostico diferencial e tratamentos das patologias evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica, parasitoses intestinais. 
Diarréia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes Mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e suas 
complicações. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular cerebral. 
Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. 
Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (EAS). 
Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Código 
de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela 
saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: Saúde Mental Comunitária; Definição; Diferenciação em Relação à Psiquiatria 
Convencional; Saúde Mental no Brasil; Legislação e Portaria 224/MS; Legislação no Estado do Paraná; Recursos ExtraHospitalares e 
seus Objetivos; Conhecimentos Gerais em Transtornos Psiquiátricos a Saber; Transtornos Mentais e de Comportamento decorrentes 
do Uso de Substâncias Psicoativas; Esquizofrenia e Transtornos Delirantes; Transtornos do Humor; Transtornos Alimentares; 
Transtornos Neuróticos Relacionados ao Stress e Somatoformes, Transtornos Mentais de Comportamento em Adultos, Transtornos 
Hipercinéticos (Infância e Adolescentes), Transtornos de Conduta (Infância e Adolescência). Transtornos Mistos de Conduta e Emoção 
(Infância e Adolescência). 
ESPECÍFICA PARA Espec. da Saúde II – Médico/Neurocirurgião: Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do 
hemograma, diagnostico diferencial e tratamentos das patologias evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica, parasitoses 
intestinais. Diarréia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes Mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e 
suas complicações. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular 
cerebral. Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. 
Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (EAS). 
Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Código 
de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela 
saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: Neuroanatomia, neurofisiologia e fisiopatologia das doenças do sistema 
nervoso. Anatomia macroscópica e microscópica do sistema nervoso central e periférico. Metabolismo cerebral, barreira 
hematoencefálica, fisiologia da pressão intracraniana. Semiologia neurológica, exame clínico e exames complementares. Avaliação 
clínica do paciente com alterações neurológicas. Indicação e análise de exames complementares para doenças neurológicas. 
Avaliação de exames laboratoriais, de neurofisiologia e radiológicos. Anomalias do desenvolvimento do sistema nervoso. Doenças de 
tratamento neurocirúrgico relacionadas ao mau desenvolvimento do sistema nervoso central e periférico. Traumatismo encefálico e de 
nervos periféricos. Fisiopatologia do trauma, classificação, tratamento clínico e cirúrgico. Doenças da coluna vertebral e medulares. 
Biomecânica da coluna vertebral, doenças traumáticas da coluna, alterações degenerativas, tratamento clínico e cirúrgico das doenças 
da coluna vertebral e da medula espinhal. Tumores do sistema nervoso central e periférico. Genética tumoral, classificação dos 
tumores, radiologia, tratamento clínico, abordagens cirúrgicas e sua anatomia, tratamento complementar dos tumores, aspectos de 
histologia e prognóstico de neoplasias. Dor e neurocirurgia funcional. Fisiopatologia da dor, tratamento clínico e cirúrgico da dor 
oncológica e neuropática, espasticidade, distúrbios do movimento e epilepsias. Hidrocefalia e distúrbios da dinâmica do líquor. 
Fisiopatologia, classificação, tratamento cirúrgico com válvulas e endoscopia, princípios de funcionamento de válvulas, complicações 
de hidrocefalia e do tratamento, seringomielia, malformação de Chiari e suas variantes. Técnica e cuidados neurocirúrgicos. 
Abordagens e vias de acesso em cirurgias cranianas e da coluna vertebral. Anatomia cirúrgica, complicações e cuidados pré-
operatórios e pós-operatórios em neurocirurgia. 



 

 

ESPECÍFICA PARA Espec. da Saúde II – Médico/Neurologista: Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do 
hemograma, diagnostico diferencial e tratamentos das patologias evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica, parasitoses 
intestinais. Diarréia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes Mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e 
suas complicações. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular 
cerebral. Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. 
Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (EAS). 
Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Código 
de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela 
saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: Anatomia e Fisiologia do Sistema nervoso Central e periférico. Patologia e 
Fisiopatologia dos transtornos do Sistema Nervoso Central e Periférico. Semiologia neurológica. Grandes categorias das afecções 
neurológicas: demências e distúrbios da atividade cortical superior, comas e outros distúrbios do estado da consciência; distúrbios do 
movimento; distúrbio do sono. Doença cérebro-vascular. Doenças neuromusculares - nervos, músculos e junção mio-neural; doenças 
tóxicas e metabólicas; tumores; doenças desmielinizantes; doenças infecciosas do sistema nervoso; doença neurológica no contexto 
da infecção pelo HIV; epilepsias; hidrocefalias e transtornos do fluxo liquórico; cefaléias; disgenesias do sistema nervoso; 
manifestações neurológicas das doenças sistêmicas; neurologia do trauma e urgências em neurologia. Indicações e interpretações da 
propedêutica armada em neurologia: liquor, neuroimagem, estudos neurofisiológicos - eletroencefalograma, eletroneuromiografia e 
potenciais evocados, medicina nuclear aplicada à neurologia. 
ESPECÍFICA PARA Espec. da Saúde II – Médico/Ultrassonografista: Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do 
hemograma, diagnostico diferencial e tratamentos das patologias evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica, parasitoses 
intestinais. Diarréia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes Mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e 
suas complicações. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular 
cerebral. Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. 
Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (EAS). 
Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Código 
de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela 
saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: A natureza do ultrassom. Princípios básicos. Técnicas e equipamentos. 
Indicações de ultrassonografia. Doppler. Obstetrícia e ginecologia - Anatomia ultrassonográfica do saco gestacional e do embrião. 
Anatomia ultrassonográfica fetal. Anatomia da idade gestacional. Anomalias fetais, propedêutica e tratamento pré-natal. Crescimento 
intrauterino retardado. Gestação de alto risco. Gestaçãomúltipla. Placenta e outros anexos do concepto. Anatomia e ultrassonografia 
da pélvis feminina. Doençaspélvicasinflamatórias. Contribuição do ultrassom nos dispositivos intrauterinos. Princípios no diagnostico 
diferencial das massas pélvicas pela ultrassonografia. Ultrassonografia nas doençasginecológicas malignas. Endometriose. Estudo 
ultrassonográfico da mama normal e patológico. Estudo ultrassonográfico do útero normal e patológico. Estudo ultrassonográfico do 
ovário normal e patológico. Ultrassonografia e esterilidade. Estudo ultrassonográfico das patologias da primeira metade da gestação. 
Medicina interna. Estudo ultrassonográfico do: crânio, olho, órbita, face e pescoço, tórax, escroto e pênis, extremidades, abdômen 
superior (fígado, vias biliares, pâncreas e baço), retroperitônio. Estudo ultrassonográfico da cavidade abdominal vísceras ocas, 
coleções e abcessos peritoneais, rins e bexigas, próstata e vesículasseminais.  
ESPECÍFICA PARA Espec. da Saúde I – Cirurgião Dentista Especialista em Odontopediatria: Conhecimentos sobre saúde 
publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. SUS: conceitos, 
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de 
doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Código de ética 
médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela saúde. 
Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: Anestesia locorregional oral: técnicas, anestésicos, indicações e contra indicações, 
acidentes, medicação de urgência;  Atenção à saúde bucal do idoso e da criança; Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no 
consultório; Cariologia: etiologia, epidemiologia, progressão e controle da cárie dentária; Cimento ionômero de vidro de alta 
viscosidade: características e técnica de manipulação; Confecção de coroas provisórias em acrílico; Dentística: restaurações com 
ionômero de vidro e resina composta, restaurações complexas com amálgama; Diagnóstico, tratamento e controle dos principais 
problemas periodontais, técnicas de raspagem; Doença periodontal: etiologia, epidemiologia, diagnóstico e tratamento;  Epidemiologia 
em saúde bucal; Farmacologia aplicada à odontologia; Flúor: uso racional, toxicologia; Fluorose dentária: diagnóstico e tratamento; 
Infecções bacterianas, virais e micóticas: diagnóstico e tratamento; Organização de modelos assistenciais em odontologia; 
Planejamento e organização de serviços assistenciais de odontologia;Principais manifestações bucais de doenças sistêmicas: 
diagnóstico e tratamento; Princípios básicos de oclusão; Confecção e adaptação de prótese total e parcial removível; Princípios da 
radiologia odontológica: Indicações, técnicas e interpretação; Procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio porte: exodontia simples e 
complexas; Processos agudos na cavidade bucal: diagnóstico e tratamento; Tratamento conservador do complexo dentina/polpa; 
Tratamento Restaurador Atraumático: conceito, abordagem, materiais restauradores adesivos com abordagem de mínima intervenção; 
Traumatismos e imobilizações dentárias. Biogênese das dentições. Lesões de tecidos duros e moles em Odontopediatria. Cirurgia em 
Odontopediatria. Radiologia em Odontopediatria (técnicas Randall, Mankopf, bite-wing, Clark). 
ESPECÍFICA PARA Espec. da Saúde I – Cirurgião Dentista Especialista em pacientes especiais: Conhecimentos sobre saúde 
publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. SUS: conceitos, 
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de 
doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Código de ética 
médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela saúde. 
Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: Anestesia locorregional oral: técnicas, anestésicos, indicações e contra indicações, 
acidentes, medicação de urgência;  Atenção à saúde bucal do idoso e da criança; Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no 
consultório; Cariologia: etiologia, epidemiologia, progressão e controle da cárie dentária; Cimento ionômero de vidro de alta 
viscosidade: características e técnica de manipulação; Confecção de coroas provisórias em acrílico; Dentística: restaurações com 
ionômero de vidro e resina composta, restaurações complexas com amálgama; Diagnóstico, tratamento e controle dos principais 
problemas periodontais, técnicas de raspagem; Doença periodontal: etiologia, epidemiologia, diagnóstico e tratamento;  Epidemiologia 
em saúde bucal; Farmacologia aplicada à odontologia; Flúor: uso racional, toxicologia; Fluorose dentária: diagnóstico e tratamento; 
Infecções bacterianas, virais e micóticas: diagnóstico e tratamento; Organização de modelos assistenciais em odontologia; 
Planejamento e organização de serviços assistenciais de odontologia;Principais manifestações bucais de doenças sistêmicas: 
diagnóstico e tratamento; Princípios básicos de oclusão; Confecção e adaptação de prótese total e parcial removível; Princípios da 



 

 

radiologia odontológica: Indicações, técnicas e interpretação; Procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio porte: exodontia simples e 
complexas; Processos agudos na cavidade bucal: diagnóstico e tratamento; Tratamento conservador do complexo dentina/polpa; 
Tratamento Restaurador Atraumático: conceito, abordagem, materiais restauradores adesivos com abordagem de mínima intervenção; 
Traumatismos e imobilizações dentárias.  
ESPECÍFICA PARA Espec. da Saúde I – Odontólogo: Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do 
Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com 
serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da 
população. Doenças de notificação compulsória. Código de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e 
comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: Anestesia locorregional 
oral: técnicas, anestésicos, indicações e contra indicações, acidentes, medicação de urgência; Atenção à saúde bucal do idoso e da 
criança; Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no consultório; Cariologia: etiologia, epidemiologia, progressão e controle da 
cárie dentária; Cimento ionômero de vidro de alta viscosidade: características e técnica de manipulação; Confecção de coroas 
provisórias em acrílico; Dentística: restaurações com ionômero de vidro e resina composta, restaurações complexas com amálgama; 
Diagnóstico, tratamento e controle dos principais problemas periodontais, técnicas de raspagem; Doença periodontal: etiologia, 
epidemiologia, diagnóstico e tratamento;  Epidemiologia em saúde bucal; Farmacologia aplicada à odontologia; Flúor: uso racional, 
toxicologia; Fluorose dentária: diagnóstico e tratamento; Infecções bacterianas, virais e micóticas: diagnóstico e tratamento; 
Organização de modelos assistenciais em odontologia; Planejamento e organização de serviços assistenciais de odontologia;Principais 
manifestações bucais de doenças sistêmicas: diagnóstico e tratamento; Princípios básicos de oclusão; Confecção e adaptação de 
prótese total e parcial removível; Princípios da radiologia odontológica: Indicações, técnicas e interpretação; Procedimentos cirúrgicos 
de pequeno e médio porte: exodontia simples e complexas; Processos agudos na cavidade bucal: diagnóstico e tratamento; 
Tratamento conservador do complexo dentina/polpa; Tratamento Restaurador Atraumático: conceito, abordagem, materiais 
restauradores adesivos com abordagem de mínima intervenção; Traumatismos e imobilizações dentárias.  
ESPECÍFICA PARA Espec. da Saúde I – Psicólogo: Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do 
Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com 
serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da 
população. Doenças de notificação compulsória. Código de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e 
comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: Desenvolvimento x 
aprendizagem. Cultura e personalidade: “status”, papel e o indivíduo. Processos de mudanças em psicoterapia. Diferenças individuais 
e de classes. Teoria cognitiva de Kelly; - topologia de Lewin; - a abordagem S = R. teorias e técnicas psicoterápicas. Teoria de 
personalidade: -psicanálise –Freud, Melaine Klein, Erickson; - Reich; - Jung; - Adler; - Sullivan; - Horney; - Fromm; - Rogers; - 
entrevista psicológica. Interação social. a psicologia social no Brasil. Fatores sociais na anormalidade. Aconselhamento psicológico. 
Abordagem psicológica da educação. Ética profissional. Identidade do Psicólogo Educacional. Concepções atuais, formação e 
intervenção. Abordagem psicopedagógica da aprendizagem e a intervenção do Psicólogo Educacional. Avaliação e intervenção 
psicopedagógicas na Escola. Dificuldades de aprendizagem: aspectos sociais, escolares, familiares e psicodinâmicos. Dificuldades de 
aprendizagem: avaliação, intervenção e encaminhamentos. Relações sociais na escola: intervenções psicológicas e educacionais. 
Indisciplina na escola: aspectos sociais e educacionais. Distúrbios de comportamento: aspectos sociais, familiares e psicodinâmicos. 
Psicologia Educacional e sua interface com a Educação Inclusiva. Noções básicas de psicanálise: Mecanismos de defesa, formação do 
aparelho psíquico, fases da vida. Distúrbios emocionais das crianças, sociabilidade, escolaridade, alimentação, sono, manipulações e 
hábitos e comportamento. Saúde Pública e Código de Ética do Psicólogo: Outros assuntos relacionados diretamente com a área de 
atuação do cargo. 
ESPECÍFICA PARA Espec. da Saúde I – Fisioterapeuta: Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa 
do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação 
com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da 
população. Doenças de notificação compulsória. Código de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e 
comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: Avaliação respiratória e 
tratamento; Fisioterapia para o paciente em quadro agudo na unidade de terapia intensiva respiratória; Fisioterapia para a criança com 
disfunção respiratória; Fisioterapia no pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca e abdominal alta; Classificação das técnicas de 
tratamento facilitadoras e inibidoras mais utilizadas; Estratégias para avaliação e planejamento do tratamento de problemas músculo-
esqueléticos; Treinamento da marcha com dispositivos auxiliares; Introdução ao exercício terapêutico; Princípios para o tratamento de 
tecido mole, osso e problemas pós-cirúgicos; Fisioterapia nos problemas ortopédicos e traumatológicos; Princípios do exercício 
aeróbico; Ficar em pé precocemente; Vencendo a limitação dos movimentos, contraturas e deformidades; Avaliação funcional 
fisioterapêutica. Problemas de ombro ligados à hemiplegia; Fisioterapia no paciente com doença cardíaca e pulmonar; Fisioterapia no 
doente neurológico; Ética profissional. Fisioterapia: conceituação, recursos e objetivos. Reabilitação: conceituação, objetivos, 
sociologia, processo e equipe técnica. Papel dos serviços de saúde. Modelos alternativos de atenção à saúde das pessoas deficientes. 
Processo de fisioterapia: semiologia; exame e diagnóstico, postura, diagnósticos das anomalias posturais (patomecânica e correção). 
Processos incapacitantes mais importantes (processo de trabalho, problemas de atenção à saúde pré, peri, pós-natal e na infância, 
doenças infectocontagiosas, crônico-degenerativas e as condições de vida); papel dos serviços de saúde. Trabalho multidisciplinar em 
saúde; papel profissional e as instituições de saúde. Fisioterapia em Traumato-ortopedia. Fisioterapia em Neurologia. Fisioterapia em 
Pneumologia. Fisioterapia nas Afecções Reumáticas. Fisioterapia em Queimaduras. Fisioterapia em Cardiologia e Angiologia. 
Fisioterapia em Ginecologia e Reeducação Obstétrica. Fisioterapia em Geriatria. Reabilitação profissional: conceito, objetivos, 
processo e equipe técnica. Recursos terapêuticos em Fisioterapia. Prevenção: modelos alternativos de atenção à saúde. Fisioterapia 
em Geriatria. Amputados. Pacientes portadores de problemas psíquicos. 
ESPECÍFICA PARA Espec. da Saúde I – Fonoaudiólogo: Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa 
do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação 
com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da 
população. Doenças de notificação compulsória. Código de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e 
comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: Audiologia: sistema 
auditivo; desenvolvimento das habilidades auditivas; Avaliação e tratamento fonoaudiológico das disfonias; Avaliação, diagnóstico e 
tratamento fonoaudiológico em motricidade oral - disfagias, respiradores orais, síndromes; Avaliações auditivas; Classificação das 
disfonias; Fala: alterações de fala - disartrias, dispraxias, distúrbios articulatórios; Fisiologia da produção vocal; Fonoaudiologia na 
Saúde Pública; Gagueira; Habilitação e reabilitação dos distúrbios da audição; Linguagem: aquisição, desenvolvimento, alterações, 
avaliação e intervenção fonoaudiológica nas linguagens oral e escrita; Motricidade orofacial: desenvolvimento das funções 
estomatognáticas; O trabalho da Fonoaudiologia na Saúde Mental; Processamento auditivo; Seleção e adaptação de próteses 
auditivas. Voz: anatomia da laringe.  
ESPECÍFICA PARA Espec. da Saúde I – Nutricionista: Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do 



 

 

Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com 
serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da 
população. Doenças de notificação compulsória. Código de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e 
comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: Fisiologia e Fisiopatologia 
aplicadas à Nutrição. Nutrição normal: balanço de nitrogênio, recomendações nutricionais, cálculo energético, dietas equilibradas. 
Nutrição nos ciclos vitais; nutrição materno-infantil; aleitamento natural; gestação e lactação; crescimento e desenvolvimento; 
alimentação da gestante e da nutriz; alimentação na infância e na adolescência; alimentação do idoso. Doenças nutricionais: 
desnutrição calórico-proteica, carências nutricionais. Dietoterapia: conceitos e objetivos; dietas hospitalares nas diferentes patologias, 
condições clínicas e metabólicas. Avaliação do estado nutricional: métodos e critérios de avaliação. Métodos de assistência 
ambulatorial em nutrição. Noções de farmacologia: interações alimento-medicamento. Nutrição e Saúde Pública: noções de 
epidemiologia das doenças nutricionais e desnutrição proteico-calórica; diagnóstico do estado nutricional das populações; vigilância 
nutricional. Educação alimentar e nutricional. Técnica dietética: composição e classificação dos alimentos; seleção, conservação e 
armazenamento; técnicas de pré-preparo, preparo e cocção; higiene na manipulação de alimentos; planejamento de cardápios: fatores 
relacionados. Administração de serviços de alimentação e lactários: área física e equipamentos; planejamento e organização; 
supervisão e controles; cardápios para coletividades sadias e doentes; custos e avaliação. Microbiologia de alimentos: toxinfecções 
alimentares; controle sanitário de alimentos; APPCC; controles de temperatura no fluxo dos alimentos. Ética Profissional. 
ESPECÍFICA PARA Espec. da Saúde I – Terapeuta Ocupacional: Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república 
federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e 
articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível 
de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Código de ética médica. Participação popular e controle social. A 
organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: 
Política Nacional de saúde mental. Legislação relacionada aos Centros de Apoio Psicossociais. Atividades e Recursos Terapêuticos. 
Fundamentos da Terapia Ocupacional. Neurologia. Ortopedia. Patologia de Órgãos e sistemas. Saúde Pública. Administração em 
Terapia Ocupacional. Pneumologia, Reumatologia, Psiquiatria, Cardiologia. Psicomotrocidade. Terapia ocupacional aplicada a 
Neuro/ortopedia, a disfunções sensoriais, a problemas sociais, a saúde mental, a Psiquiatria, a Gerontologia e Geriatria, a Deficiência 
Mental, a Patologias diversas Prótese e órtese. Ética e Deontologia. 
ESPECÍFICA PARA Téc. de Nível Superior – Assistente Social: Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república 
federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e 
articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível 
de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Código de ética médica. Participação popular e controle social. A 
organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: Estado 
e Políticas Sociais: questões teóricas e históricas; Seguridade Social e LOAS; trabalho coletivo em saúde e interdisciplinaridade; 
Fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social; Instituições: saberes, estratégias e práticas; Família: mudanças 
societárias contemporâneas e Serviço Social; Planejamento em serviço social; Pesquisa Social, projeto social e sistematização da 
prática; Ética e trabalho profissional. O sistema de proteção social no Brasil: assistência, saúde e previdência. Contribuições Teórico-
Práticas para o aperfeiçoamento da política previdenciária e de Assistência Social. Gestão da Política Nacional de Assistência Social 
na perspectiva do SUAS.Norma Operacional Básica do SUAS.Financiamento.Pensão especial às pessoas atingidas pela Hanseníase. 
Acessibilidade para pessoas com deficiência. Convenção sobre o Direito das pessoas com deficiência da ONU. CIF - Classificação 
Internacional Funcional. Atuação em programas de prevenção e tratamento do uso do álcool, tabaco e outras drogas: questões 
cultural, social e psicológica. Doenças sexualmente transmissíveis. AIDS. Política nacional do idoso. Estatuto da criança e do 
adolescente. Novas modalidades de família: diagnóstico, abordagem sistêmica e estratégias de atendimento e acompanhamento. 
Alternativas para a resolução de conflitos: conciliação e mediação. Fundamentos Práticos do Serviço Social; Tipificação Nacional dos 
Serviços Sócio Assistenciais (Resolução 109/CNAS).Fundamentos históricos e teórico-metodológicos do serviço social e a dimensão 
política da profissão. Estado, questão social, políticas sociais públicas, cidadania e direitos sociais no Brasil. A defesa e a garantia dos 
direitos de cidadania no processo de inclusão/exclusão social no sistema capitalista. Código de Ética Profissional do Assistente Social, 
instituído pela Resolução CFESS nº 273/93 e alterado pelas Resoluções CFESS nº 290 e 293/94. Instrumentalidade de Serviço Social 
(instrumentos e técnicas de intervenção, abordagem individual, coletiva, em redes e com famílias). O estudo de caso, técnicas de 
entrevista, elaboração de relatórios, laudos e pareceres. Trabalho em equipes interdisciplinares e multidisciplinares. Movimentos 
Sociais: Importância e significado do terceiro setor e o trabalho comunitário; o terceiro setor e a questão social; crítica ao padrão 
emergente de intervenção social. Gestão e Planejamento em Serviço Social. Modelos Gerenciais na organização do trabalho e 
políticas sociais. Elaboração, coordenação, execução e avaliação de programas e projetos na área de Serviço Social. Constituição 
Federal, de 05 de outubro de 1988. Lei 8.742/93 – Lei Orgânica da Assistência Social e Lei 9.720/98 – Altera o artigo 30 da LOAS. 
Política Nacional de Assistência Social – Dezembro/2004 e demais dispositivos que a atualizam. Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS. Norma Operacional Básica da Assistência Social: NOB-SUAS/2005. Construindo as bases para a implantação do Sistema 
Único de Assistência Social. Brasília, julho de 2005. Lei nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do 
Idoso. Decreto nº 1.948, de 03 de julho de 1996, que regulamenta a Lei nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política 
Nacional do Idoso, e dá outras providências. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências. Decretos 1.744/95 e 4.360/02 – Regulamentam o Benefício de Prestação Continuada de que trata a LOAS. Lei 10.836/04 
– Cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências. Decreto 3.877 – institui o Cadastramento Único para Programas Sociais do 
Governo Federal. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e demais 
dispositivos que a atualizam. Convenção sobre os Direitos da Criança. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos 
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual à Criança e 
Adolescentes. Decreto 5.296/04. Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha. SINASE – (Medidas socioeducativas em meio aberto). Política 
Nacional da Saúde – Lei nº 8080/1990• Serviço Social e Saúde Mental. Lei Federal 8.142/90. Portaria MS 1.190/09. Política Nacional 
para a integração da pessoa portadora de deficiência. Convenção internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Vigilância 
soco assistencial. Controle social no SUAS e SUS. Deliberações das Conferências Nacionais de Assistência Social. Os dez direitos 
sócio assistenciais aprovados na V Conferência Nacional de Assistência Social – 2005. Fundamentos históricos e teóricos-
metodológicos do serviço social e a dimensão política da profissão Decreto 7.053 de 23/12/2009 – institui a Política Nacional para a 
População em situação de rua e seu comitê Inter setorial de acompanhamento e Monitoramento e dá outras providências. Resoluções 
do Conselho Nacional de Assistência Social – 109/2009 e 16/2010. Decreto 7.237 de 20/07/2010 – regulamenta a Lei Federal 
12.101/09. Lei Federal 12.101/09 – Dispõe sobre as entidades beneficentes de assistência social. Código de Ética do Assistente 
Social. Lei Feral 8.662/93 que dispõe sobre a profissão do Assistente Social Lei Federal 10.216/01 – dispõe sobre a proteção e os 
direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 
ESPECÍFICA PARA Téc. da Saúde I – Téc. Enfermagem: Ética profissional; Higiene e Profilaxia; Segurança no Trabalho; Relações 
humanas no trabalho; Farmacologia; Epidemiologia e estatística aplicada à saúde do trabalhador; Doenças ocupacionais; Enfermagem 



 

 

no trabalho; Atendimento de emergência e primeiros socorros; Psicologia aplicada; Enfermagem neuropsiquiátrica; Enfermagem em 
Saúde pública; Enfermagem cirúrgica; Enfermagem médica; Nutrição e dietética; Microbiologia e parasitologia; Anatomia e fisiologia 
humanas. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Conhecimentos sobre saúde publica: 
constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. SUS: conceitos, fundamentação 
legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em 
saúde. Indicadores de nível de saúde da população O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. - Sistema Único de Saúde. Conceitos de 
saúde e doença. Vigilância à saúde. Carta dos direitos do paciente. Políticas de saúde. SUS - sistema único de saúde. Ética e trabalho. 
ESPECÍFICA PARA Téc. da Saúde I – Téc. Higiene Bucal: Sistema imunológico, Anatomia e funcionamento do corpo humano e 
dentes Ergonomia aplicada à Odontologia Técnicas auxiliares de Odontologia - Doenças infecciosas de interesse odontológico - 
Prevenção e controle de infecção cruzada em Odontologia - Relações humanas Placa Bacteriana, cárie dental, dieta, flúor e selantes 
Doenças periodontais - Educação em saúde Epidemiologia da cárie e doença periodontal Ética Profissional Biossegurança - Higiene 
bucal - Instrumentais, Materiais e Equipamentos; Odontologia Social. Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república 
federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e 
articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível 
de saúde da população O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. - Sistema Único de Saúde. Conceitos de saúde e doença. Vigilância à 
saúde. Carta dos direitos do paciente. Políticas de saúde. SUS - sistema único de saúde. Ética e trabalho. 
 
 

EDITAL Nº. 03/2015 
ANEXO IV 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA 
À Prefeitura Municipal de Ariquemes e ao Instituto Exatus Ltda ME. 
 
Nome Completo do interessado:________________________________________________________________________________ 
Cargo n°:_______ Nome completo do cargo:________________________________________________________________________ 
RG: _______________________________________    CPF: ________________________________________ 
Número de NIS: _____________________________________ 
A pessoa qualificada acima, através deste requerimento solicita isenção da taxa de inscrição do Concurso Público da Prefeitura 
Municipal de Ariquemes como hipossuficiente, sendo que se responsabiliza civil e criminalmente pelas informações prestadas e 
compromete-se em manter-se informada quanto ao deferimento ou não da isenção da inscrição, estando ciente que caso tenha o 
pedido de isenção indeferido terá que efetuar o pagamento dentro do prazo limite de vencimento do boleto. Declara ainda que 
preencheu corretamente a ficha de inscrição no site da empresa realizadora do concurso, para que caso sua isenção seja deferida, sua 
inscrição possa ser confirmada. 
 

Ariquemes, Rondônia, ____ de _________ de 2015. 
 

____________________________ 
Assinatura do Interessado 

 
 

EDITAL Nº. 03/2015 
ANEXO V 

CRITÉRIOS DETALHADOS DAS PROVAS PRÁTICAS 
CRITÉRIOS DETALHADOS DAS PROVAS PRÁTICAS PARA OS CARGOS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
Durante teste de percurso de rua elencado no item 13.2 do edital, os candidatos serão avaliados nos seguintes quesitos, sendo que 
cada infração cometida, será descontado os pontos correspondente a tal infração: 

Infrações Pontos 

1. Avançar a via preferencial -12 

2. Avançar sobre o meio fio -12 

3. Conduzir o veículo com apenas uma das mãos sem justificativa -12 

4. Desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória e/ ou avançar a via preferencial, sem ter antes 
parado o veículo. 

-12 

5. Desobedecer o limite mínimo permitido pela via -12 

6. Estacionar o veículo em desacordo com a legislação de trânsito -12 

7. Exceder a velocidade indicada na via -12 

8. Provocar acidente durante a realização do exame -12 

9. Usar a contramão de direção -12 

10. Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave -8 

11. Desobedecer à sinalização da via, autoridade de trânsito, ou do avaliador -8 

12. Estacionar a uma distância superior a um metro do meio fio -8 

13. Manter a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte dele -8 

14. Não observar a preferência do pedestre quando ele estiver atravessando a via transversal na qual o veículo vai 
entrar, ou ainda quando o pedestre não tenha concluído a travessia, inclusive na mudança de sinal 

-8 

15. Não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção -8 

16. Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente -8 

17. Não usar devidamente o cinto de segurança -8 

18. Perder o controle da direção do veículo em movimento -8 

19. Colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias -4 

20. Desengrenar o veículo nos declives -4 



 

 

21. Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso, ou repicar acelerador -4 

22. Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro -4 

23. Estacionar a uma distância superior a meio metro até um metro do meio fio -4 

24. Executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente livre -4 

25. Fazer conversão incorretamente -4 

26. Fazer conversões com a embreagem acionada -4 

27. Interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova -4 

28. Realizar frenagens ou acelerações bruscas. -4 

29. Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do veículo e do clima -4 

30. Usar buzina sem necessidade ou em local proibido -4 

31. Usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens ou nas reduções -4 

32. Ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor -2 

33. Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento -2 

34. Dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada -2 

35. Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores -2 

36. Provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado -2 

37. Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro -2 

38. Utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo -2 

 
 

EDITAL Nº. 03/2015 
ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA (MODELO) 
 

 
Declaro para os devidos fins que examinei o(a) Sr(a). 
____________________________________________________________________________, portador do RG nº. 
__________________ SSP/___ e do CPF nº. ________._________._________-_____, inscrito para o cargo de Agente Comunitário de 
Saúde, no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Ariquemes – RO, Edital nº. 003/2015, e constatei que o (a) mesmo (a) goza de 
boa saúde física e que desta forma está apto a realizar a prova de resistência para o Concurso Público da Prefeitura Municipal de 
Ariquemes, que consiste em correr e/ou caminhar sem interrupção durante 12 (doze) minutos, a distância mínima de 2.410m (dois mil 
quatrocentos e dez metros) quando do sexo masculino, e, 1.970m (mil novecentos e setenta metros) quando do sexo feminino. 
 

Local e Data 
 

Assinatura do Médico com Carimbo e CRM 
 
 

EDITAL Nº. 03/2015 
ANEXO VII 

CRONOGRAMA PREVISTO 

Evento Data 

Período para requerer isenção de taxa 14 à 18/09 

Inscrições  14/09 à 22/10 

Homologação das Isenções concedidas 05/10 

Confirmação candidatos concurso Edital 01/2014 19/10 

Vencimento do Boleto 23/10 

Homologação das Inscrições 27/10 

Divulgação dos Locais de prova 04/11 

Prova Escrita 15/11 

Gabaritos 15/11 após as 22h 

Resultado Parcial 07/12 

Convocação Provas Práticas 08/12 

Provas Práticas 13/12 

Resultado Provas Práticas 15/12 

Resultado Final e Requerimento Homologação 18/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EDITAL Nº. 03/2015 
ANEXO VIII 

MODELO DE RECURSOS 
 

RECURSO 
 
À Banca Julgadora de Recursos do Concurso da Prefeitura Municipal de Ariquemes, Edital 03/2015. 
 
Nome Completo: __________________________________________________________________ 
CPF: ___________________ 
Cargo inscrito: ____________________________________________________________________ 
 
MOTIVO DO RECURSO: 

(   ) Contra indeferimento de Isenção de Taxa (   ) Contra indeferimento de Inscrição 

(   ) Contra questão de prova - neste caso preencher os dados 
abaixo: 
Prova nº ____ 
Matéria abordada: ___________________ 
Questão a ser recorrida: ______ (para cada questão recorrida deve 
ser apresentado um formulário de recurso próprio. 

(   ) Contra resultado parcial Prova Objetiva 
Pedido de Recontagem de Pontos e Disponibilização 
do Gabarito no site 

(   ) Contra resultado parcial Prova Prática ou de 
Resistência Física 

 
Fundamentação do recurso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referências (Utilizar este campo ao impetrar recursos contra questões de prova) – Anexar cópia da referência citada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ariquemes, ____ de ____ de 2015. 

 
Nome do Candidato e Assinatura Legível 

 




