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CODESP- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA 

Porciúncula - RJ / Natividade - RJ 

 

Atualizado conforme retificação nº 001/2016 publicada em 06/09/2016. 
  

 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA EMPREGO PÚBLICO 
Nº 001/2016 – CODESP 

 

 

O CODESP - Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Saúde Pública divulga e estabelece 

normas para a abertura de inscrições para realização de CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OBJETIVAS, DE 

TÍTULOS e PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, para provimento de 237 (duzentos e trinta e 

sete) vagas existentes no quadro permanente e formação do cadastro de reserva do CODESP - Consórcio 

Intermunicipal para o Desenvolvimento da Saúde Pública, com base nas Leis Complementares nos 

2.179/2015 e 753/2015 com suas devidas alterações, bem como as que vagarem ou forem criadas durante o 

prazo de validade deste certame, em consonância com as legislações Federal, Estadual e Municipal.  

  

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 

 

1.1. A nomenclatura dos empregos públicos, requisitos e escolaridade exigidos, carga horária semanal, 

vencimentos e valores nos termos das leis municipais nos 753/2015 e 2179/2015, seguem discriminados 

no ANEXO I do presente edital. 

1.2. O certame será coordenado pela Comissão Organizadora do Concurso Público, instituída pelo Presidente 

do CODESP por meio da Portaria nº 07/2016, sob assessoria técnica especializada da empresa G-

Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, observadas as seguintes condições: 

1.2.1. A Comissão Organizadora do certame deverá provir o acompanhamento gerencial e a fiscalização 

de todo processo de execução de todas as etapas do Concurso Público. 

1.2.2. Compete ao Presidente do CODESP, a homologação do resultado final do certame, à vista do 

relatório apresentado pela Comissão Organizadora do Concurso Público, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da apresentação do Relatório Final. 

1.3. O Edital contendo todas as regras do referido Concurso Público, na íntegra, está publicado nos endereços 

eletrônicos www.gualimp.com.br e www.codesprj.com.br, onde poderá ser baixado GRATUITAMENTE 

pela população em geral. 

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

consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da prova, circunstância que será 

mencionada em Edital ou Comunicado Público a ser publicado nos endereços eletrônicos 

www.gualimp.com.br e www.codesprj.com.br. 

1.5. O cronograma dos eventos previstos neste Edital, bem como suas datas, horários e locais de realização, 

são os constantes do QUADRO I, conforme abaixo descrito: 

http://www.gualimp.com.br/
http://www.gualimp.com.br/
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QUADRO I – CRONOGRAMA GERAL DO CONCURSO PÚBLICO 
 

ETAPAS DATAS HORÁRIOS LOCAIS 

Período de Inscrições 
06/09/2016 a 
26/09/2016 

0h do dia 06/09 às 
23h59min do dia 

26/09/2016 
Sítio da G-Strategic

 1
 

Emissão da 2ª via do boleto bancário 
06/09/2016 a 
27/09/2016 

0h do dia 06/09 às 
23h59min do dia 

27/09/2016 
Sítio da G-Strategic

 1
 

Pedido de isenção de taxa de inscrição 
06/09/2016 a 
09/09/2016 

0h do dia 06/09 às 
23h59min do dia 

09/09/2016 
Sítio da G-Strategic

 1
 

Resultado dos pedidos de isenção de taxa de inscrição 15/09/2016 A partir das 17h Sítio da G-Strategic
 1

 

Período de Recurso dos pedidos de isenção de taxa de inscrição 16/09/2016 
0h às 23h59min do dia  

16/09/2016 
Sítio da G-Strategic

 1
 

Julgamento dos recursos dos pedidos de isenção de taxa de inscrição 
e Resultado Final dos pedidos de isenção 

21/09/2016 A partir das 17h Sítio da G-Strategic
 1

 

Solicitação de atendimento especial para realização das provas 
06/09/2016 a 
26/09/2016 

0h do dia 06/09 às 
23h59min do dia 

26/09/2016 
Sítio da G-Strategic

 1
 

Alteração de dados cadastrais incorretos 
07/ 09/2016 a 

31/09/2016 

0h do dia 07/ 09 às 
23h59min do dia 31/ 

09/2016 
Sítio da G-Strategic

 1
 

Data limite para o pagamento do boleto bancário referente à taxa de 
Inscrição. 

27/09/2016 - 

Qualquer instituição 
bancária, 

correspondente 
bancário ou serviço 

bancário na internet. 

Data limite para envio do laudo de PNE (Portadores de Necessidades 
Especiais) 

28/09/2016 Sedex/correio 
Endereço da G-

Strategic
2
 

Divulgação da Homologação das inscrições 10/10/2016 A partir das 17h Sítio da G-Strategic
 1

 

Resultado das Inscrições deferidas para PNE (Portadores de 
Necessidades Especiais) 

10/10/2016 A partir das 17h Sítio da G-Strategic
 1

 

Resultado das Solicitações de Atendimento Especial para realização 
das provas 

10/10/2016 A partir das 17h Sítio da G-Strategic
 1

 

Período de Recurso à Homologação das Inscrições 
11/10/2016 a 
12/10/2016 

A partir das 18h do dia 
11/10 às 23:59min do 

dia 12/10/2016 
Sítio da G-Strategic

 1
 

Período de Recurso às Solicitações de Atendimento Especial 11/10/2016 
0h às 23h59min do dia 

11/10/2016 
Sítio da G-Strategic

 1
 

Período de Recurso das Inscrições de PNE Portadores de 
Necessidades Especiais 

11/10/2016 
0h às 23h59min do dia 

11/10/2016 
Sítio da G-Strategic

 1
 

Julgamento dos Recursos das Solicitações de Atendimento Especial 14/10/2016  A partir das 18h Sítio da G-Strategic
 1

 

Julgamento dos Recursos das Inscrições de PNE 14/10/2016  A partir das 18h Sítio da G-Strategic
 1

 

Impressão do cartão de inscrição para as Provas Objetivas de 
Múltipla Escolha 

19/10/2016 A partir das 16h Sítio da G-Strategic
 1

 

Acerto de dados cadastrais incorretos do cartão de inscrição 
19/10/2016 a 
26/10/2016 

16h do dia 19/10 às 
17h do dia 

26/10/2016 
Sítio da G-Strategic

 1
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1ª Etapa – Prova Objetiva DATAS HORÁRIOS LOCAIS 

Aplicação das Provas Objetivas de Múltipla Escolha  30/10/2016 ANEXO IV 
Local no cartão de 

Inscrição 

Divulgação dos Gabaritos Preliminares Oficiais 30/10/2016 A partir das 20h Sítio da G-Strategic
 1

 

Interposição de recursos administrativos quanto aos Gabaritos 
Preliminares Oficiais das Provas Objetivas de Múltipla Escolha 

31/10 e 
01/11/2016 

0h do dia 31/10 às 
23:59min do dia 

01/11/2016 
Sítio da G-Strategic

 1
 

Divulgação do Julgamento dos recursos dos Gabaritos Preliminares e 
divulgação dos Gabaritos Definitivos 

11/11/2016 A partir das 17h Sítio da G-Strategic
 1

 

Divulgação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva 14/11/2016 A partir das 17h Sítio da G-Strategic
 1

 

Interposição de Recursos Administrativos quanto Resultado 
Preliminar das Provas Objetivas de Múltipla Escolha 

15/11 e 
16/11/2016 

0h do dia 15/11 às 
23:59min do dia 

16/11/2016 
Sítio da G-Strategic

 1
 

Divulgação do Julgamento dos Recursos do Resultado Preliminar da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha 

21/11/2016 A partir das 16h Sítio da G-Strategic
 1

 

Divulgação do Resultado Final da Prova Objetiva 21/11/2016 A partir das 18h Sítio da G-Strategic
 1

 

2ª Etapa – Prova Prática DATAS HORÁRIOS LOCAIS 

Publicação do Edital de Convocação para a Prova Prática – Motorista 22/11/2016 A partir das 17h Sítio da G-Strategic
 1

 

Aplicação da Prova Prática – Motorista 27/11/2016 - 
Local previamente 

divulgado por Edital 

Resultado Preliminar da Prova Prática 07/12/2016 A partir das 17h Sítio da G-Strategic
 1

 

Interposição de recursos administrativos quanto ao resultado 
preliminar da Prova Prática 

08/12 e 
09/12/2016 

0h do dia 08/12 às 
23:59min do dia 

09/12/2016 
Sítio da G-Strategic

 1
 

Divulgação do Julgamento dos recursos do Resultado Preliminar da 
Prova Prática 

13/12/2016 A partir das 17h Sítio da G-Strategic
 1

 

Divulgação do Resultado Final da Prova Prática 14/12/2016 A partir das 16h Sítio da G-Strategic
 1

 

2ª Etapa – Prova de Títulos DATAS HORÁRIOS LOCAIS 

Período para informação dos títulos (formulário online) 
21/11 a 

24/11/2016 

Das 18h do dia 21/11 
às 23h 59min do dia 

24/11/2016 
Sítio da G-Strategic

 1
 

Data limite do envio dos títulos – Via Sedex 25/11/2016 Sedex/correio 
Endereço da G-

Strategic
2
 

Resultado Preliminar da Prova de Título 07/12/2016 A partir das 17h Sítio da G-Strategic
 1

 

Interposição de recursos administrativos quanto ao resultado 
preliminar da Prova de Título 

08/12 e 
09/12/2016 

0h do dia 08/12 às 
23:59min do dia 

09/12/2016 
Sítio da G-Strategic

 1
 

Divulgação do Julgamento dos recursos do Resultado Preliminar da 
Prova de Títulos 

13/12/2016 A partir das 17h Sítio da G-Strategic
 1

 

Divulgação do Resultado Final da Prova de Títulos 14/12/2016 A partir das 16h Sítio da G-Strategic
 1

 

Divulgação do Resultado Final do Concurso Público 14/12/2016 A partir das 18h Sítio da G-Strategic
 1

 

 
 

 

1 Sítioda G- Strategic: www.gualimp.com.br 
2Endereço da G- Strategic: Av. Manoel Alves Siqueira, nº 41 – Bairro Bela Vista – Guaçuí – Espírito Santo – ES –CEP: 29. 560-000. 
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z 
 

2 - DAS INSCRIÇÕES 
 

 

2.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, 

no período entre 0 hora do dia 06 de setembro de 2016 e 23 horas e 59 minutos do dia 26 de setembro 

de 2016, observado o horário oficial de Brasília/DF. 

2.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital, que poderá ser obtido gratuitamente 

pelos endereços eletrônicos www.gualimp.com.br e www.codesprj.com.br, e certificar-se de que 

preenche todos os requisitos exigidos. 

2.2.1.  A inscrição do candidato implicará a concordância plena e integral com os termos deste Edital, 

seus anexos, eventuais alterações e legislação vigente.  

2.3. Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida, em nenhuma hipótese, a sua alteração no que se 

refere à opção de emprego pretendido. 

2.3.1. Os valores das taxas serão: 

R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) para os empregos de Nível Superior;  

R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) para os empregos de Nível Técnico; 

R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) para os empregos de Nível Médio; 

R$ 50,00 (cinquenta reais) para os empregos de Nível Fundamental Completo;  

R$ 40,00 (quarenta reais) para os empregos de Nível Fundamental Incompleto. 

2.3.2. A taxa deverá ser recolhida, observado os valores constantes no item anterior, mediante 

BOLETO BANCÁRIO emitido no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, no período 

especificado no item 2.1. 

2.3.3. O pagamento do boleto bancário poderá ser efetuado em qualquer estabelecimento bancário, ou 

via internet, observado código de barras existente no boleto bancário, até a data do encerramento 

das inscrições, conforme previsto no item 2.10. 

2.3.4. O candidato poderá emitir a 2ª via de seu boleto bancário, até o dia 27 de setembro de 2016, 

conforme previsto no item 2.10. 

2.3.5. Em nenhuma hipótese haverá devolução da importância paga, a título de ressarcimento das 

despesas com material e serviços necessários a realização do certame, mesmo nos casos de 

desistência, perda de prazo, indeferimento ou cancelamento de inscrição. 

2.4. No ato da inscrição, o candidato deverá satisfazer as exigências contidas no item 3 deste Edital, 

preenchendo corretamente o cadastro eletrônico, que constará de declaração de inteiro conhecimento 

e aceitação das normas e exigências estabelecidas neste Edital, sob pena de nulidade, dispondo a 

http://www.gualimp.com.br/
http://www.gualimp.com.br/
http://www.gualimp.com.br/
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empresa organizadora do direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher o formulário 

de forma correta, ou utilizar de meios escusos. 

2.5. Não será permitida, sob qualquer pretexto, a inscrição condicional por correspondência ou fax, nem 

documentos enviados por fax.   

2.6. Ao preencher o Requerimento de Inscrição, o candidato emitirá um BOLETO BANCÁRIO, e depois de 

confirmado o pagamento, sua inscrição será HOMOLOGADA, e o candidato poderá retirar o seu cartão 

de inscrição observado o item 5.  

2.7. Caso o nome do candidato não conste do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, o mesmo disporá 

de até o dia 12 de outubro de 2016 para peticionar recurso por meio do endereço eletrônico 

www.gualimp.com.br, alegando os motivos pelo qual seu nome não consta da lista de inscrições 

homologadas, observado a publicação do edital de homologação conforme previsto no cronograma 

geral. Decorrido este prazo, o Requerimento de Inscrição será considerado nulo ou inválido. 

2.8. A empresa G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística e o CODESP - Consórcio Intermunicipal 

para o Desenvolvimento da Saúde Pública, não se responsabilizarão por Requerimento de Inscrição não 

recebido por falha de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação e ou outros fatores de 

ordem técnica e operacional que impossibilitarem a transferência dos dados, ou impressões de outras 

informações. 

2.9. Confirmada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração dos empregos, seja qual for o motivo 

alegado. 

2.10. O encerramento das inscrições se dará no dia 26 de setembro de 2016 às 23:59:59 (vinte e três horas 

e cinquenta e nove minutos e cinquenta e  nove segundos) horário de Brasília, no endereço 

eletrônico www.gualimp.com.br, sendo que o pagamento deverá ser efetuado até o dia 27 de 

setembro de 2016, cientes de que pagamentos efetuados após a data fixada para término não serão 

considerados para efeitos de confirmação de inscrição sob qualquer condição ou pretexto. 

2.11. Caso o candidato tenha realizado uma consulta aos seus dados de inscrição, e tenha detectado algum 

tipo de inconsistência ou falta de alguma informação, este poderá acessar o endereço eletrônico 

www.gualimp.com.br acessar o link do respectivo Concurso Público e acionar o serviço “Consulta dos 

Dados Cadastrais”, e caso detecte erro deve solicitar à devida correção dos dados, no período de 19 a 

26 de outubro de 2016. 

2.11.1. O candidato não poderá proceder à alteração dos seguintes dados: seu nome, seu CPF, RG, 

vaga para a qual concorre, nome da mãe e sua data de nascimento, os demais dados poderão 

ser alterados utilizando o serviço disponível no endereço eletrônico www.gualimp.com.br; 

http://www.gualimp.com.br/
http://www.gualimp.com.br/
http://www.gualimp.com.br/
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2.11.2. O eventual erro de digitação no nome, CPF, RG, data de nascimento e nome da mãe, deverão ser 

corrigidos somente no dia da realização das provas mediante solicitação ao fiscal da sala, com 

apresentação de documento de identidade, para que seja anotada na ata de sala a informação a 

ser alterada.  

2.12. O candidato será responsável pela veracidade dos dados fornecidos no formulário de inscrição. 

2.13. Os conteúdos a serem estudados são os constantes no ANEXO II deste edital. 

2.14. As descrições sumárias das atribuições dos empregos são as constantes no ANEXO III deste edital. 

2.15. O candidato poderá se inscrever para mais de 1 (um) emprego, observado o cronograma de provas 

conforme ANEXO IV, mas o CODESP- Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Saúde 

Públicae a empresa G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística não se responsabilizarão por 

eventuais coincidências de datas e horários de provas ou quaisquer outras atividades, e caso ocorram, 

o candidato deverá optar por apenas 1 (um) emprego. 

2.15.1. O candidato que se inscrever para mais de uma vaga, só poderá fazer uma única prova por 

turno, mesmo que as outras provas de suas inscrições sejam selecionadas na mesma sala ou local 

de realização, sob pena de ter todos os cartões de respostas preenchidos anulados. 

2.16. Os candidatos aprovados em dois cargos, no ato da posse, deverão observar o contido no Art. 37, Inciso 

XVI, alíneas “a”, “b” e “c”, e inciso XVII da Constituição Federal. 

2.17. PROCEDIMENTOS PARA O PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

2.17.1. Poderá solicitar a isenção de pagamento da taxa de inscrição para o Concurso Público ora 

divulgado, PARA NO MÀXIMO 01 (UM) EMPREGO, o candidato comprovadamente de baixa 

renda, amparados(as) pelo Decreto Presidencial n.º 6.593, de 2 de outubro de 2008, publicado 

no Diário Oficial da União, de 3 de outubro de 2008, que: 

a) Estiver inscrito(a) no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

(CadÚnico), de que trata o Decreto Presidencial n.º 6.135, de 26 de junho de 2007; e 

b) For membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Presidencial n.º 6.135, de 

2007. 

2.17.1.1. O candidato que solicitar a isenção de taxa PARA MAIS DE 01 (UM) EMPREGO, terá 

todas suas solicitações de isenções INDEFERIDAS. 

2.17.2. O candidato interessado na isenção da taxa de inscrição, que se enquadrar dentro dos requisitos 

exigidos nas alíneas “a” e “b” do item 2.17.1, deverá obrigatoriamente preencher, o 

Requerimento de Isenção no período de 06 à 09 de setembro de 2016, no endereço eletrônico 

www.gualimp.com.br, por meio do aplicativo de inscrição, no qual deverá indicar corretamente 

http://www.gualimp.com.br/
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o Número de Identificação Social - NIS atribuído pelo CadÚnico do Governo Federal e firmará 

declaração de que atende à condição estabelecida na letra “b”. 

2.17.3. O candidato é responsável pela veracidade das informações prestadas e pela autenticidade da 

documentação apresentada, sob as penas da lei, cabendo à empresa G-Strategic Gestão, 

Assessoria, Serviços e Logística, a análise do atendimento aos requisitos e eventual 

indeferimento dos pedidos em desacordo, podendo, em caso de fraude, omissão, falsificação, 

declaração inidônea, ou qualquer outro tipo de irregularidade, rever a isenção. 

2.17.4. Constatada a ocorrência de tais hipóteses, serão adotadas medidas legais contra os infratores, 

aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto Presidencial n.º 

83.936, de 6 de setembro de 1.979. 

2.17.5. Não serão analisados os pedidos de isenção sem indicação do número do NIS e, ainda, aqueles 

que não contenham informações suficientes para a correta identificação do candidato na base 

de dados do órgão gestor do CadÚnico. 

2.18. A verificação da condição para a isenção de taxa de inscrição será confrontada com os dados geridos 

pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome/SISTAC. 

2.19. O preenchimento do requerimento de isenção não garante ao interessado a isenção de pagamento da 

taxa de inscrição, ficando esta sujeita à análise e deferimento nos termos do presente edital. 

2.20. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via fax e/ou via correio 

eletrônico. 

2.21. Cada pedido de isenção será analisado e julgado pela G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e 

Logística, observadas as exigências do presente edital. 

2.22. O resultado dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será divulgado no dia 15 de setembro de 2016, 

pela internet a partir das 17 horas no endereço eletrônico www.gualimp.com.br. 

2.23. O candidato disporá, unicamente, de 01 (um) dia para contestar o indeferimento, exclusivamente 

mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no endereço eletrônico 

www.gualimp.com.br, sendo que após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. O recurso 

deverá ser enviado no período de 0h00min às 23h59min do dia 16 de setembro de 2016, 

considerando-se o horário de Brasília. 

2.24. O julgamento dos recursos de solicitações de isenção de taxa de inscrição e o resultado final dos 

pedidos de isenção serão divulgados no dia 21 de setembro de 2016, pela internet, a partir das 

17horas no endereço eletrônico www.gualimp.com.br. 

http://www.gualimp.com.br/
http://www.gualimp.com.br/
http://www.gualimp.com.br/
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2.25. Os candidatos que tiveram seu pedido de isenção julgado indeferido deverão observar os seguintes 

procedimentos: 

a) Processar sua inscrição no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, no período de 21 a 26 de 

setembro de 2016, e efetuar o pagamento, por meio de boleto bancário conforme subitens 2.3.1 e 

2.10, do presente edital. 

2.26. O interessado que tiver seu pedido de isenção indeferido e não efetuar o requerimento de inscrição, na 

forma e no prazo estabelecido no subitem anterior não será considerado inscrito no Concurso Público. 

2.27. O preenchimento das vagas de Agente Comunitário de Saúde se dará de acordo com a opção de área 

de atuação escolhida pelo candidato no ato de sua inscrição no Concurso Público, dentre as oferecidas 

no subitem 2.28 deste Edital, devendo o candidato aprovado e convocado comprovar residência na 

respectiva área de atuação em que concorre. 

2.28.  As vagas para Agente Comunitário de Saúde serão distribuídas dentre as diversas áreas de atuação nos 

municípios de Natividade/RJ e Porciúncula/RJ, a saber: 

LOCALIDADE DE ATUAÇÃO – NATIVIDADE/RJ  Nº de Vagas 

PSF Ourânia = Distrito de Ourânia 01 

PSF Querendo = Distrito de Querendo 04 

PSF Cantinho = Início na Rua Prefeito de Oliveira Vargas nº 156; Cantinho; Vila da Paz; 

Triunfo; Ilha; Quadra e Rua Projetada F casas nº 05,07; Quadra e Rua Projetada e casas nº 

06,08,10,12; Quadra F Rua Projetada E casas nº 01,03,05,07,09,11,13,15; Quadra F Rua 

Projetada D casas nº 02,04,06,08,10,12,14,16,18; Quadra G Rua Projetada D casas nº 

03,05,07,09,11,13 e 15. 

01 

PSF São Pedro = Tubiacanga; Liberdade; Morro São Pedro; Corte. 03 

PSF Popular Nova = Início na Igreja Nossa Senhora das Graças - Rua Vereador de Lannes 

Tinoco; Bela Vista; Boa Vista; Mutuca; Cabo Frio; Coqueiro; Esperança; Braúna; CIEP. 
05 

PSF Sindicato I = Início na Rua Miguel Buonomo nº 02 altos; Linha; Rodoviária; Barro 

Branco; Pito; Avenida; Balneário: Rua Prefeito de Oliveira Vargas até o nº 116; Ilha: Quadra 

A Av. Mauro Alves Ribeiro Junior, casas nº 1150, 1160, 1174, 1184; Quadra A Rua Projetada 

I casas nº 06, 08; Quadra B Av. Mauro Alves Ribeiro Junior casas nº 1192, 1200, 1208, 1220; 

Quadra B Rua Projetada I casas nº 05, 07, 09, 11, 13; Quadra B Rua Projetada H casas nº 

06,08,10,12,14; Quadra C Av. Mauro Alves Ribeiro Junior casas nº 1230,1240,1250,1260; 

Quadra C Rua Projetada H casas nº 05,07,09,11,13; Quadra C Rua Projetada G casas nº 

06,08,10,12,14; Quadra D Av. Mauro Alves Ribeiro Junior casas nº 1270,1278,1286,1294; 

Quadra D Rua Projetada G casas nº 05,07,09,11,13; Quadra D Rua Projetada F casas nº 

06,08,10,12,14; Quadra E Rua Projetada F casas nº 09,11; Estrada para Itaperuna até o 

Trevo Natividade/Raposo; Popular Velha. 

04 

PSF Sindicato II = Início na Rua Deputado Norberto Marques nº 27 e depois da Digitalnet até 

a Bagaceira à Rua Vereador Alceu de Lannes Tinoco casa nº 162 fundos; Centro; Morro do 

Areião; Beco da Maçonaria; Posto Pinguim; Morro da Formiga; Bananeiras; Cruzeiro de 

Cima; Cruzeirinho; São Vicente; São Lourenço. 

02 

TOTAL 20 

http://www.gualimp.com.br/
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LOCALIDADE DE ATUAÇÃO – PORCIÚNCULA/RJ  Nº de Vagas 
PSF Purilândia = Distrito de Purilância; Localidade dos Moreiras; Fazenda do Tesouro; Faz. 
Paciência; Faz. Bela Vista; Faz. Salgada; Faz. Santa Rosa; Faz. Pinheiros; Faz. Santo Alegre; 
Faz. Bom Sucesso; Faz. Pedreiras; Faz. Gamaleira; Faz. Santa Rita; Faz. Iranita; Faz. Onça II; 
Faz. Pirozi; Faz. José Américo; Arataca. 

03 

PSF Santa Clara = Distrito de Santa Clara; Fazenda do Céu; Sítio Bom Jardim. 04 

PSF Rural – Santa Clara = Fortaleza; Cedro; Faz. São João; Faz. Onça; Faz. Floresta; 
Faz. Santa Marta; São Mamede; 3 Estados; João Campos; Murupi; Jacutinga. 

04 

PSF Santo Antônio = Bairros Braúna I; Braúna II, Braúna III; João Pimentel; Torre; 
Santo Antônio; Hotel Fazenda; Bate Pau; Dona Emília; Fazenda do Banco; Capivara; 
Fazendinha; Rocinha; Fazenda Favela; Malacacheta; Fazenda Rochedo; Capanema; 
Fazenda Dalvo; Conj. Habitacional Célia Alencar I e II. 

04 

PSF João Francisco Bráz = Bairro João Francisco Bráz; Bairro João Clóvis Breijão; Bairro Ilha; 
Comunidade do Caeté; Faz. Gameleira; Capanema; Faz. Corumandéu; Bairro Vale Verde; 
Bairro Vale das Graças; Polo Industrial; Popular Nova; Olaria; Faz. Roshana; Sítio Santa 
Elizabete; Faz. Alambique; Faz. Deserto; Faz. Fruteira. 

05 

PSF Centro = Bairro Otávio de Avellar; Praça Antônio Amado; Centro. 03 

PSF Cristo Rei = Bairro Cristo Rei; Bairro Nossa Senhora da Penha; Morro São JoãoBatista; 
Córrego do Ouro; Cachoeirinha; Rua Deputado Carlos Pinto Filho; Rua Sílvio H. Da Cunha; 
Rua Antônio Ferreira; Rua Alberto Calver; Rua João José Folly; Rua Alexandre Brethel; Rua 
Albino Ferreira Cardoso. 

03 

PSF Olívia Peres / Ilha = Bairro Olívia Peres; Popular Velha; Santinha; Dr.Nelson; Vale do 
Sol; Fazenda São José; Fazenda da Barra; Fazenda do Angola; Malacacheta, Centro. 

05 

TOTAL 31 

 
2.29. Os candidatos à vaga de Agente Comunitário de Saúde terão uma classificação por área de atuação em 

que se inscreverem e uma classificação geral no emprego. 

2.30. Conforme a necessidade e conveniência da Administração Municipal, no caso de não haver candidatos 

classificados em uma determinada área de atuação e permanecer a necessidade de preenchimento de 

vagas, o candidato aprovado poderá ser convocado para atuar em área de atuação diversa da qual se 

inscreveu, observadas a ordem de classificação geral do emprego e a área geográfica mais próxima, 

conforme o § 2º do art. 6º da Lei Federal nº 11.350/2006, devendo, para tanto, preencher os requisitos 

específicos para a atuação na nova área de atuação. 

2.31. A aceitação do candidato à convocação citada no item anterior tem caráter irreversível, uma vez que o 

candidato passará a figurar na listagem de classificação da área de atuação para a qual foi convocado, 

sendo excluído da classificação da área de atuação que originalmente escolhera no ato de sua 

inscrição. 

2.32. Após a nomeação os candidatos às vagas de Agente Comunitário de Saúde deverão realizar curso de 

formação continuada, a ser ministrado pela contratante. 
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3.  DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO  
 

 

 

3.1. O Candidato deverá preencher as seguintes exigências para sua inscrição neste Concurso Público: 

I. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ainda cidadão Português que tenha adquirido igualdade de 

direitos e obrigações e gozo dos direitos políticos; 

II. Ter completado 18 (dezoito) anos até a data da posse; 

III. Preencher o Requerimento de Inscrição, que deverá ser realizado exclusivamente no endereço 

eletrônico www.gualimp.com.br; 

IV. Ter, na data da posse, a escolaridade completa ou habilitação exigida como pré-requisito, conforme 

consta no Anexo I, para provimento da vaga pretendida, adquirida em instituição de ensino oficial ou 

legalmente reconhecida pelo MEC. 

V. Adicionalmente, os candidatos à vaga de Agente Comunitário de Saúde deverão comprovar residência 

desde a publicação deste Edital na área de atuação, quando da convocação para a nomeação, 

conforme item 2.27 deste Edital, em observância ao disposto na Lei Federal nº 11.350/2.006, bem 

como realizar Curso de Formação Continuada, a ser realizado pelo CODESP após a homologação do 

certame. 

3.2. O candidato deverá atender no ato da posse todas as exigências contidas nas Leis Municipais nos 

753/2.015 e 2.179/2.015 e suas alterações, acessíveis no sítio das Prefeituras Municipais de Porciúncula-

RJ e Natividade-RJ, bem como as previstas no item 13 do presente Edital e ainda aquelas exigidas do 

Edital de Convocação para o Ato de Investidura. 

 

 

4. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 
 

 

 

4.1. Ficam reservados 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas do presente Edital, observado o item 4.2, 

para os candidatos portadores de Necessidades Especiais, desde que não os incompatibilize para o 

exercício da função a vaga pretendida. 

4.2. Na hipótese de aplicação do percentual resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco 

décimos), a fração será arredondada para 1 (uma) vaga. Se inferior a 0,5 (cinco décimos) será 

considerada nas nomeações posteriores, esclarecendo-se tal circunstância por ocasião da ocorrência do 

evento. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de deficiência, 

estas serão preenchidas pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória. 

4.2.1. Os Portadores de Necessidades Especiais (PNE) serão convocados para posse de acordo com o 

relatório específico de aprovados em ordem decrescente, conforme vagas existentes para cada 

emprego demonstradas no quadro abaixo: 

http://www.gualimp.com.br/
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CÓD. DO 
EMPREGO 

EMPREGO 
TOTAL DE VAGAS NESTE 

EDITAL 
Nº DE VAGAS RESERVADA 

PARA – PNE 

01 AUXILIAR DE LIMPEZA 10 01 

10 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 16 01 
12 AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 12 01 

29 ENFERMEIRO ESF 15 01 

35 MÉDICO ESF – 20H 14 01 

53 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
PSF POPULAR NOVA 

05 01 

63 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
PSF JOÃO FRANCISCO BRÁZ 

05 01 

66 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
PSF OLÍVIA PERES / ILHA 

05 01 

 

4.3. Consideram-se pessoas portadoras Necessidades Especiais (PNE) aquelas que se enquadrem nas 

categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto 3.298/99, que regulamentou a Lei Federal nº 7.853, de 

1.989, com as alterações advindas do Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2.004, conforme 

as definições a seguir: 

a) Deficiência Física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 

paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros 

com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho das funções. 

b) Deficiência Auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida 

por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000HZ e 3.000HZ. 

c) Deficiência Visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com 

a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,5 no melhor olho, 

com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos 

os olhos for igual ou menor que 60º, ou a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores. 

d) Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 

antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais 

como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais; utilização dos recursos da comunidade, 

saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. 

e) Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

4.4. O Candidato portador de necessidades especiais que, no ato da inscrição, não declarar esta condição 

conforme as determinações previstas neste edital, não poderá impetrar recursos em favor de sua 

situação. 
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4.5. Os candidatos portadores de deficiência compatíveis com o exercício da função pretendida, que 

assinalarem no Requerimento de Inscrição a condição de “deficiente” deverão enviar via SEDEX para 

sede da empresa, até o dia 28 de setembro de 2016, à Rua Manoel Alves de Siqueira, 41, Bairro Bela 

Vista, Guaçuí-ES – CEP 29.560-000, laudo médico original ou cópia autenticada em cartório, expedido 

no prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias antes do término das inscrições, atestando a 

espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doença (CID-10), bem como sua provável causa, que ficará retido e 

anexado ao Requerimento de Inscrição, sob pena de indeferimento de seu Requerimento. 

4.6. Caso o candidato não envie o Laudo Médico à empresa no prazo estabelecido, não será considerado 

como portador de deficiência apto para concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal 

opção no Requerimento de Inscrição. 

4.7. A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de portadores de 

deficiência será divulgada no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, a partir das 17 horas do dia 10 

de outubro de 2016. 

4.7.1. O candidato disporá de 01 (um) dia a partir da data de divulgação da relação citada no subitem 

anterior para contestar o indeferimento, exclusivamente mediante preenchimento de formulário 

digital, que estará disponível no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, sendo que após esse 

período, não serão aceitos pedidos de revisão. O recurso deverá ser enviado no período de 

00h00min as 23h59min do dia 11 de outubro de 2016, considerando-se o horário de Brasília. 

4.8. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas (objetivas e práticas) 

deverá indicar no campo reservado do formulário de inscrição, a natureza da necessidade dos recursos 

especiais, justificando os motivos de sua solicitação, sob pena de não terem provas especiais preparadas. 

4.9. O candidato com dificuldade de locomoção deverá indicar sua condição, informando no Requerimento 

de Inscrição se utiliza cadeira de rodas ou se necessita de local de fácil acesso, ou qualquer outra 

necessidade que seja. 

4.10. Os portadores de deficiência visual poderão optar em prestar provas mediante auxílio de um leiturista 

devidamente credenciado pela empresa realizadora do Concurso Público ou através da utilização de 

provas ampliadas, observado o item 4.8. 

4.10.1. Não serão considerados como de necessidades especiais os portadores de distúrbios de 

acuidade visual, passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e 

congêneres. 

http://www.gualimp.com.br/
http://www.gualimp.com.br/
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4.10.2. No caso do leiturista, este transcreverá as respostas para o candidato, não podendo a empresa 

posteriormente ser responsabilizada por parte do candidato, sob qualquer alegação, por 

eventuais erros de transcrição provocados pelo leiturista. 

4.10.3. Os demais candidatos não poderão reivindicar o possível beneficiamento por parte do leiturista 

ao candidato portador de deficiência visual, exceto durante a realização das provas. 

4.10.4. Os candidatos que necessitarem de atendimento especial de leiturista, para realização da 

prova, deverão enviar via SEDEX para sede da empresa, até o dia 28 de setembro de 2016, à 

Rua Manoel Alves de Siqueira, 41, Bairro Bela Vista, Guaçuí-ES – CEP 29.560-000, laudo 

médico original ou cópia autenticada em cartório, expedido no prazo máximo de até 180 

(cento e oitenta) dias antes do término das inscrições, atestando a espécie, o grau ou nível da 

deficiência visual, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doença (CID-10), bem como sua provável causa, que ficará retido e anexado 

ao Requerimento de Inscrição, sob pena de indeferimento de seu Requerimento. 

4.11. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar 

Atendimento Especial para tal fim, deverá levar um (a) acompanhante, que ficará em sala reservada, 

com a responsabilidade da guarda da criança. Não haverá compensação de tempo de amamentação 

ao tempo de prova da candidata. A amamentação se dará quando necessária, porém a candidata não 

terá a companhia do(a) acompanhante nesse momento, mas sim de um fiscal. A candidata que não 

levar acompanhante não poderá realizar a(s) prova(s).  

4.12. Somente poderá solicitar auxílio para preenchimento do cartão resposta, os candidatos que possuem 

deficiência motora ou alguma limitação física que impressa o preenchimento do cartão, observado as 

condições do item 4.10.4. 

4.12. O atendimento às condições especiais solicitadas para a realização das provas ficará sujeito à análise de 

viabilidade e de razoabilidade da solicitação, e o resultado será divulgado no endereço eletrônico 

www.gualimp.com.br a partir das 17 horas do dia 10 de outubro de 2016. 

4.13.1 - O candidato disporá de 01 (um) dia a partir da data de divulgação da relação citada no subitem 

anterior para contestar o indeferimento, exclusivamente mediante preenchimento de 

formulário digital, que estará disponível no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, sendo 

que após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. O recurso deverá ser enviado no 

período de 00h00min as 23h59min do dia 11 de outubro de 2016, considerando-se o horário 

de Brasília. 

4.13. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal 

nº 3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso Público em igualdade de 

http://www.gualimp.com.br/
http://www.gualimp.com.br/
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condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos 

critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para 

todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no referido artigo, §§ 1º e 2º, deverão ser 

requerido observado o item 4.5 do presente edital. 

4.14. Os candidatos portadores de necessidades especiais, aprovados no Concurso Público, terão preferência 

à nomeação em relação aos demais candidatos classificados no emprego, observado o previsto nos 

itens 4.1 e 4.2 do presente Edital. 

4.15. A publicação do resultado final do Concurso Público para os empregos constantes do item 4.2, será 

feita em duas listas, contendo na primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos 

portadores de necessidades especiais, e na segunda, somente a pontuação destes últimos. 

4.16. A perícia municipal ou médico do trabalho indicado pelo CODESP terá decisão terminativa quanto à 

compatibilidade da deficiência do candidato com as atribuições do emprego no ato da nomeação, 

devendo seu parecer ser fundamentado. Havendo parecer médico oficial contrário a essa 

compatibilidade, o nome do candidato será excluído da listagem de classificação correspondente e, 

consequentemente, do Concurso Público. 

4.17. Os casos omissos neste Edital, em relação aos portadores de necessidades especiais, obedecerão ao 

disposto nas Leis Orgânicas Municipais, nas Legislações Municipais, no Decreto Federal nº 3.298/99 e 

Decreto Federal nº 5.296/04. 
 

 

 

 
 

5. DO CARTÃO DE INSCRIÇÃO: 
 
 

 

5.1. O cartão de inscrição é o documento que determina DEFINITIVAMENTE o dia, horário e o local em que o 

candidato deverá apresentar-se para a realização das provas objetivas, que estarão à disposição no 

endereço eletrônico: www.gualimp.com.br a partir das 16 horas do dia 19 de outubro de 2016. 

5.2. Para o acesso ao local de prova (sala de aplicação) o candidato deverá apresentar o Documento de 

Identidade original, de reconhecimento nacional, que contenha fotografia, sendo a sua apresentação 

INDISPENSÁVEL, sob pena de não poder adentrar na sala para realizar a prova. 

5.2.1. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 

pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de 

Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 

(ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais 

expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; 

carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei n.º 9.503, 

de 23 de setembro de 1.997 - CTB). 

http://www.gualimp.com.br/
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5.2.2. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 

eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais 

sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

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

documento. 

5.2.4. Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identidade 

original, na forma definida no subitem 5.2.1 deste edital, não poderá fazer as provas e será 

automaticamente eliminado do Concurso Público. 

5.2.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia de realização das provas, 

documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 

documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 

noventa dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de 

dados e de assinaturas. 

5.2.6. Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos que impossibilitem a 

identificação do candidato, bem como a verificação de sua assinatura. 

5.2.7. O documento deverá estar em perfeita condição, de forma a permitir, com clareza, a 

identificação do candidato (retrato e assinatura). 

5.3. Os cartões de inscrição dos candidatos inscritos neste Concurso Público estarão à disposição no sítio 

www.gualimp.com.br a partir das 16 horas do dia 19 de outubro de 2016.  

5.3.1. Para retirá-lo o candidato deve acessar o sítio escolher o Concurso Público no qual está inscrito e 

clicar no “botão” CARTÃO DE INSCRIÇÃO, fazer o login e realizar a impressão. 

5.3.2. O candidato deverá imprimir o cartão de inscrição e portá-lo no dia de realização das provas 

objetivas de múltipla escolha. 

5.3.3. É de inteira responsabilidade do candidato a identificação correta do local de realização das 

provas e o comparecimento no horário determinado. 

5.4. É obrigação do candidato, conferir no cartão de inscrição, seu nome, a vaga pretendida, o número do 

documento de identidade utilizado na inscrição e a sigla do órgão expedidor. Em caso de erro de 

digitação, detectado posteriormente, o candidato deverá comunicar imediatamente à empresa 

organizadora para a devida correção, através do Telefax: (28) 3553-0291 / (28) 98817-0291 ou (28) 

99948-0291 ou pelo e-mail concursocodesp@gualimp.com.br no período de 16 horas do dia 19 de 

outubro às 17 horas do dia 26 de outubro de 2016, sob pena de nulidade dos atos que porventura 

possam causar lesão aos demais candidatos. 

 

mailto:concursocodesp@gualimp.com.br
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6. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 
 

 
 
 

6.1. O Concurso Público será realizado em 2 (duas) etapas distintas, observado o seguinte: 

6.1.1. A PRIMEIRA ETAPA é constituída de PROVA OBJETIVA de caráter ELIMINATÓRIO e 

CLASSIFICATÓRIO para todos os empregos públicos. 

6.1.2. A SEGUNDA ETAPA é constituída de PROVA PRÁTICA E DE TÍTULOS, observado o seguinte: 

a) PROVA PRÁTICA de caráter ELIMINATÓRIO e CLASSIFICATÓRIO para o emprego de Motorista. 

b) PROVA DE TÍTULOS de caráter CLASSIFICATÓRIO, para os empregos de nível superior 

conforme constante no Anexo I deste Edital. 

 

7. DA PRIMEIRA ETAPA - PROVAS OBJETIVAS  
 
 

 

 

7.1. O CONJUNTO DE PROVA OBJETIVA constará de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os 

empregos conforme descrito no ANEXO I, com 04 (quatro) alternativas imediatamente abaixo de cada uma 

delas, apresentando apenas uma alternativa correta, que posteriormente deverá ser transferida para o 

cartão de respostas que deverá ser obrigatoriamente assinado pelo candidato. 

 

7.2. As provas objetivas constarão de questões de múltipla escolha de acordo com o nível de escolaridade e 

âmbito de atuação inerente à vaga pretendida, conforme conjunto de provas descrito no ANEXO I deste 

edital. 

7.3. Os conteúdos a serem estudados, são os constantes no ANEXO II deste edital. 

7.4. O conjunto de PROVA OBJETIVA valerá 100 (cem) pontos, conforme descrito no ANEXO I deste edital. 

7.4.1. Será considerado HABILITADO e/ou CLASSIFICADO o candidato que obtiver a pontuação igual ou 

superior a 50% (CINQUENTA POR CENTO) dos pontos do conjunto de prova objetiva. 

7.5. Para efeito de CLASSIFICAÇÃO dos candidatos inscritos para os empregos que serão submetidos 

somente a PRIMEIRA ETAPA (prova objetiva), e HABILITAÇÃO dos candidatos inscritos para os 

empregos que serão submetidos à segunda etapa, serão observados a soma dos pontos do conjunto de 

prova objetiva que será apurada da seguinte forma: 

SPO =  p  

Onde: 

SPO= Soma dos pontos do conjunto de prova objetiva; 

P = Ponto obtido em cada questão do conjunto de prova objetiva. 

7.6. Somente concorrerão à SEGUNDA ETAPA (prova prática e prova de títulos), os candidatos HABILITADOS 

inscritos para os constantes no subitem 6.1.2 “a” e “b”, observado o especificado no item 9 deste 

edital. 
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8. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
 

 

 

 

8.1. As provas objetivas de múltipla escolha serão realizadas nos municípios de Natividade e/ou Porciúncula 

RJ, com data PREVISTA para o dia 30 de outubro de 2016, observado o cronograma de realização das 

provas, conforme ANEXO IV, com duração máxima de 03 (três) horas para os empregos conforme o 

anexo I deste edital, em cada turno. 

8.1.1. A aplicação das provas, no município de Natividade e/ou Porciúncula RJ, dependerá da disponibilidade 

de locais adequados à sua realização. 

8.1.2. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados nos 

estabelecimentos localizados nos municípios de Natividade e Porciúncula RJ, a G-Strategic Gestão, 

Assessoria, Serviços e Logística, se reserva o direito de realizar as provas em outra data ou até 

mesmo aos sábados ou em outros municípios da região; não assumindo, entretanto, qualquer 

responsabilidade quanto ao deslocamento e à hospedagem desses candidatos. 

8.2. O DIA, LOCAL, Nº DA SALA E HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA, SERÁ 

DEFINITIVAMENTE APONTADO NO CARTÃO DE INSCRIÇÃO DE CADA CANDIDATO. 

8.3. Recomendamos ao candidato o comparecimento ao seu local de prova com, pelo menos 60 (SESSENTA) 

minutos antes do seu início, munidos de caneta esferográfica transparente de cor AZUL ou PRETA, 

exclusivamente para o preenchimento do cartão de respostas, cientes de que não será permitida a 

entrada após o horário de início e sem a apresentação do documento de identidade, conforme item 5.2, 

que deverá ser apresentado ao fiscal de sala, conferido e imediatamente devolvido. 

8.4. Após o fechamento dos portões, observado o horário constante do cartão de inscrição, não será 

permitida a entrada dos candidatos, em qualquer hipótese. 

8.5. Durante a realização das provas, o candidato deverá observar as recomendações a seguir, sob pena de 

ser ELIMINADO do Concurso Público: 

a) Não será permitido comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao Concurso 

Público; 

b) Não será permitida consulta a nenhuma espécie de livro, revista, folheto, tabelas, lápis, tabuada, 

pessoalmente ou através de mecanismos eletrônicos, ou a outro elemento qualquer; 

c) Não será permitida a utilização de aparelhos eletrônicos e/ou similares tais como bip, telefone 

celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, 

máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, etc., ou qualquer material que não seja 

estritamente necessário e permitido para a realização das provas; 

d) Não será permitido a utilização de bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 

quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. 
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e) Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas; 

f)   Não será permitido utilizar aparelho telefônico e celular; 

g) Não será permitido o porte de qualquer tipo de arma; 

h) A G-Strategic recomenda que, no dia de realização das provas, o candidato não leve nenhum dos 

objetos citados nos subitens anteriores. 

8.6. A empresa organizadora não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 

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

8.7. Será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

a) Usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização; 

b) Utilizar durante o período de realização das provas alguns dos equipamentos descritos no item 8.5; 

c) For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer das provas; 

d) Utilizar-se de máquinas de calcular ou equipamentos similares, livros, dicionário, notas ou impressos 

que não forem expressamente permitidos, aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, 

walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina 

fotográfica, controle de alarme de carro, pen drive, etc., ou que se comunicar com outro candidato; 

e) Faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as 

autoridades presentes ou candidatos; 

f)  Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer meio que não os permitidos; 

g) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 

h) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas ou caderno de questões; 

i)   Não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização; 

j)   Descumprir as instruções contidas no caderno de provas e na folha de respostas; 

k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

l)   Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

m) Agir com incorreção ou descortesia, independentemente, do momento, para com qualquer membro 

da equipe encarregada da aplicação de provas do Concurso Público; 

n) Recusar-se a prestar esclarecimentos, quando solicitado, para qualquer membro da equipe 

encarregada da aplicação de provas do Concurso Público, na verificação de denúncias; 

o) Se apresentar para as provas com sinais de embriaguez ou uso de entorpecentes. 

8.8. O candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para o cartão de respostas, que será o 

único documento válido para a correção. O preenchimento do cartão de respostas é de inteira 

responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade com as instruções específicas 
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contidas na capa do caderno de questões. Não haverá substituição do cartão de respostas por erro do 

candidato. 

8.9. Fica o candidato ciente que será atribuída NOTA ZERO à questão da prova objetiva que não corresponder 

ao gabarito oficial ou que contiver emenda ou rasura, preenchido por outro instrumento que não caneta 

esferográfica preta ou azul, mais de uma resposta assinalada, nenhuma resposta assinalada ou campo 

de marcação não preenchido integralmente. 

8.10. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar seu 

cartão de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da 

leitura óptica. 

8.11. Ao terminar as provas ou findo o horário limite para a sua realização, o candidato entregará ao 

aplicador de sala, OBRIGATORIAMENTE, seu cartão de respostas devidamente preenchido e 

ASSINADO, sob pena de ter seu cartão de respostas ANULADO. 

8.12. O candidato que descumprir o disposto no item 8.11, e por ventura entregar seu cartão de respostas 

sem a devida assinatura será automaticamente eliminado do Concurso Público, ficando o fato 

registrado na Ata de Ocorrências da Sala onde prestou o Concurso Público. 

8.13. A relação dos cartões de respostas anulados serão divulgados através de edital juntamente com o 

resultado preliminar.  

8.14. Após o término da(s) prova(s), o candidato deverá deixar imediatamente o recinto da(s) mesma(s), 

sendo terminantemente proibido de fazer contato com candidatos que ainda não terminaram a(s) 

prova(s) sob pena de ser excluído do Concurso Público. 

8.15. Será automaticamente eliminado do Concurso Público o candidato que descumprir qualquer 

determinação deste Edital. 

8.16. O caderno de provas pertencerá ao candidato somente após 120 (cento e vinte) minutos do início da 

mesma. 

8.17. O candidato somente poderá ausentar-se da sala, com a permissão do fiscal e em companhia deste ou 

por pessoa por ele designada. 

8.18. Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada para as provas, nem realização de provas fora do 

horário e dos locais previamente determinados no cartão de inscrição. 

8.19. O candidato que porventura sentir-se mal durante a realização das provas, poderá interrompê-las até 

que se restabeleça no próprio local de realização das provas. Caso o candidato não se restabeleça em 

tempo hábil para terminar sua prova dentro do horário estabelecido neste edital, será ele eliminado do 

Concurso Público. 

8.20. O candidato ao terminar sua prova após os 120 (cento e vinte) minutos, deverá entregar ao aplicador 

obrigatoriamente o cartão de respostas que lhe será entregue 30 (trinta) minutos após o início das 
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provas, caso o candidato termine sua prova antes do prazo supracitado deverá entregar ao aplicador 

seu cartão de respostas e seu caderno de prova. 

8.21. A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do rompimento do lacre dos envelopes em 

suas respectivas salas de aplicação, mediante termo formal e na presença de, no mínimo, dois 

candidatos, aleatoriamente convidados pelo aplicador. 

8.22. É de responsabilidade do candidato, conferir em seu caderno de prova a vaga pretendida, a sequência 

da numeração das páginas e número de questões. Caso haja alguma incorreção no caderno de prova e 

mesmo a impressão não estando legível, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala e pedir para 

que sejam tomadas as devidas providências junto a Coordenação da Empresa Responsável pela 

realização do Concurso Público. A não observância deste item será da responsabilidade do candidato. 

8.23. Os erros MATERIAIS poderão ser revistos a QUALQUER MOMENTO pela Coordenação da empresa G-

Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, sem que haja prejuízo para os candidatos. 

8.24. Na ocorrência de caso fortuito, de força maior ou de qualquer outro fato imprevisível ou previsível, 

porém de consequências incalculáveis que impeça ou prejudique a realização do Concurso Público, ou 

de alguma de suas fases, à empresa realizadora será reservado o direito de cancelar, substituir provas 

ou até mesmo definir outra data para realização de novas provas, de modo a viabilizar o Concurso 

Público.  

8.25. O candidato não poderá alegar desconhecimento dos DIAS, HORÁRIOS e LOCAIS de realização das 

provas como justificativa por ausência. O não comparecimento no dia e horário previamente 

especificado no cartão de inscrição para a realização da prova, por qualquer que seja o motivo, será 

considerado como desistência do candidato e resultará na eliminação do Concurso Público. 

8.26. Os candidatos que não tiverem requerido atendimento especial na forma e no prazo estabelecido neste 

edital ficarão sujeitos às normas gerais do Concurso Público. 

8.27. Os 02 (dois) últimos candidatos só poderão sair de sala juntos, devendo estes testemunharem o 

fechamento do envelope, juntamente com representantes da comissão coordenadora e/ou da 

empresa organizadora, os quais assinarão a ata de ocorrência da sala de aplicação. 

8.28. As demais instruções da realização das provas serão passadas pelo fiscal de sala na hora da entrega do 

caderno de prova. 
 

 

9. DA SEGUNDA ETAPA – DA PROVA PRÁTICA e PROVA DE TÍTULOS 
 
 

 

 

9.1. DA PROVA PRÁTICA 
 

9.1.1. A Prova Prática, de caráter CLASSIFICATÓRIO e ELIMINATÓRIO para a vaga de Motorista, contará 

com a participação exclusiva dos candidatos HABILITADOS na primeira etapa, e será composta de 
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avaliação da aptidão e conhecimentos práticos relativos às atribuições do emprego/função, e terá 

como PONTUAÇÃO MÁXIMA 100 (cem) PONTOS. 

9.1.2. O não comparecimento à prova prática, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 

candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público.  

9.1.3. Somente se submeterão à PROVA PRÁTICA os candidatos HABILITADOS para a vaga de Motorista, 

dentro do quantitativo de corte especificado no quadro abaixo: 
 

EMPREGO QUANT. DE VAGAS  
QUANTIDADE DE CANDIDATOS 

CONVOCADOS PARA A PROVA PRÁTICA 

MOTORISTA 10 40 
 

 
9.1.4. No caso de empate na listagem de aprovados na prova objetiva (primeira etapa), será realizado 

preliminarmente o desempate conforme critérios previstos no item 10.4 deste Edital, e somente 

será realizada e/ou corrigida a prova prática (segunda etapa) para os candidatos classificados, 

observado o quantitativo do quadro anterior. 

 

9.2. PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, OS CANDIDATOS DEVERÃO OBSERVAR AS SEGUINTES 

CONDIÇÕES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. 
 

 

 

9.2.1. PARA A VAGA DE MOTORISTA: 
 

9.2.1.1. A PROVA PRÁTICA para a vaga de Motorista está PREVISTA para o dia 27 de novembro de 2016 

em local previamente divulgado por edital, no endereço eletrônico www.gualimp.com.br e será 

composta de avaliação de habilidades práticas de operação conforme abaixo descrito: 
 

1 - De acordo com as determinações do examinador, o candidato deverá realizar a condução de um 

veículo categoria “D”, compatível com a vaga pretendida, em vias públicas da cidade, visando 

evidenciar de forma profissional a postura do condutor candidato, bem como o cumprimento das 

normas de trânsito brasileiras. 

2 - Critério de Avaliação: 

a) Percorrer percurso de aproximadamente 2,0 Km, efetuando as determinações do examinador, 

observado as seguintes faltas: 

I. FALTA GRAVÍSSIMA – (MENOS 50,0 PONTOS POR FALTA): 

a. Desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória; 

b. Avançar sobre o meio fio; 

c. Não colocar o veículo na área balizada, em no máximo três tentativas, no tempo estabelecido; 

d. Avançar sobre o balizamento demarcado quando da colocação do veículo na vaga; 

e. Usar a contramão de direção; 

http://www.gualimp.com.br/


 

 

Concurso Público 001/2016                                                                                                                                            Página 22 de 89 

 

 

CODESP- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA 

Porciúncula - RJ / Natividade - RJ 

f. Não completar a realização de todas as etapas do exame; 

g. Avançar a via preferencial; 

h. Provocar acidente durante a realização do exame; 

i. Exceder a velocidade indicada na via; 

j. Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima. 

II. FALTA GRAVE – (MENOS 20,0 PONTOS POR FALTA): 

a. Desobedecer à sinalização da via, ou do agente da autoridade de trânsito; 

b. Não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção; 

c. 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; 

d. Manter a porta do veículo aberta ou semiaberta durante o percurso da prova ou parte dele; 

e. Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente; 

f. Não usar devidamente o cinto de segurança; 

g. Perder o controle da direção do veículo em movimento; 

h. Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave. 

 

III. FALTA MÉDIA – (MENOS 15,0 PONTOS POR FALTA): 

a. Executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente livre; 

b. Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do veículo 

e do clima; 

c. Interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova; 

d. Fazer conversão incorretamente; 

e. Usar buzina sem necessidade ou em local proibido; 

f. Desengrenar o veículo nos declives; 

g. Colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias; 

h. Usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens; 

i. Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro; 

j. Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso; 

k. Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média. 

IV. FALTA LEVE – (MENOS 5,0 PONTOS POR FALTA): 

a. Provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado; 

b. Ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor; 

c. Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores; 

d. Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento; 
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e. Utilizar ou interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo; 

f. Dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada; 

g. Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro; 

h. Cometer qualquer outra infração de natureza leve. 
 

9.2.1.2. A Prova Prática, de caráter classificatório terá pontuação máxima de 100 (cem) pontos; sendo 

considerado aprovado o candidato que obtiver nota superior a zero. 

9.2.3.2.1. Será ELIMINADO o candidato que não comparecer para a realização da prova prática 

ou obtiver pontuação zero nessa etapa. 

9.2.1.3. O candidato deverá apresentar obrigatoriamente, no ato da prova prática, a carteira de 

habilitação que indique a categoria “D”, ou superior, dentro do prazo de validade, sob pena de 

ser desclassificado. 

9.2.1.4. O candidato convocado deverá apresentar-se no local da Prova Prática, trajando calçado 

fechado, calça comprida e camisa de manga, sob pena de ser desclassificado. 

 

 

9.3 – DA PROVA DE TÍTULOS 

9.3.1. A PROVA DE TÍTULOS, de caráter CLASSIFICATÓRIO para as vagas de nível superior conforme 

especificado no item 6.1.2 “b”, constará da Avaliação de Títulos com a participação exclusiva dos 

candidatos HABILITADOS, e terá pontuação máxima de 15 (quinze) pontos, limitado à 

apresentação de 01 (um) certificado por alínea, observado o quadro abaixo: 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

 
ALÍNEA TÍTULO 

VALOR DE 
CADA TÍTULO 

VALOR 
MÁXIMO DOS 

TÍTULOS 

A 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Doutorado. Também será 

aceito Certificado/declaração de conclusão de doutorado, desde que 

acompanhado do histórico do curso, na área de formação a que concorre. 

15,00 15,00 

B 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Mestrado. Também será 

aceito certificado/declaração de conclusão de mestrado, desde que 

acompanhado do histórico do curso, na área de formação a que concorre. 

10,0 10,0 

C 

Certificado, devidamente registrado, de pós-graduação em nível de 

especialização lato sensu com carga horária mínima de 360 horas (monografia 

aprovada) reconhecido pelo Ministério da Educação na área de formação a que 

concorre. Também será aceita declaração de conclusão de especialização, 

desde que acompanhado do histórico escolar do curso. 

5,0 5,0 

 
 

 

9.3.2 - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS 

9.3.2.1. Para comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de doutorado ou 

mestrado referente às alíneas A ou B, será aceito diploma, devidamente registrado, expedido 

por instituição reconhecida pelo MEC. Também será aceito certificado/declaração de 
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conclusão de curso, expedido por instituição reconhecida pelo MEC, desde que acompanhado 

do histórico escolar do candidato, no qual conste o número de créditos obtidos com os nomes 

e as menções das disciplinas cursadas, o resultado dos exames e do julgamento da tese ou da 

dissertação. Caso o histórico ateste a existência de alguma pendência ou falta, o 

certificado/declaração não será aceito. 

9.3.2.2. Para curso de doutorado ou de mestrado concluído no exterior, será aceito apenas o diploma, 

desde que revalidado por instituição de ensino superior no Brasil reconhecido pelo MEC. 

9.3.2.3. Outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina não serão aceitos como os títulos 

referentes ao Mestrado e ao Doutorado. 

9.3.3 - Para receber a pontuação relativa à especialização, o candidato deverá comprovar, por meio de 

certificado, que o curso de especialização foi realizado de acordo com a Lei n° 9.394/1.996 – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação ou de acordo com as normas do CNE (Conselho Nacional de 

Educação). 

9.3.3.1. Caso o certificado não comprove que o curso de especialização foi realizado de acordo com o 

solicitado no subitem anterior, deverá ser anexada declaração da instituição, atestando que o 

curso atende às normas da Lei n° 9.394/1.996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do CNE 

ou está de acordo com as normas do extinto CFE. 

9.3.3.2. Para receber a pontuação relativa à especialização, serão aceitos, somente, 

certificados/declarações em que conste a carga horária, acompanhado do respectivo 

histórico escolar observado o item 9.3.2.1. 

9.3.3.3. Para receber a pontuação relativa à especialização, somente será aceito o histórico escolar em 

que constem as disciplinas cursadas, os professores e suas titulações, a carga horária e a 

menção obtida. 

9.3.4. Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido para a Língua 

Portuguesa por tradutor juramentado. 

9.3.5. Cada título será considerado uma única vez. 

9.3.6. Os Títulos para análise deverão ser Informados obrigatoriamente pelo candidato, em formulário 

digital que estará disponível no sítio da empresa www.gualimp.com.br, no período das 18h00min do 

dia 21 de novembro às 23h59min do dia 24 de novembro de 2016. 

9.3.6.1. Para ter acesso ao FORMULÁRIO DIGITAL DE TÍTULOS, o candidato deve acessar o sítio da 

empresa, selecionar o Concurso Público no qual está inscrito e clicar no “botão” formulário de 

títulos e preenchê-lo conforme as especificações contidas neste edital. 

9.3.6.2. Após realizado o preenchimento do formulário digital de títulos no endereço eletrônico 

www.gualimp.com.br, observado o período estipulado no subitem 9.3.6, o candidato deverá 

http://www.gualimp.com.br/
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obrigatoriamente IMPRIMIR e ASSINAR o formulário de títulos, indicar o número de 

títulos(folhas) apresentados, JUNTAR cada cópia xerográfica comprobatória AUTENTICADA em 

Cartório Judicial ou Extrajudicial do título declarado, devendo ainda “AUTUA-LOS”, ou seja, 

NUMERAR e ASSINAR todas as suas folhas e enviá-los via SEDEX para a sede da G-Strategic 

Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, no endereço: Rua Manoel Alves de Siqueira, 41, Bairro 

Bela Vista, Guaçuí-ES – CEP 29.560-000, até o dia 25 de novembro de 2016. 

9.3.6.4. Somente serão aceitos os títulos enviados via SEDEX com a data de postagem até o dia 25 de 

novembro de 2016. 

9.3.6.3. Os Certificados ou Diplomas emitidos pela internet, deverão apresentar o endereço 

eletrônico e o código de acesso para confirmação de sua autenticidade, sob pena de serem 

desconsiderados. 

9.3.7. O candidato deverá obrigatoriamente AUTUAR (NUMERAR e ASSINAR) todas as folhas apresentadas 

para análise de títulos, sob pena de serem considerados como inválidos. 
 

9.3.8. Os pontos que excederem o valor máximo dos Quadros de Atribuição de Pontos para a Avaliação de 

Títulos serão desconsiderados. 

9.4. Não serão considerados os documentos para análise de títulos apresentados, por qualquer forma, sem o 

preenchimento do formulário digital de títulos, fora do local, dia e horário acima determinado e esses 

deverão ser enviados pelo candidato em envelope devidamente LACRADO.   

9.4.1.  Para facilitar a identificação no ato do recebimento dos títulos, o candidato deve informar na 

parte externa do envelope o NOME, O NÚMERO DE INSCRIÇÃO E EMPREGO para qual está 

inscrito. 

9.5. A responsabilidade pela escolha dos documentos a serem apresentados da Prova de Avaliação de Títulos 

é exclusiva do candidato. 

9.6. O candidato que não informar os títulos através do formulário digital contido no site da empresa 

organizadora no período estipulado no subitem 9.3.6, ou não encaminhá-lo a empresa nos termos do 

subitem 9.3.6.2, ou ainda enviá-lo em desacordo com o previsto neste edital, NÃO pontuará nesta 

etapa. 

9.8. Não serão aceitos documentos encaminhados posteriormente, presencialmente ou por e-mail, sob 

quaisquer justificativas. 

9.9. Não haverá segunda chamada para entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo de impedimento do 

candidato que não apresentou os títulos no dia e horário determinado. 

9.10. A veracidade, a autenticidade e a legibilidade dos dados e comprovantes apresentados durante o 

Concurso Público são de inteira responsabilidade do candidato. 
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9.11. Os títulos enviados para análise pelo candidato e considerados, pela banca examinadora, ilegíveis, 

questionáveis e/ou rasurados não serão aceitos para análise. 

 

 

 

10. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
 
 
 

10.1. A classificação final dos aprovados, por ordem decrescente da pontuação final, será publicada nos 

endereços eletrônicos www.gualimp.com.br e www.codesprj.com.br. 

10.2. Os candidatos inscritos para as vagas que NÃO serão submetidas à segunda etapa (prova prática e prova 

de títulos), serão CLASSIFICADOS, na ordem decrescente, depois de concluída a primeira etapa (prova 

objetiva) de acordo com a Média das Provas Objetivas conforme item 7.4 e 7.5 do presente edital. 

10.3. Para os empregos que serão submetidos à SEGUNDA ETAPA (prova prática e provas de títulos) a Nota 

Final será apurada da seguinte forma:  
 

10.3.1. Para os empregos que serão submetidas a Prova Prática a Nota Final será apurada da seguinte 

forma:  

Nota Final = S P O + APP 

 Onde:  

 SPO= Soma do conjunto de Provas Objetivas; 

 APP  = Avaliação da Prova Prática. 
 

 

10.3.2. Para os empregos que serão submetidos a Avaliação de Títulos a Nota Final será apurada da 

seguinte forma:  
 

Nota Final = S P O + AVT 

Onde: 

SPO= Soma do conjunto de Provas Objetivas; 

AVT  = Avaliação de Título. 
 

 

 

10.4. Em caso de igualdade de notas, na CLASSIFICAÇÃO FINAL de todos os empregos, serão adotados 

sucessivamente os seguintes critérios de desempate: 

a) Tiver idade superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição neste Concurso Público, conforme 

artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso; 

b) Maior pontuação na prova de título; 

c) Maior nota na prova prática; 

d) Maior pontuação na prova de conhecimentos específicos; 

e) Maior pontuação na prova de língua portuguesa; 

f) Maior pontuação na prova de matemática; 

g) Persistindo o empate, terá a preferência o candidato mais idoso, considerando-se ano, mês, dia de 

nascimento. 

http://www.gualimp.com.br/
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10.5. Não haverá qualquer aproximação nas notas finais obtidas. 

10.6. A classificação definitiva dos candidatos, em ordem decrescente de notas, será feita somente após a 

análise dos recursos interpostos contra questões da prova objetiva e ou resultados preliminares. 
 

 

 

11. DA VISTA, REVISÃO OU RECURSO 
 
 

11.1. O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares, que será feita às 17 horas do dia 30 

de outubro de 2016, no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, poderá peticionar RECURSO à banca 

examinadora, quando julgar que ocorreu erro na formulação das questões e do gabarito, nos dias 31 de 

outubro e 01 de novembro de 2016. 

11.1.1.    Os recursos serão interpostos exclusivamente através do preenchimento de formulário digital, 

que estará disponível no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, a partir das 0h00min do 

primeiro dia após sua divulgação até às 23h59min do último dia considerando-se o horário de 

Brasília observado o prazo estabelecido no item 11.1. 

11.1.2. As petições deverão ser elaboradas em formulário digital no endereço eletrônico 

www.gualimp.com.br, devendo estar MINUCIOSAMENTE fundamentadas e contendo 

argumentação lógica, consistente e com BIBLIOGRAFIA PESQUISADA E INDICADA pelo 

candidato, referente a cada questão, caso contrário, serão indeferidas de plano.  

11.2. O prazo máximo para apresentação de recurso de qualquer das fases do Concurso Público é de 02 

(dois) dias úteis dados da publicação do edital que lhe disser respeito, observado as exceções contidas 

no QUADRO I – CRONOGRAMA GERAL DO CONCURSO PÚBLICO, em estrita observância as condições 

expressa no presente edital. 

11.3. Os recursos que não observarem as regras contidas nos itens 11.1.1 e 11.1.2 serão considerados 

inconsistentes, sendo, portanto indeferidos. 

11.4. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telegrama, e-mail, ou outro meio que não seja o 

especificado neste Edital no item 11.1.1.  

11.5. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial 

definitivo.  

11.6. Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos.  

11.7. A decisão da banca examinadora será irrecorrível, consistindo em última instância para recursos, sendo 

soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos administrativos adicionais, exceto 

em casos de erros materiais, havendo manifestação posterior da Banca Examinadora.  

11.8. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que 

fizeram a prova e não obtiveram pontuação nas referidas questões conforme o primeiro gabarito 

oficial, independentemente de interposição de recursos. Os candidatos que haviam recebido pontos 

nas questões anuladas, após os recursos, terão esses pontos mantidos sem receber pontuação a mais. 

http://www.gualimp.com.br/
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11.9. Alterado o gabarito oficial pela Banca Examinadora, de ofício ou força de provimento de recurso, as 

provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito. 

11.10. Todas as respostas dos recursos impetrados pelos candidatos nas diversas fases do Concurso Público 

serão disponibilizadas no endereço eletrônico www.gualimp.com.br e www.codesprj.com.br, não 

sendo encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 
 

 
 

12. DO REGIME JURÍDICO 
 
 

 

12.1 - Os CLASSIFICADOS no Concurso Público para os Empregos Públicos do CODESP serão nomeados sob 

Regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), nos termos do Decreto Lei nº 5.452/1.943, e suas 

alterações, acessíveis no sítio da Presidência da República. 
 

 

13. REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO 
 
 

 

13.1. A investidura ao emprego constará de edital de convocação, que indicará o prazo para entrega dos 

documentos e a respectiva data para a contratação, divulgado no endereço eletrônico 

www.codesprj.rj.gov.br ou via diário oficial, e por Correspondência com Aviso de Recebimento (AR).  

13.1.1. Será tornado sem efeito o ato de contratação do candidato que, se até a data marcada para a 

sua posse, não apresentar todos os documentos exigidos no item 13.3. 

13.1.2. A contratação dar-se-á após a emissão de Portaria com a respectiva assinatura do Termo de 

Posse no qual constará que o empregado é conhecedor da legislação que define os direitos, 

deveres e as responsabilidades inerentes ao emprego público. 

13.1.3. No ato da posse, observada a ordem de classificação final no Concurso, o candidato poderá 

escolher o Município onde irá atuar, observado o constante nas Leis nos 2.179/2.015 e 

753/2.015. 

13.1.4. O direito de escolha previsto no item 13.1.3 não se estende aos Agentes Comunitários de 

Saúde. 

13.2. Para ser contratado o candidato deverá: 

a. Ter sido aprovado e classificado, na forma estabelecida neste edital; 

b. Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos no ato da posse; 

c. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão Português que tenha adquirido igualdade de direitos e 

obrigações e gozo dos direitos políticos; 

d. Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

e. Estar em dia com as obrigações militares se do sexo masculino; 

f. Ter a escolaridade completa ou habilitação exigida como pré-requisito, conforme consta no Anexo I 

para provimento da vaga pretendida, adquirida em instituição de ensino oficial ou legalmente 

reconhecida pelo MEC; 

http://www.gualimp.com.br/
http://www.codesprj.rj.gov.br/


 

 

Concurso Público 001/2016                                                                                                                                            Página 29 de 89 

 

 

CODESP- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA 

Porciúncula - RJ / Natividade - RJ 

g. Comprovar regularidade perante o Órgão fiscalizador do exercício profissional (Conselho ou Órgão de 

Classe, se houver) através de certidão para o exercício da profissão. 

h.  Comprovar que não possui outro vínculo empregatício, que o impeça de cumprir integralmente a 

carga horária prevista no edital do Concurso Público para a vaga almejada. 

13.3. O candidato deverá entregar no ato da posse, uma foto 3 X 4 e cópias autenticadas dos seguintes 

documentos: 

a. Título de Eleitor, bem como comprovante de estar em dia com a Justiça Eleitoral; 

b. CPF; 

c. PIS/PASEP; 

d. Carteira de Trabalho da Previdência Social (CTPS); 

e. Documento de identidade de reconhecimento nacional, que contenha fotografia; 

f. Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino; 

g. Certidão de Nascimento ou de Casamento; 

h. Certidão de Nascimento e comprovante de frequência escolar dos filhos menores de 18 anos e 

respectiva caderneta de vacinação para os menores de 05 anos; 

i. Comprovante de escolaridade exigida para provimento da vaga pretendida, adquirida em instituição de 

ensino oficial legalmente reconhecida pelo MEC; 

j. Comprovante de endereço; 

k. Certidão Negativa Criminal; 

l. Declaração de Bens e valores que compõem o seu patrimônio; 

m. Laudo médico expedido pela perícia médica municipal ou médico do trabalho designado pelo CODESP, 

considerando o candidato apto física e mentalmente para o exercício do emprego, sendo que os 

exames necessários à expedição do laudo correrão por conta do candidato; 

n. Comprovante de experiência ou habilitação para o emprego conforme exigido no ANEXO I deste Edital; 

o. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para os empregos de Motorista; 

p.  Para as vagas de profissão regulamentada, deverá ser apresentado o respectivo registro no conselho 

de classe. 

q. Declaração de possuir disponibilidade para desempenhar atividades em jornadas de trabalho fora do 

expediente normal, em dias considerados feriados e folgas, para conclusão de trabalhos inadiáveis; 

r. Declaração de ciência nos termos do item 14.14 deste Edital. 

13.3.1. Apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo (acúmulo de cargo), emprego 

ou função pública, nos termos do Inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c”, e inciso XVII do artigo 37 da 

Constituição Federal. 

13.3.2. Apresentar declaração de desimpedimento, atestando aptidão para ter seu nome lançado no 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, em virtude da contratação oriunda 

deste Concurso Público. 



 

 

Concurso Público 001/2016                                                                                                                                            Página 30 de 89 

 

 

CODESP- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA 

Porciúncula - RJ / Natividade - RJ 

13.4. A documentação será entregue por meio de cópias autenticadas legíveis, sendo facultado ao CODESP, 

proceder à autenticação, desde que sejam apresentados os documentos originais. 

13.5. Será realizada para os candidatos a serem empossados, avaliação da aptidão física e mental, que deverá 

envolver, dentre outros, exames médicos e complementares que terão por objetivo averiguar as 

condições de saúde apresentadas pelos candidatos, face às exigências das atividades inerentes à 

função, cujas despesas relativas aos exames ficarão a cargo do candidato. 

13.6. No caso dos portadores de necessidades especiais será verificada também a compatibilidade de sua 

deficiência com o exercício das atribuições do emprego pretendido. Esta avaliação será composta por 

perícia médica do CODESP ou por médico do trabalho designado pelo CODESP, que irá avaliar a 

condição para o exercício da função observada a condição física e mental do candidato, devendo seu 

parecer ser fundamentado especificando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID-10). 

13.7. Os candidatos, após o efetivo exercício estarão submetidos a avaliações pelo período de 03 (três) anos, 

em conformidade com Art. 41 § 4º da Constituição Federal combinado com o Art. 3º inciso IV da Lei 

9.962/2.000, e Súmula 390 do TST. 

13.8. A Administração do CODESP empregará a avaliação sobre o desempenho do servidor conforme o Art. 

3º inciso IV da Lei 9.962/2.000, considerando os dispositivos constitucionais e a lei própria de 

avaliação. 

 
 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  
 
 

14.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento pleno das condições aqui expressas, não podendo 

o candidato inscrito alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital, nos comunicados, e 

demais legislações aplicáveis a esse certame e publicações. 

14.2. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar permanentemente a publicação de todos os 

atos, editais e comunicados referentes a este Concurso Público que sejam publicados no Diário Oficial 

do Estado do Rio de Janeiro e/ou divulgados na Internet, no endereço eletrônico 

www.codesprj.com.br. 

14.3. Será de inteira responsabilidade da Comissão do Concurso Público o acompanhamento gerencial da 

realização do certame, recebendo e arquivando todos os documentos, e se necessário, encaminhando-

os a G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, a qual promoverá estudo, fornecendo parecer 

de conformidade com as normas estabelecidas nesse edital e legislação em vigor. 

14.4. Caberá ao Presidente do CODESP, a homologação do resultado deste Concurso Público apresentado 

pela Comissão de Concurso, que poderá ser efetuada por vaga, individualmente, ou pelo conjunto de 

vagas constantes do presente Edital a critério da Administração. 

14.5. O prazo de validade deste Concurso Público é de 02 (dois) anos, contados a partir da data de sua 

http://www.codesprj.com.br/
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homologação, podendo a critério do Poder Público, ser prorrogado por igual período, de conformidade 

com Art. 37, III, da Constituição da República Federativa do Brasil. 

14.6. As vagas discriminadas neste EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO, após a homologação definitiva dos 

resultados, serão preenchidas gradativamente de acordo com a necessidade do Serviço do CODESP, 

obedecendo às disponibilidades orçamentárias e financeiras, bem como os limites dispostos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, “Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2.000”, quando aplicáveis. 

14.7. O CODESP- Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Saúde Pública e a G-Strategic 

Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, 

apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público, a não ser os constantes do presente 

edital, ou publicados nos endereços eletrônicos www.gualimp.com.br e www.codesprj.com.br. 

14.8. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que 

verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos 

decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade de declaração. 

14.9. O candidato deverá manter junto ao Departamento de Recursos Humanos do CODESP - Consórcio 

Intermunicipal para o Desenvolvimento da Saúde Pública, durante o prazo de validade do Concurso 

Público, seu endereço atualizado, visando eventuais convocações, não lhe cabendo qualquer 

reclamação caso não seja possível a sua convocação, por falta da citada atualização. 

14.10. Todas as publicações relativas às etapas deste Concurso Público serão publicadas por meio dos 

endereços eletrônicos www.gualimp.com.br e www.codesprj.com.br. 

14.11. Toda e qualquer solicitação ou demanda deverá ser feita por escrito através de e-mail 

concursocodesp@gualimp.com.br a ser enviado diretamente a G-Strategic que será responsável 

exclusivamente pela solução do problema e encaminhamento das demandas. 

14.12. O candidato aprovado neste Concurso Público poderá desistir do respectivo certame, definitiva ou 

temporariamente. A desistência será feita mediante requerimento endereçado ao Setor de Recursos 

Humanos do CODESP. O candidato nomeado pode desistir do Concurso Público até o dia útil anterior à 

data da convocação. No caso de desistência temporária, o candidato renunciará a sua classificação e 

passará a posicionar-se em último lugar na listagem oficial dos aprovados no certame, aguardando 

nova convocação, que pode ou não vir a efetivar-se no período de vigência do certame em tela." 

14.13. As atividades consideradas insalubres e os adicionais a estas correspondentes serão definidas 

posteriormente por empresa a ser contratada pelo CODESP, a qual emitirá Laudo Técnico de Avaliação, 

de acordo com os critérios técnicos estabelecidos nos anexos da Norma Regulamentadora nº 15 do 

Ministério do Trabalho e Emprego.  

14.14. Havendo a extinção de alguma unidade de serviço ou caso os Municípios Consorciados que são 

responsáveis pela logística, insumos e da conservação das unidades onde se realizarão os serviços, 

reivindique a titularidade da vaga cedida ao CODESP, ou havendo a extinção do próprio Consórcio 

http://www.gualimp.com.br/
http://www.gualimp.com.br/
mailto:concursocodesp@gualimp.com.br
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CODESP- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O 
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Intermunicipal Para o Desenvolvimento da Saúde Pública – CODESP, todos os contratos de trabalho 

vinculados aos Programas da Estratégia Saúde da Família-ESF, Núcleo de Apoio a Saúde da Família-

NASF, Centro de Atenção Psicossocial-CAPS, Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, Núcleo de 

Vigilância em Saúde ESF, Posto de urgência, dentre outros, serão automaticamente rescindidos, sendo 

a vaga respectiva declarada extinta para o CODESP. 

14.15. Os casos omissos do presente Edital e das Leis Municipais serão resolvidos pela Comissão de Concurso 

Público, mediante requerimento ao Protocolo do CODESP - Consórcio Intermunicipal para o 

Desenvolvimento da Saúde Pública. 

 

 

Porciúncula (RJ), 02 de setembro de 2016. 

 

 
 

 
 

Francisco José Martins Bohrer 
Presidente do CODESP 

 
 

 

Thiago Rodrigues Lyra 
Presidente da Comissão de Concurso 

 

 
Antônio José Gonçalves de Siqueira 

Coordenador Geral e Responsável Técnico - G-Strategic 
Administrador - CRA – ES nº 7228 
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ANEXO I  
EMPREGO, ESCOLARIDADE, Nº DE VAGAS, SALÁRIO, CARGA HORÁRIA E QUADRO DE PROVAS 

 
CÓD. 
DO 

EMPRE
GO 

EMPREGO REQUISITO - ESCOLARIDADE 
QUADRO 

DE 
VAGAS 

VALOR DO 
SALÁRIO R$ 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMANAL 

CONJUNTO DE 

PROVAS OBJETIVAS 

(1ª ETAPA) 

Nº. DE 

QUESTÕES 

PESO 
DAS 

QUESTÃO 

TOTAL DE 

PONTOS 

PROVA 

PRÁTICA 

DISCURS. 

PROVA 

TÍTULO 

1.  AUXILIAR DE LIMPEZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

10 880,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

2.  ARTESÃO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

01  880,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

3.  COZINHEIRO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

01 880,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

4.  MOTORISTA 
ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

10 880,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

SIM NÃO 

5.  AGENTE DE ENDEMIAS 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

05 880,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

6.  ATENDENTE DISPENSADOR 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

01 880,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Informática  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

7.  AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

06 880,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Informática  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 
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CÓD. 
DO 

EMPRE
GO 

EMPREGO REQUISITO - ESCOLARIDADE 
QUADRO 

DE 
VAGAS 

VALOR DO 
SALÁRIO R$ 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMANAL 

CONJUNTO DE 

PROVAS OBJETIVAS 

(1ª ETAPA) 

Nº. DE 

QUESTÕES 

PESO 
DAS 

QUESTÃO 

TOTAL DE 

PONTOS 

PROVA 

PRÁTICA 

DISCURS. 

PROVA 

TÍTULO 

8.  
CUIDADOR (RESIDÊNCIA 

TERAPÊUTICA) 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

05 880,00 44horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

9.  
AGENTE DE INSPEÇÃO 

SANITÁRIA 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 02 900,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

10.  AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
ENSINO MÉDIO COMPLETO + 
REGISTRO NO ÓRGÃO DE 
CLASSE (COREN) 

16 880,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

11.  
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

PLANTONISTA 

ENSINO MÉDIO COMPLETO + 
REGISTRO NO ÓRGÃO DE 
CLASSE (COREN) 

11 880,00 
ESCALA 
24/72 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

12.  AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL ENSINO MÉDIO COMPLETO 12 880,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

13.  DIGITADOR ENSINO MÉDIO COMPLETO 06 880,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Informática  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

14.  EDUCADOR DE SAÚDE ENSINO MÉDIO COMPLETO 03 880,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 
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CÓD. 
DO 

EMPRE
GO 

EMPREGO REQUISITO - ESCOLARIDADE 
QUADRO 

DE 
VAGAS 

VALOR DO 
SALÁRIO R$ 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMANAL 

CONJUNTO DE 

PROVAS OBJETIVAS 

(1ª ETAPA) 

Nº. DE 

QUESTÕES 

PESO 
DAS 

QUESTÃO 

TOTAL DE 

PONTOS 

PROVA 

PRÁTICA 

DISCURS. 

PROVA 

TÍTULO 

15.  TÉCNICO DE INFORMÁTICA 
CURSO DE NÍVEL TÉCNICO 
PROFISSIONALIZANTE 

01 880,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Informática  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

16.  TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL 

CURSO DE NÍVEL TÉCNICO 
PROFISSIONALIZANTE + 
REGISTRO NO ÓRGÃO DE 
CLASSE (CRO) 

07 1.050,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

17.  
TÉCNICO EM ANÁLISES 

CLÍNICAS 

CURSO DE NÍVEL TÉCNICO 
PROFISSIONALIZANTE + 
REGISTRO NO ÓRGÃO DE 
CLASSE (CRF) 

01 880,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

18.  TÉCNICO EM RAIO-X 

CURSO DE NÍVEL TÉCNICO 
PROFISSIONALIZANTE + 
REGISTRO NO ÓRGÃO DE 
CLASSE (CRTR) 

01 880,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

19.  PROTÉTICO 

CURSO DE NÍVEL TÉCNICO 
PROFISSIONALIZANTE + 
REGISTRO NO ÓRGÃO DE 
CLASSE (CRO) 

01 880,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

20.  ASSISTENTE SOCIAL 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM SERVIÇO 
SOCIAL + REGISTRO NO ÓRGÃO 
DE CLASSE (CRESS) 

02 1.500,00 30horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,50 
2,00 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

21.  DENTISTA ESF 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM ODONTOLOGIA 
+ REGISTRO NO ÓRGÃO DE 
CLASSE (CRO) 

07 1.800,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,50 
2,00 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 
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CÓD. 
DO 

EMPRE
GO 

EMPREGO REQUISITO - ESCOLARIDADE 
QUADRO 

DE 
VAGAS 

VALOR DO 
SALÁRIO R$ 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMANAL 

CONJUNTO DE 

PROVAS OBJETIVAS 

(1ª ETAPA) 

Nº. DE 

QUESTÕES 

PESO 
DAS 

QUESTÃO 

TOTAL DE 

PONTOS 

PROVA 

PRÁTICA 

DISCURS. 

PROVA 

TÍTULO 

22.  DENTISTA ENDODONTISTA 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM 
ODONTOLOGIA, ACRESCIDO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM 
ENDODONTIA + REGISTRO NO 
ÓRGÃO DE CLASSE (CRO) 

01 1.600,00 20horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,50 
2,00 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

23.  DENTISTA ORTODONTISTA 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM 
ODONTOLOGIA, ACRESCIDO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM 
ORTODONTIA+ REGISTRO NO 
ÓRGÃO DE CLASSE (CRO) 

01 1.600,00 20horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,50 
2,00 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

24.  
DENTISTA BUCOMAXILOFACIAL 

 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM 
ODONTOLOGIA, ACRESCIDO DE 
ESPECIALIZAÇÃO CIRURGIA E 
TRAUMATOLOGIA BUCOMAXIL
OFACIAIS + REGISTRO NO 
ÓRGÃO DE CLASSE (CRO) 

01 1.600,00 20horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,50 
2,00 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

25.  DENTISTA PERIODONTISTA 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM 
ODONTOLOGIA, ACRESCIDO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM 
PERIODONTIA + REGISTRO NO 
ÓRGÃO DE CLASSE (CRO) 

01 1.600,00 20horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,50 
2,00 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

26.  DENTISTA PROTESISTA 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM 
ODONTOLOGIA, ACRESCIDO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM 
PRÓTESE + REGISTRO NO 
ÓRGÃO DE CLASSE (CRO) 

01  1.600,00 20horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,50 
2,00 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

27.  EDUCADOR FÍSICO 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM EDUCAÇÃO 
FÍSICA + REGISTRO NO ÓRGÃO 
DE CLASSE (CREF) 

01  1.400,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,50 
2,00 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 
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CÓD. 
DO 

EMPRE
GO 

EMPREGO REQUISITO - ESCOLARIDADE 
QUADRO 

DE 
VAGAS 

VALOR DO 
SALÁRIO R$ 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMANAL 

CONJUNTO DE 

PROVAS OBJETIVAS 

(1ª ETAPA) 

Nº. DE 

QUESTÕES 

PESO 
DAS 

QUESTÃO 

TOTAL DE 

PONTOS 

PROVA 

PRÁTICA 

DISCURS. 

PROVA 

TÍTULO 

28.  ENFERMEIRO 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM ENFERMAGEM 
+ REGISTRO NO ÓRGÃO DE 
CLASSE (COREN) 

05 1.900,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,50 
2,00 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

29.  ENFERMEIRO ESF 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM ENFERMAGEM 
+ REGISTRO NO ÓRGÃO DE 
CLASSE (COREN) 

15 1.900,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,50 
2,00 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

30.  ENFERMEIRO PLANTONISTA 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM ENFERMAGEM 
+ REGISTRO NO ÓRGÃO DE 
CLASSE (COREN) 

06 1.800,00 
ESCALA 
24/72 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,50 
2,00 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

31.  FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM FARMÁCIA + 
REGISTRO NO ÓRGÃO DE 
CLASSE (CRF) 

03 1.500,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,50 
2,00 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

32.  FISIOTERAPEUTA 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM FISIOTERAPIA + 
REGISTRO NO ÓRGÃO DE 
CLASSE (CREFITO) 

04 1.500,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,50 
2,00 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

33.  FONOAUDIÓLOGO 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM 
FONOAUDIOLOGIA + REGISTRO 
NO ÓRGÃO DE CLASSE 
(CREFONO) 

01 1.400,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,50 
2,00 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

34.  MÉDICO (DST/AIDS) 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM MEDICINA + 
REGISTRO NO ÓRGÃO DE 
CLASSE (CRM) 

01 2.600,00 20horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos em Clínica Médica 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,50 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 
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TÍTULO 

35.  MÉDICO ESF (40h) 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM MEDICINA + 
REGISTRO NO ÓRGÃO DE 
CLASSE (CRM) 

14 4.500,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos em Clínica Médica 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,50 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

36.  MÉDICO ESF (20h) 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM MEDICINA + 
REGISTRO NO ÓRGÃO DE 
CLASSE (CRM) 

02 2.250,00 20horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos em Clínica Médica 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,50 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

37.  
MÉDICO REMOÇÃO - 

SOBREAVISO 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM MEDICINA + 
REGISTRO NO ÓRGÃO DE 
CLASSE (CRM) 

02 2.600,00 
REGIME DE 

SOBREAVISO 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos em Clínica Médica 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,50 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

38.  MÉDICO PLANTONISTA 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM MEDICINA + 
REGISTRO NO ÓRGÃO DE 
CLASSE (CRM) 

01 2.600,00 
PLANTÃO 
SEMANAL 

24H 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos em Clínica Médica 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,50 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

39.  MÉDICO NEUROLOGISTA 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM MEDICINA, 
ACRESCIDO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM 
NEUROLOGIA + REGISTRO NO 
ÓRGÃO DE CLASSE (CRM) 

01 4.000,00 30horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos em Clínica Médica 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,50 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

40.  MÉDICO INFECTOLOGISTA 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM MEDICINA, 
ACRESCIDO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM 
INFECTOLOGIA + REGISTRO NO 
ÓRGÃO DE CLASSE (CRM) 

01 2.600,00 20horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos em Clínica Médica 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,50 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

41.  MÉDICO PEDIATRA (30h) 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM MEDICINA, 
ACRESCIDO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM 
PEDIATRIA + REGISTRO NO 
ÓRGÃO DE CLASSE (CRM) 

01 4.000,00 30horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos em Clínica Médica 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,50 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 
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42.  MÉDICO PEDIATRA (10h) 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM MEDICINA, 
ACRESCIDO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM 
PEDIATRIA + REGISTRO NO 
ÓRGÃO DE CLASSE (CRM) 

02 2.000,00 10horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos em Clínica Médica 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,50 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

43.  MÉDICO PSIQUIATRA (20h) 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM MEDICINA, 
ACRESCIDO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM 
PSIQUIATRIA + REGISTRO NO 
ÓRGÃO DE CLASSE (CRM) 

01 2.600,00 20horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos em Clínica Médica 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,50 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

44.  MÉDICO PSIQUIATRA (30h) 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM MEDICINA, 
ACRESCIDO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM 
PSIQUIATRIA + REGISTRO NO 
ÓRGÃO DE CLASSE (CRM) 

01 4.000,00 30horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos em Clínica Médica 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,50 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

45.  MÉDICO UROLOGISTA 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM MEDICINA, 
ACRESCIDO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM 
UROLOGIA + REGISTRO NO 
ÓRGÃO DE CLASSE (CRM) 

01 2.600,00 20horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos em Clínica Médica 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,50 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

46.  MÉDICO ORTOPEDISTA 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM MEDICINA, 
ACRESCIDO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM 
ORTOPEDIA + REGISTRO NO 
ÓRGÃO DE CLASSE (CRM) 

01 2.600,00 20horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos em Clínica Médica 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,50 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

47.  MÉDICO ALERGOLOGISTA 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM MEDICINA, 
ACRESCIDO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM 
ALERGOLOGIA + REGISTRO NO 
ÓRGÃO DE CLASSE (CRM) 

01 2.600,00 20horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos em Clínica Médica 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,50 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 
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48.  
MÉDICO 

OTORRINOLARINGOLOGISTA 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM MEDICINA, 
ACRESCIDO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM 
OTORRINOLARINGOLOGIA + 
REGISTRO NO ÓRGÃO DE 
CLASSE (CRM) 

01 2.600,00 20horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos em Clínica Médica 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,50 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

49.  NUTRICIONISTA 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM NUTRIÇÃO+ 
REGISTRO NO ÓRGÃO DE 
CLASSE (CRN) 

01 1.400,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,50 
2,00 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

50.  PSICÓLOGO 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM PSICOLOGIA + 
REGISTRO NO ÓRGÃO DE 
CLASSE (CRP) 

03 1.500,00 40 horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,50 
2,00 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

51.  TERAPEUTA OCUPACIONAL 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR 
COMPLETO EM TERAPIA 
OCUPACIONAL + REGISTRO NO 
ÓRGÃO DE CLASSE (COFFITO) 

02 1.500,00 40 horas 

Língua Portuguesa 
Noções básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,50 
2,00 
3,50 

100 
pontos 

NÃO SIM 

 

 

CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

CÓD. 
DO 

EMPRE
GO 
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QUADRO 
DE 
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52.  
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PSF OURÂNIA 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

01 1.014,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 
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53.  
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PSF QUERENDO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

04 1.014,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

54.  
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PSF CANTINHO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

01 1.014,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

55.  
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PSF SÃO PEDRO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

03 1.014,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

56.  
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PSF POPULAR NOVA 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

05 1.014,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

57.  
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PSF SINDICATO I 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

04 1.014,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

58.  
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PSF SINDICATO II 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

02 1.014,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

59.  
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PSF PURILÂNDIA 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

03 1.014,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 



 
 

 

 

 

 
 

Concurso Público 001/2015                   Página 42 de89 

 

 

CODESP- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA 

Porciúncula - RJ / Natividade - RJ 

CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

CÓD. 
DO 

EMPRE
GO 

EMPREGO 
REQUISITO - 

ESCOLARIDADE 

QUADRO 
DE 

VAGAS 

VALOR DO 
SALÁRIO R$ 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMANAL 

CONJUNTO DE 

PROVAS OBJETIVAS 

(1ª ETAPA) 

Nº. DE 

QUESTÕES 

PESO 
DAS 

QUESTÃO 

TOTAL DE 

PONTOS 

PROVA 

PRÁTICA 

DISCURS. 

PROVA 
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60.  
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PSF SANTA CLARA 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

04 1.014,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

61.  
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PSF RURAL – SANTA CLARA 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

04 1.014,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

62.  
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PSF SANTO ANTÔNIO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

04 1.014,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

63.  
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PSF JOÃO FRANCISCO BRÁZ 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

05 1.014,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

64.  
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PSF CENTRO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

03 1.014,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

65.  
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PSF CRISTO REI 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

03 1.014,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 

66.  
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PSF OLÍVIA PERES / ILHA 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

05 1.014,00 40horas 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções Básicas de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 
10 

2,00 
2,00 
2,00 
4,00 

100 
pontos 

NÃO NÃO 
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ANEXO II 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

 

ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

 

CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Comum a todos os empregos de escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto, conforme anexo I. 

 

Leitura e interpretação de textos. Alfabeto. Vogal, Semivogal e Consoantes, Letras maiúsculas e minúsculas. Encontro 

Vocálico. Encontro Consonantal. Dígrafos. Sílaba: número de sílabas, Sílaba Tônica e sua classificação. Frases: (afirmativa e 

negativa). Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Gênero: 

Masculino e Feminino. Antônimos/sinônimos. Diminutivo/aumentativo. Noções básicas de acentuação gráfica. Classes de 

palavras: substantivos: classificação e flexões de gênero, número e grau. Adjetivos classificação e flexões de gênero, 

número e grau. Verbos: tempos e modos verbais; verbos regulares e auxiliares (ser, ter, haver, estar); conjugação em 

todos os modos e tempos simples e formas nominais. Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, 

uns, umas). Termos essenciais da oração: sujeito e predicado. Ortografia.  

Sugestão Bibliográfica: BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001. LEITE, 

Márcia das Dores; BASSI, Cristina Mantovani. Ler: Leitura, escrita e reflexão. São Paulo: FTD, 2008. SOUZA, Cássia Garcia; 

MAZZIO, Lúcia Perez. De olho no futuro: língua portuguesa. São Paulo: Quinteto Editorial, 2008. Outros livros didáticos de 

português até a 4ª série/5ºano do Ensino Fundamental. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA 
Comum a todos os empregos de escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto, conforme anexo I. 

 

Conjuntos: vazio e unitário. Números naturais: operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Números pares e 

Números ímpares. Unidades de Medidas: medida de comprimento, medida de superfície, medida de volume e medida de 

massa. Sentenças Matemáticas. Sistema Monetário Brasileiro. Sistema de Numeração Decimal. Múltiplos e divisores. 

Sucessor e Antecessor (até 5000). Resolução e interpretação de problemas envolvendo todas as operações. Resolução de 

situações problema significativas que requeiram transformações mais importantes e a descoberta de suas relações: 

Comprimento (Km/m; m/dm; m/ cm; cm/mm; m/ mm); Superfície (m2/dm2 e dm2/ cm2); Massa (Kg/g; g/mg; t/kg); 

Capacidade (L/mL); Tempo: (h/min; min/seg; dia/hora; semana/dia; mês/dia; ano/dia; ano/ mês). Números Decimais e 

Porcentagem. Leitura e interpretação de informações presentes nos meios de comunicação e no comércio, registradas 

por meio de tabelas e gráficos. Situações-problema envolvendo interpretação de tabelas e gráficos. 

Sugestões Bibliográficas: MACHADO, N. J. Lógica? É lógico!. São Paulo: Scipione, 2000. STIENECKER, David L. Problemas, 

Jogos e enigmas (coleção). São Paulo: Moderna, 2000. IMENES, L. M. e LELLIS. BONJORNO, José Roberto e AZENHA, 

Regina - Matemática Pode Contar Comigo, novo: de 4º a 5º ANO - São Paulo: Editora FTD (Coleção Matemática pode 

contar comigo) Coleção “Pode Contar Comigo”. Outros livros didáticos de matemática até a 4ª série/5ºano do Ensino 

Fundamental. 
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Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS GERAIS 
Comum a todos os empregos de escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto, conforme anexo I. 

 

 

Aspectos históricos, geográficos, econômicos e políticos do Estado do Rio de Janeiro e dos Municípios de Natividade e 

Porciúncula. Processo de formação das cidades do Estado do Rio de Janeiro e dos Municípios de Natividade/RJ e 

Porciúncula/RJ.  Fatos e Temáticas atuais, relevantes e amplamente divulgadas referentes à ao Brasil e ao Estado do Rio 

de Janeiro. Atualidades Regionais e nacionais. Meio ambiente: preservação e destruição envolvendo questões atuais. 

Ética no serviço público. 

Sugestões Bibliográficas: Pode ser consultada qualquer fonte que trate dos assuntos relacionados ao conteúdo pedido, 

tais como livros, revistas, sites oficiais, jornais e diversas outras publicações pertinentes. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AUXILIAR DE LIMPEZA 
 

Noções de higiene pessoal e do ambiente de trabalho. Produtos de limpeza e higienização: aplicação, cuidados e 

segurança.  Manuseio de Produtos de Limpeza e ferramentas de trabalho. Uso e cuidados com materiais de limpeza e 

higiene, detergente, desinfetante e defensivo. Limpeza de paredes, tetos, portas, rodapés, luminárias, vidraças e 

persianas; Limpeza de ralos, caixa de gordura, vasos, pias, pisos, móveis e utensílios. Limpeza e manutenção de móveis e 

imóveis.  Conservação das instalações prediais. Noções de Controle de Material.  Noções de seleção e coleta de lixo.  

Conservação e preservação do meio ambiente. Uso de Equipamentos de Proteção Individual, EPIs. Regras básicas de 

comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Outras questões 

que abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos do emprego a ser exercido.  

Sugestões Bibliográficas: Pode ser consultada qualquer fonte que trate dos assuntos relacionados ao conteúdo pedido, 

tais como revistas, manuais diversos e outras publicações pertinentes. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em 

hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ARTESÃO 
 

Arte e educação. A arte como técnica terapêutica. Conhecimento e desenvolvimento de atividades relacionadas ao 

artesanato em fios e tecidos. Técnicas utilizadas em biscuit, pintura em tecido, bordado, bordado com pedrarias, crochê; 

materiais e ferramentas utilizadas para cada tipo de artesanato. Fundamentos e Teoria da Cor e da Forma, Elementos de 

Harmonização das Cores e Técnicas básicas de trabalho do Artesão em Materiais Recicláveis. Organização do Ambiente 

de Trabalho e Rotinas do Artesão. Equipamentos de Proteção Individual, EPIs. Regras básicas de comportamento 

profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Outras questões que abordem 

situações, procedimentos e conhecimentos específicos do emprego a ser exercido.  
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Sugestões Bibliográficas: Pode ser consultada qualquer fonte que trate dos assuntos relacionados ao conteúdo pedido, 

tais como revistas, manuais diversos e outras publicações pertinentes. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em 

hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – COZINHEIRO 
 

Noções gerais sobre higienização: Pessoal, equipamentos, utensílios e área física de cozinhas e refeitórios de maneira 

geral. Noções gerais sobre administração de cozinhas e refeitórios: Armazenamento, controle de estoque e distribuição 

de refeições e alimentos. Conhecimento de higienização e características próprias dos alimentos. Conhecimento sobre 

pré-preparo e preparo de alimentos. Conhecimentos básicos sobre composição nutricional dos alimentos. O que é 

contaminação. Cuidados com o local de trabalho. Transporte adequado das preparações. Cuidados de estoque de 

alimentos perecíveis e não perecíveis. Cuidados ao comprar ou receber frutas e verduras, alimentos enlatados, grão e 

farinhas, massas, doces e tortas, carnes, pescado, laticínios. Segurança do Trabalho: Uso de Equipamentos de Proteção 

Individual e Coletivos. Prevenção de incêndios e acidentes de trabalho.  Regras básicas de comportamento profissional 

para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Outras questões que abordem situações, 

procedimentos e conhecimentos específicos do emprego a ser exercido.  

Sugestões Bibliográficas: Manual de Higiene para Manipuladores de Alimentos. Rio de Janeiro: Imprensa da Cidade do 

S/D. São Paulo: Atlas, 2000. HAZENLWOOD & MC LEAN. Manual de higiene para manipuladores de alimentos. ORNELLAS, 

Artur LieseLotte H. Técnica dietética. Seleção e preparo de alimentos. Cartilha de Boas práticas para serviços de 

alimentação, Resolução 216/2014. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. (ANVISA).  Pode ser consultada quaisquer 

outras fontes que trate dos assuntos relacionados ao conteúdo pedido, tais como revistas, manuais diversos e outras 

publicações pertinentes. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MOTORISTA 
 

Regras de relações humanas adequadas ao trabalho. Legislação de trânsito: regras gerais de circulação. Regra de 

ultrapassagem. Regra de mudança de direção. Regra de preferência. Velocidade permitida. Classificação das vias deveres 

e proibições. Infrações básicas para a apreensão de documentos de habilitação de acordo com o Código de Trânsito 

Brasileiro. Infrações básicas para a cassação de documentos de habilitação. Principais crimes e contravenções de trânsito. 

Conhecimento de sinais sonoros e gestos de agente autoridade de trânsito. Tipos de sinalização; placas de 

regulamentação; advertência e indicação; sinais luminosos; Conhecimento de defeitos simples do motor. Procedimentos 

corretos para economizar combustível. Cuidados necessários para conservar o veículo em boas condições mecânicas. 

Conhecimento básico sobre sistema de freios. Defeitos simples do sistema elétrico. Porte de documentos obrigatórios do 

veículo e do condutor; Conhecimento de regras de hierarquias no serviço público municipal; atitudes no serviço; regras 

básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; 
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Segurança do trabalho e prevenção de acidentes e incêndio. Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções, Deliberações, 

Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Direção Defensiva. Noções 

de mecânica de autos. Manutenção e Limpeza de veículos. Noções de procedimentos de Primeiros Socorros. Outras 

questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos do emprego a ser exercido.  

Sugestões Bibliográficas: Código de Trânsito Brasileiro e suas Alterações. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – 

Volumes I e II. Manuais e Apostilas Sobre o Novo Código de Trânsito.  Noções de Primeiros Socorros no Trânsito Brasileiro. 

Educação no Trânsito - A Nova Legislação - Edição 2002. Manuais e Normas de Condução e Manutenção de Veículos. Pode 

ser consultada qualquer fonte que trate dos assuntos relacionados ao conteúdo pedido, tais como revistas, manuais 

diversos e outras publicações pertinentes. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego.  

 

ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

 

CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Comum a todos os empregosde escolaridade: Ensino Fundamental Completo, conforme anexo I. 

 

Interpretação de texto. Concordância Verbal. Concordância Nominal. Regência Verbal. Orações Coordenadas. Orações 

Subordinadas. Colocação Pronominal: Próclise, Ênclise e Mesóclise. Locuções verbais. Crase. Verbos. Pontuação. Sintaxe 

de Regência. Figuras de Linguagem. Classes de Palavras. Termos da Oração. Ortografia. Processos de formação de 

palavras. Encontros Vocálicos, Consonantais e dígrafos. Acentuação Gráfica. 

Sugestões Bibliográficas:BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001. 

MATTOS E SILVA, R. V. Tradição gramatical e gramática tradicional. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2002. CUNHA, C. & 

CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo, 6ª edição 2013. TERRA, Ernani, Gramática, Ed. Scipione Outros 

livros didáticos de língua portuguesa do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA 
Comum a todos os empregos de escolaridade: Ensino Fundamental Completo, conforme anexo I. 
 

Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, 

potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, MDC e MMC; Frações ordinárias e decimais, números decimais, 

propriedades e operações; Expressões numéricas; Expressões Algébricas; Equações do 1° e 2° graus; Sistemas de 

equações do 1° e 2° graus; Estudo do triângulo retângulo; relações métricas no triângulo retângulo; relações 

trigonométricas; Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e Volume; Sistema de medidas de tempo, sistema 

métrico decimal; Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e composta; 

Porcentagem; Juros simples e Juros Compostos; Média Aritmética simples e ponderada; Conjunto de Números Reais e 

Conjunto de Números Racionais; Problemas envolvendo os itens do programa; porcentagem e juros simples. 



  
 

 

 

 

 
 

Concurso Público 001/2015                   Página 47 de89 

 

 

CODESP- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA 

Porciúncula - RJ / Natividade - RJ 

Sugestões Bibliográficas: BIGODE, A. J. L. Matemática. Hoje é feito Assim. 5ª a 8ª séries. São Paulo: Editora 

FTD.STIENECKER, David L. Problemas, Jogos e enigmas (coleção). São Paulo: Moderna, 2000. BIANCHINI, E. Matemática, 

6º, 7º, 8º e 9º ano. Editora Moderna, 2010. DANTE, R, L. Tudo é Matemática, 6º, 7º, 8º e 9º ano. Editora Ática, 2008. 

GIOVANNI, José Rui e outros. A Conquista da Matemática. 5ª, 6ª, 7ª, 8ª séries. Ed. renovada, São Paulo: FTD. Outros livros 

didáticos de língua portuguesa do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 
Comum a todos os empregos de escolaridade: Ensino Fundamental Completo, conforme anexo I. 

 

MS Office-2010 - ferramentas básicas: Word: Formatações e edição de textos e imagens; manipulações de tabelas e 

formatação de páginas; barra de acesso rápido; barra de controles da janela; barras do menu; outras barras de 

ferramentas; configurações e opções de impressão. Excel: Classificação, localização e filtros de dados; tipos de gráficos e 

suas aplicações; Fórmulas, Operações Aritméticas Básicas e Porcentagem, planilhas, tabelas, configurações e opções de 

impressão. Power Point: Layout  do slide; Plano de fundo; Inserir imagens; Botões de ação; Transição de slide; opções de 

impressão. Access: Alimentando a Base de Dados e Trabalhando com Formulários e Relatórios.  Internet: Conceitos e 

serviços relacionados à Internet, correio eletrônico e Browsers (navegadores de internet).  

Sugestões Bibliográficas:NEGUS, Christopher. Linux – A Bíblia Edição Especial. Editora Alta Books, 2008, 1ª Edição. 

DULANEY, Emmett, BARKAKATI, Naba. Linux: Referência Completa para Leigos, Editora Alta Books, 2009, Volume Único, 

3ª edição. INGRACIO, Paulo Tadeu Peres.PINTO, Sandra Rita B.. 300 Dicas OpenOffice.org., Editora Digerati Books, 2005, 

1ª Edição.MANZANO, Andre Luiz N. G. e MANZANO, Maria Izabel N. G.. Internet - Guia de Orientação. Erica, 2010. 

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática - Conceitos Básicos - 8ª Ed. Campus, 2011 WALKENBACH, John. Microsoft Excel 

2010 - Dicas E Truques. Campus, 2011. VELLOSO, Fernando de Castro. Informática - Conceitos Básicos - 8ª Ed. Campus, 

2011 WALKENBACH, John. Microsoft Excel 2010 - Dicas E Truques. Campus, 2011. COX, Joyce; LAMBERT, Joan. Microsoft 

Word 2010 Passo a Passo. Bookman, 2012. MANZANO, José Augusto N.G.. GuiaPrático de Informática - Terminologia, 

Microsoft Windows 7 - Internet e Segurança, Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office 

PowerPoint 2010 e Microsoft Office Access 2010. Erica 2011. Outras publicações pertinentes. 

Atenção:A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE SAÚDE PÚBLICA 
Comum a todos os empregos de escolaridade: Ensino Fundamental Completo, conforme anexo I. 

 

 

Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, 

diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. 

O Conselho de Saúde. Política Nacional de Humanização. A Humanização nos atendimentos. Estatuto do Idoso (Lei no 

10.741/2003 - atualizada). Estatuto da Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90 - atualizada); Epidemiologia: bases 

conceituais, indicadores de saúde, sistema de informação em saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e 

meio ambiente. Gestão de Saúde Publica. A Organização e administração dos Serviços de Saúde no Brasil.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument
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Sugestões Bibliográficas: Estatuto do Idoso (Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003). Estatuto da Criança e do 

adolescente (Lei n.º 8.069/90). BRASIL. Lei 8080, de 19 de setembro de 1990. DOU, 20/09/1990. Brasília - DF. Ano CXXVIII. 

BRASIL. Ministério da Saúde. NOB-SUS, 1996: Norma Operacional Básica do Sistema de Saúde-SUS Brasília (DF): Ministério 

da Saúde. 1ª ed. Publicada no DOU de 06//11/1996. 1997. BRASIL. Ministério da Saúde. O SUS e o controle social: guia de 

referência para conselheiros municipais. Brasília; Ministério da Saúde. BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria 

GM/Ministério da Saúde n.095/01- Publicada no DOU de 29/01/2001. Norma Operacional da Assistência a Saúde 01/2001 

folha 1-47. BRASIL. Ministério da Saúde. Regionalização da Assistência à Saúde: Aprofundando a Descentralização com 

Equidade no Acesso – NOAS. Disponível em: http://dtr2001.saude.gov.br/. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Assistência à Saúde. Coordenação de Saúde da Comunidade. Saúde da Família: uma estratégia para a reorientação do 

modelo assistencial. Brasília (DF) Ministério da Saúde, 1997. BRASIL, Ministério da Saúde, e outras publicações 

pertinentes. 

Atenção:A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
(comum a todas as áreas)  

 

Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções básicas sobre o SUS. Entendimento 

sobre a participação da comunidade na gestão do SUS Princípios do Sistema Único de Saúde – SUS. Saúde pública e 

saneamento básico.  Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde: (Cadastramento das famílias), o 

diagnóstico comunitário, Territorialização (área e micro área). Endemias e epidemias.  Doenças mais comuns na 

comunidade: Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, 

Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental). Noções básicas das seguintes endemias: Dengue; Zika, Esquistossomose; 

Leishmaniose; Leptospirose; Prevenção primária das endemias citadas.  Classificação dos agentes transmissores e 

causadores das endemias acima citadas, conforme estratégias e normas vigentes do Ministério da Saúde. Visitas 

domiciliares e aos pontos estratégicos: fiscalização para a promoção e preservação da saúde da comunidade, papel do 

agente na educação ambiental e saúde da população. Saúde como dever do estado. A participação do agente comunitário 

de saúde a grupos específicos. Formas de aprender e ensinar em educação popular Cultura popular e sua relação com 

processos educativos. Pessoas portadoras de necessidades especiais: abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social 

e direitos legais. Saúde da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. Noções básicas da lei nº 8.069/90 - Estatuto da 

criança e do adolescente. Noções básicas da Lei no 10.741/2003 – Estatuto do Idoso.  Lei 11.350/2006 que Regulamenta o 

§ 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da 

Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006. Noções de ética e cidadania. Atualidades da área.  Relações 

interpessoais e ética no serviço público. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público 

interno e externo e colegas de trabalho. 

Sugestões Bibliográficas: Constituição Federal 1988 (Título VII: da ordem social, capítulo II da seguridade social, seção da 

saúde). Lei nº8080, de 19/9/1990. Lei Orgânica do SUS. Lei 8.142, de 28/12/1990 de participação da comunidade na 

gestão do SUS. Ministério da Saúde/Secretaria de Assistência à Saúde, Brasília 1999. Manual para a organização da 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument


  
 

 

 

 

 
 

Concurso Público 001/2015                   Página 49 de89 

 

 

CODESP- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA 

Porciúncula - RJ / Natividade - RJ 

atenção Básica (Ministério da Saúde, Portaria 1886/1997 – Atribuições dos agentes comunitários de saúde. Portaria nº 

648/GM, de 28 de março de 2006. Portaria nº44/GM, de 03/01/2002. Lei nº 11.350/2006. Constituição Federal/88 – Da 

Saúde – arts. 196 a 200; Manual de normas técnicas “Instruções para pessoal de combate ao vetor”. Brasília. Abril 2001, 

3º edição, revista. Fundação Nacional de Saúde. FUNASA. Manuais do Ministério da Saúde sobre a ação de combate às 

endemias: Dengue, Leishmaniose, Leptospirose, Esquistossomose e outros. Outras publicações pertinentes. 

Atenção:A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE DE ENDEMIAS 
 

A participação da comunidade na gestão do SUS.  Princípios do Sistema Único de Saúde – SUS. Promoção, prevenção e 

proteção à saúde.  Noções de Vigilância à saúde. Noções de saneamento básico e do meio ambiente.  Ações de Educação 

em Saúde na Estratégia Saúde da Família. Atribuições do Agente de Endemias.   Processo saúde doença e seus 

determinantes. Uso de defensivos agrícolas e suas consequências para a saúde humana.  As doenças de notificação 

compulsória. As doenças infecciosas e parasitárias.  Doenças transmissíveis por vetores (aedes aegypti). Dengue, Zika e 

Chikungunya: definição, agente causador, sinais e sintomas, modo de transmissão, períodos de incubação e 

transmissibilidade, diagnóstico e tratamento; Biologia e hábitos do vetor (AEDES AEGYPTI). Plano de Contingência 

Nacional para Epidemias de Dengue (PCNED). As atividades de Vigilância Entomológica.  Lei 11.350/2006 que 

Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo 

único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências. Noções básicas em 

Vigilância Sanitária na área de alimentos e estabelecimentos de saúde de baixa complexidade.  Controle da raiva.  

Atualidades da área. Relações interpessoais e ética no serviço público. Regras básicas de comportamento profissional 

para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Noções de ética e cidadania. 

Sugestões Bibliográficas: BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia de Vigilância Epidemiológica. 6ª ed. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2006.BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Calendário de Vacinas: criança, adolescente e idoso, disponível no site: 

www.datasus.gov.br. Acesso em: 19 de dezembro de 2007.BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Vigilância Epidemiológica - 

disponível no site:www.saude.gov.br. Acesso em: 19 de dezembro de 2007.UZEDA, Milton de e BRUNO, Paulo. Prevenir: 

quebrando a cadeia de transmissão de doenças. Rio de Janeiro, BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Vigilância Ambiental - 

disponível no site: www.saude.gov.br. Acesso em 19 de dezembro de 2007 ANVISA. Vigilância Sanitária - disponível no 

site www.anvisa.gov.br. Portaria nº 518 de 25 de março de 2004. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual de 

Procedimento de Vigilância em Saúde Ambiental relacionada à Qualidade da Água para Consumo Humano, 2006. BRASIL. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE; CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Subsídios para construção da Política Nacional de Saúde 

Ambiental, 2007. BRASIL.MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual de Conduta para Agentes Comunitários de Saúde. Atenção 

integrada às doenças prevalentes na infância – AIDPI. Procedentes para crianças de 2 meses à 5 anos de idade. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2001. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Lei Orgânica da Saúde 8080/90 – disponível no site 

www.saude.gov.br e demais publicações pertinentes. 

http://www.saude.gov.br/
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Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ATENDENTE DISPENSADOR 
 

Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 

Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Política Nacional de 

Humanização. A Humanização nos atendimentos. Conceitos básicos em farmácia e sistemas de distribuição de 

medicamentos; Boas práticas de distribuição, estocagem e transporte de Medicamentos (ANVISA). Farmacologia e 

farmacotécnica: conceitos, formas farmacêuticas, vias de administração, nome genérico ou comercial, concentração. – 

Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais (RENAME). Política nacional de Medicamentos.  Medicamentos de 

controle especial. Portaria 344/98 SVS/MS de 12/05/1998 (atualizada). Atualidades da área. Relações interpessoais e ética 

no serviço público. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e 

colegas de trabalho. Noções de ética e cidadania. 

Sugestões Bibliográficas: Manual Básico de Farmácia. Brasília, Conselho Federal de Farmácia, 1997; Dicionário de 

Especialidades Farmacêuticas - DEF 2004/05 - 33a ed. Rio de Janeiro, Publicações Científicas, 2004; Zanini, A. C.; OGA, S. 

Farmacologia Aplicada. 5a. ed. São Paulo. Atheneu, 1994; Ministério da Saúde. Portaria no. 344 de 12 de maio de 1998. 

Substâncias e Medicamentos Sujeitos a Controle Especial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, de 19 de maio de 1998; 

REIS, N.B. et all. Manual de boas práticas de distribuição, estocagem e transporte de Medicamentos (ANVISA).  Site da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária:www.anvisa.gov.br. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Lei Orgânica da Saúde 

8080/90 – disponível no site www.saude.gov.br e demais publicações pertinentes. 

Atenção:A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

Constituição Federal - CF - 1988 - CAPÍTULO VII - Da Administração Pública (artigos 37, 38, 39, 40 e 41).  Redação oficial e 

Comunicações Oficiais: Oficio. Requerimento. Declaração. Memorando. Formas de tratamento e abreviações de 

tratamento de personalidades.  Protocolo: recepção, classificação, registro e distribuição de documentos. Arquivo: 

organização, alfabetação, métodos de arquivamento. Características adequadas ao profissional de atendimento ao 

público: eficiência no uso do telefone: uso da voz, vocabulário, informações confidenciais, recados, controles; normas de 

atendimento ao público; processos de comunicação; noções gerais sobre questões de protocolo; Recebimento e 

encaminhamento de correspondência. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público 

interno e externo e colegas de trabalho.  Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no 

serviço público.  Atendimento ao público. Zelo pelo patrimônio público. Relações interpessoais. Ética no serviço público. 

Sugestões Bibliográficas: Constituição Federal - CF - 1988 - CAPÍTULO VII - Da Administração Pública (artigos 37, 38, 39, 40 

e 41). MANUAL de Redação Oficial (qualquer autor) e outras Publicações que tratem dos temas de interesse, podendo ser 

utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos especificados, tais como revistas, manuais diversos e outras 

publicações pertinentes. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

http://www.saude.gov.br/
http://www.dji.com.br/constituicao_federal/cf.htm
http://www.dji.com.br/constituicao_federal/cf.htm
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CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CUIDADOR (RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA) 

 

Residências Terapêuticas; Serviço Residencial Terapêutico; Noções de higiene pessoal, saúde e alimentação da pessoa 

cuidada; Saúde Mental; O cuidador e a pessoa portadora de transtornos mentais; Ética Profissional; Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS); Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função; Legislações do Ministério da 

Saúde. Diretrizes da Política de Saúde Mental Nacional. Cartilha das Residências Terapêuticas (Disponível em: 

www.saude.gov.br). Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e 

colegas de trabalho.  Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público.  

Atendimento ao público. Zelo pelo patrimônio público. Relações interpessoais. Ética no serviço público. 

Sugestões Bibliográficas:BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.090, de 23 de dezembro de 2011. Altera a Portaria nº 

106/GM/MS, de 11 de fevereiro de 2000, e dispõe, no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial, sobre o repasse de 

recursos de incentivo de custeio e custeio mensal para implantação e/ou implementação e funcionamento dos Serviços 

Residenciais Terapêuticos (SRT). Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3090_23_12_2011_rep.html . ______. Ministério da Saúde. Lei 

10.216, de 06 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 

redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm. ______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 

Saúde. Residências terapêuticas: o que são, para que servem. Brasília, 2004. ______. Ministério da Saúde. Portaria nº 106, 

de 11 de fevereiro de 2000. Institui os Serviços Residenciais Terapêuticos. Disponível 

em:http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/legislacao/arquivo/27_Portaria_106_de_11_02_2000.pdf. O cotidiano e o viver 

no Serviço Residencial Terapêutico. Rev. Eletr. Enf. LAGO E.A. et al. MONTEIRO, C. F. de S. Serviços residenciais 

terapêuticos: um dispositivo de reinserção social no contexto da reforma psiquiátrica. Revista Interdisciplinar NOVAFAPI, 

Teresina. v.3, n.3, p.44-48, Jul-Ago-Set. 2010. Outras Publicações que tratem dos temas de interesse, podendo ser 

utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos especificados, tais como revistas, manuais diversos e outras 

publicações pertinentes. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO E ENSINO TÉCNICO 
 

 

 

CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Comum a todos os empregos de escolaridade: Ensino Médio Completo e Ensino Técnico, conforme 
anexo I. 

 

Leitura e interpretação de texto. Sistema ortográfico vigente.   Divisão silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. 

Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – 

mau / mal – afim / a fim).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 

preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras 

http://www.saude.gov.br/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3090_23_12_2011_rep.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm
http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/legislacao/arquivo/27_Portaria_106_de_11_02_2000.pdf
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– elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, 

passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. 

Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. 

Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas 

classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. 

Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura: Os gêneros literários.   

Sugestões Bibliográficas:  BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001. 

CUNHA, C. & CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo.  Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. KURY, A. da 

Gama. Português básico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991. BECHARA, Evanildo, Gramática Escolar da Língua 

Portuguesa, Ed. Lucerna, 1999. CEREJA, William Roberto e MAGALHÃES, Tereza Cochar, Gramática Reflexiva, Ed. Atual.  

CEREJA, William Roberto e MAGALHÃES, Tereza Cochar, Gramática Reflexiva, Atual Ed., 1999. FARACO &MOURA, 

Gramática, Ed. Ática. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, Novo Dicionário da Língua Portuguesa, RJ, Ed. Nova 

Fronteira, 2000. PASQUALE &ULISSES, Gramática da língua Portuguesa, Ed. Scipione. TERRA, Ernani, Gramática, Ed, 

Scipione e outras publicações pertinentes. 

Atenção:A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 
 

 

CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA 
Comum a todos os empregosde escolaridade: Ensino Médio Completo e Ensino Técnico, conforme 

anexo I. 
Cálculo Numérico e Algébrico, Conjuntos, Conjuntos Numéricos, Porcentagem, juros simples e composto; Relações e 

Funções, Função do 1° grau; Função do 2° grau; Função Modular; Função Exponencial; Logaritmos; Função Logarítmica; 

Progressões; Geometria Plana; Geometria de Posição Espacial; Geometria Métrica Espacial; Geometria Analítica; 

Trigonometria; Matrizes; Determinantes; Sistemas Lineares; Binômio de Newton; Análise Combinatória; Probabilidade; 

Números Complexos; Polinômios; Equações Polinomiais ou Algébricas; Noções de Estatísticas e problemas envolvendo 

Raciocínio Lógico. 

Sugestões Bibliográficas: BEZERRA, Manoel Jairo e outro. Matemática para o Ensino Médio. Editora Scipione, Volume 

Único. DANTE, Luiz Roberto. Matemática Contexto & Aplicações. Editora Ática, 2003, Volume Único. FACCHINI, Walter. 

Matemática. São Paulo: Editora Saraiva, 2001, Volume único. GENTIL, Nelson e Outros. Matemática para o Ensino Médio, 

São Paulo: Editora Ática. Volume Único. IEZZI, Gelson e Outros. Matemática. São Paulo: Editora Atual. Volume Único. 

IEZZI, Gelson e Outros. Coleção Fundamentos de Matemática Elementar. Editora Atual. Outras publicações pertinentes. 

Atenção:A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

 

 

 
 

 

 

CONTEÚDOS DE NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 
Comum a todos os empregos de escolaridade: Ensino Médio Completo e Ensino Técnico, conforme 

anexo I. 
 

MS Office-2010 - ferramentas básicas: Word: Formatações e edição de textos e imagens; manipulações de tabelas e 

formatação de páginas; barra de acesso rápido; barra de controles da janela; barras do menu; outras barras de 

ferramentas; configurações e opções de impressão. Excel: Classificação, localização e filtros de dados; tipos de gráficos e 

suas aplicações; Fórmulas, Operações Aritméticas Básicas e Porcentagem, planilhas, tabelas, configurações e opções de 

impressão. Power Point: Layout do slide; Plano de fundo; Inserir imagens; Botões de ação; Transição de slide; opções de 
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impressão. Access: Alimentando a Base de Dados e Trabalhando com Formulários e Relatórios.  Internet: Conceitos e 

serviços relacionados à Internet, correio eletrônico e Browsers (navegadores de internet).  

Sugestões Bibliográficas:NEGUS, Christopher. Linux – A Bíblia Edição Especial. Editora Alta Books, 2008, 1ª Edição. 

DULANEY, Emmett, BARKAKATI, Naba. Linux: Referência Completa para Leigos, Editora Alta Books, 2009, Volume Único, 

3ª edição. INGRACIO, Paulo Tadeu Peres.PINTO, Sandra Rita B.. 300 Dicas OpenOffice.org., Editora Digerati Books, 2005, 

1ª Edição.MANZANO, Andre Luiz N. G. e MANZANO, Maria Izabel N. G.. Internet - Guia de Orientação. Erica, 2010. 

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática - Conceitos Básicos - 8ª Ed. Campus, 2011 WALKENBACH, John. Microsoft Excel 

2010 - Dicas E Truques. Campus, 2011. VELLOSO, Fernando de Castro. Informática - Conceitos Básicos - 8ª Ed. Campus, 

2011 WALKENBACH, John. Microsoft Excel 2010 - Dicas E Truques. Campus, 2011. COX, Joyce; LAMBERT, Joan. Microsoft 

Word 2010 Passo a Passo. Bookman, 2012. MANZANO, José Augusto N.G.. GuiaPrático de Informática - Terminologia, 

Microsoft Windows 7 - Internet e Segurança, Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office 

PowerPoint 2010 e Microsoft Office Access 2010. Erica 2011. Outras publicações pertinentes. 

Atenção:A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 
 

 

CONTEÚDOS DE NOÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE PÚBLICA 

Comum a todos os empregos de escolaridade: Ensino Médio Completo e Ensino Técnico, conforme 
anexo I. 

Humanização nos atendimentos. Política Nacional de Humanização. Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do 

adolescente (Lei n.º 8.069/90); Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema de informação em saúde; 

epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente. Gestão de Saúde Publica; Organização e 

administração dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes 

do SUS. Política Nacional de Atenção Básica no SUS. Trabalho em equipe, diagnóstico de saúde, planejamento estratégico 

situacional. Controle social – gestão colegiada, financiamento, legislação e normalização. Modelos Técnicos assistenciais 

em saúde. Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental: origens; 

determinações econômicas, sociais e históricas; proteção à vida humana; saúde física e mental; biossegurança; saúde 

ocupacional. Programa Nacional de Imunização. Noções de ética e cidadania. Saúde pública e saneamento básico. Outras 

legislações pertinentes ao Programa. 

Sugestões Bibliográficas: BRASIL. Constituição Federal. Artigos 196, 197, 198, 199 e 200. BRASIL. Lei n.º 8.080, de 19 de 

setembro de 1990. BRASIL. Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003. BRASIL. Lei n° 8069 de 13 de julho de 1990. Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Brasília, 1991. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Trabalho e redes de saúde. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2009. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Redes de produção da saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 

2009.  BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria Nº 648, de 28 de março de 2006. Aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica BRASIL. Ministério da Saúde. 

Secretaria de Atenção à Saúde. SVS/CN-DST/AIDS. A Política do Ministério da Saúde para Atenção Integral a Usuários de 

Álcool e outras Drogas. Portaria n° 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006. - consolidação do SUS e aprova as diretrizes 

operacionais do referido pacto.  BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n.º 336, de 19 de fevereiro de 2002.  

HOCHMAN, Gilberto; ARRETCHE, Marta; MARQUES, Eduardo (Org.). Políticas públicas no Brasil. Rio de Janeiro: Editora 
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Fiocruz, 2007. MERHY, E.E.; MAGALHÃES JR., H.M.; RIMOLI, J.; FRANCO, T.B.; BUENO, W.S. O trabalho em saúde: olhando 

e experienciando o SUS no cotidiano. São Paulo: Hucitec, 2003. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA 
 

Conceito e caracterização do risco sanitário. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Noções de meio ambiente e 

saneamento básico. Coleta, transporte e destinação de lixo, noções de vigilância nutricional, armazenamento e qualidade 

dos alimentos, higiene sanitária em estabelecimentos de saúde e de uso coletivo. Portaria Ministério da Saúde 518/2004 

– Estabelece procedimentos e responsabilidades relativas ao controle e vigilância da qualidade da água para o consumo 

humano e seu padrão de potabilidade. Resolução da Diretoria Colegiada – ANVISA - RDC 216, de 15 de setembro de 2004. 

Dispõe sobreRegulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Regras básicas de comportamento 

profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Outras questões que abordem 

situações, procedimentos e conhecimentos específicos do emprego a ser exercido. Ética no serviço público. 

Sugestões Bibliográficas: BRASIL. Lei Federal 8.080, de 19/09/1990. Dispõe sobre o Sistema Único de Saúde. ANVISA. 

Cartilha de Vigilância Sanitária. Brasília 2002. Disponível em: HTTP://www.anvisa.gov.br/divulga/public/index.htm. 

ANVISA. Cartilha de boas práticas de alimentação. Res. RDC 216/2004, disponível no 

HTTP://www.anvisa.gov.br/divulga/public/index.htm e outras publicações ou livros pertinentes aos conteúdos. 

Atenção:A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
AUXILIAR DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA 

 

Ética e Legislação: Código de Ética Profissional; Lei do Exercício Profissional; Programa de Humanização. Fundamentos de 

Enfermagem: Observação e Registro de Sinais e Sintomas do Pacientes; Preparo e Administração de medicação (Via oral, 

intradérmica, intramuscular e intravenosa); Limpeza, desinfecção e preparo da unidade do paciente. Preparo, 

esterilização e transporte do material hospitalar; Verificação e registro de sinais vitais e dados antropométricos; Coleta de 

material para exames de laboratório (sangue, urina, fezes e secreção); Prevenção e controle de ulcera para pressão; Tipos 

de técnicas de curativos, bandagens, aplicação quentes e frias; Ações de enfermagem na oxigenioterapia, nebulização, 

cateterismo vesical e sondagem gástrica; Balanço hídrico e registros de enfermagem; Prevenção e controle de infecção 

hospitalar. Cálculos de medicamentos e gotejamento de soro.  Enfermagem Médica - Cirúrgica: Assistência de 

enfermagem no pré, trans e pós - operatório; Cuidados com drenos, flebotomia e sondas; Cuidado de enfermagem ao 

paciente em recuperação anestésica. Enfermagem Médica: Assistência de enfermagem aos pacientes portadores de: 

Problemas Metabólicos (diabetes, hipo e hipertiroidismo), Gastromitestinais (gastrite, úlceras pépticas e duodenal), 

Problemas Cardiovasculares (hipertensão, insuficiência cardíaca, angina, infarto do miocárdio e febre reumática), 

Problemas Respiratórios (pneumonia, asma brônquica, bronquite e edema agudo de pulmão) e Problema Renais 

(insuficiência renal e glomerulonefrite); Assistência aos pacientes com neoplasias. Enfermagem em Terapia Intensiva: 

http://www.anvisa.gov.br/divulga/public/index.htm
http://www.anvisa.gov.br/divulga/public/index.htm
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Assistência de enfermagem ao paciente crítico, adulto e criança (entubado, traqueostomizado e sob assistência 

ventilatória). Enfermagem na Saúde da Mulher e da Criança: Identificação de sinais e sintomas de risco na mulher no 

período gravídico - puerperal; Sinais, sintomas e ações de enfermagem ao neonato e em pediatria.  

Sugestões Bibliográficas: Brasil. Ministério da Saúde. Pré-natal e Puerpério: atenção qualificada e humanizada - manual 

técnico Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Área Técnica de Saúde da 

Mulher. Brasília. 2005. Brasil, Ministério da saúde. Programa Humanização no Pré- Natal e Nascimento. Brasília. 2002. 

Brasil, Ministério da saúde. Atenção Humanizada ao recém-nascido de baixo-peso: método mãe-canguru; manual do 

curso. 1ª ed., Brasília. 2002. Brasil. Ministério da Saúde. Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher. 

Secretaria de Políticos de Saúde. Área Técnica de Saúde da Mulher. Brasília. 2001. Brasil. Resoluções da Anvisa referente 

ao Controle de Infecção Hospitalar. BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Resolução 311/2007 - Aprova o 

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e dá outras providências. BRUNNER, L.S.; SMELTZER, S.C; SUDDARTH, 

D.S. Brunner e Suddart. Tratado de enfermagem médico cirúrgica. 11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. KOCH, 

M.R. et al. Técnicas básicas de enfermagem. 18º ed. Curitiba: EditoraSéculo XXI, 2001.  OLIVEIRA, A.C. Infecções 

hospitalares: epidemiologia, prevenção e controle, Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 2005. PHILLIPS, L.D. Manual de 

terapia intravenosa. 2º ed. Porto Alegre: Artmed, 2001.  Nettina, M. S. Brunner Prática de Enfermagem, 7ª ed.Rio de 

Janeiro Guanabara koogan.2003,v 1,2e3 Peixoto,M.C.C. FIGUEIREDO, N.M.A.; VIEIRA, A.A.B. Emergência: Atendimento e 

Cuidados de enfermagem. Edição Revista e Atualizada. São Caetano do Sul: Yendis Editora, ed. 5ª, 2012 GIOVANI, A. M.M. 

Enfermagem – Cálculo e Administração de Medicamentos. São Paulo: Editora Rideel, ed 13ª, 2011. IEDE, HEMORIO, 

IFF/Fiocruz – Programa primeiros passos de triagem neonatal. Capacitação para profissionais envolvidos na triagem 

neonatal. 2013. Disponível em: http://www.primeirospassos.org.br/treinamentos.htm POTTER, P. Fundamentos de 

Enfermagem- conceitos, processos e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, v.1, ed. 4ª, 1997. _________. 

Fundamentos de Enfermagem- conceitos, processos e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, v.2, ed. 4ª, 1997. 

Outras publicações pertinentes. 

Atenção:A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
 

Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Recepção do Paciente: ficha clínica, 

organização de arquivo. Preparo e manutenção das salas de atendimento com suprimento do material necessário. 

Manipulação e classificação de materiais odontológicos. Materiais, equipamentos e instrumentais: manutenção e 

conservação. Esterilização e desinfecção. Preparo do paciente para o atendimento. Auxílio no atendimento: 

instrumentação. Flúor: composição e aplicação Orientação ao paciente sobre higiene bucal. Higiene dentária: Etiologia e 

controle de placa bacteriana. Questões inerentes às atribuições do emprego. Noções de ética e cidadania. Atualidades da 

área.  Relações interpessoais e ética no serviço público. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário 

com o público interno e externo e colegas de trabalho. 

Sugestão Bibliográfica: Controle de Infecções e a Prática Odontológica em Tempos de AIDS: manual de condutas. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2000. FERNANDES, A. T. Controle de infecção e suas interfaces na área da saúde. São Paulo: 

Atheneu, 2000. GUIMARÃES JR. Biossegurança e Controle de Infecção Cruzada em Consultórios. Odontológicos. 1ª Edição 

São Paulo: Editora Santos, 2001. LOBAS, C.F.S. et al. THD e ACD Técnico em Higiene Dental e Auxiliar de Consultório 
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Dentário:  2ª Edição. São Paulo, Ed. Santos.2002. 438p. · Resolução CFO-085/2009. RIBEIRO, A. I. Atendente de 

Consultório Dentário. 2ª. Edição. Ed. Maio. 2002. SANTOS, W. N; COIMBRA, J. L. Auxiliar de Consultório Dentário. São 

Paulo; Rubio. 2005. Outras publicações pertinentes. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – DIGITADOR 
 

Conceitos de Internet e de Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados a Internet/Intranet. Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, 

de grupos de discussão, de busca e pesquisa. Conceitos de protocolos, World Wide Web, organização de informação para 

uso na Internet, acesso à distância a computadores, transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo, 

multimídia e entrada de dados. Conceitos de proteção e segurança. Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática. Procedimentos, aplicativos e dispositivos para 

armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup). Conceitos de organização e de 

gerenciamento de arquivos, pastas e programas, instalação de periféricos e aplicativos. Principais aplicativos comerciais 

para: edição de textos e planilhas, geração de material escrito, visual e sonoro e outros.Questões inerentes às atribuições 

do emprego. Noções de ética e cidadania. Atualidades da área.  Relações interpessoais e ética no serviço público. Regras 

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

Sugestões Bibliográficas:NEGUS, Christopher. Linux – A Bíblia Edição Especial. Editora Alta Books, 2008, 1ª Edição. 

DULANEY, Emmett, BARKAKATI, Naba. Linux: Referência Completa para Leigos, Editora Alta Books, 2009, Volume Único, 

3ª edição. INGRACIO, Paulo Tadeu Peres.PINTO, Sandra Rita B.. 300 Dicas OpenOffice.org., Editora Digerati Books, 2005, 

1ª Edição.MANZANO, Andre Luiz N. G. e MANZANO, Maria Izabel N. G.. Internet - Guia de Orientação. Erica, 2010. 

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática - Conceitos Básicos - 8ª Ed. Campus, 2011 WALKENBACH, John. Microsoft Excel 

2010 - Dicas E Truques. Campus, 2011. VELLOSO, Fernando de Castro. Informática - Conceitos Básicos - 8ª Ed. Campus, 

2011 WALKENBACH, John. Microsoft Excel 2010 - Dicas E Truques. Campus, 2011. COX, Joyce; LAMBERT, Joan. Microsoft 

Word 2010 Passo a Passo. Bookman, 2012. MANZANO, José Augusto N.G.. GuiaPrático de Informática - Terminologia, 

Microsoft Windows 7 - Internet e Segurança, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint 

e Microsoft Office Access. Erica 2011. Outras publicações pertinentes. 

Atenção:A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – EDUCADOR DE SAÚDE 
 

Epidemiologia. Noções de doenças transmissíveis; conceito, fonte, hospedeiro, ambiente. Noções da história natural das 

doenças e níveis de prevenção. Vigilância epidemiológica (conceito, sistema, doenças de notificação compulsória). 

Saneamento básico: considerações gerais sobre água, lixo, esgoto e controle de vetores e roedores. Educação em Saúde 

Pública. Educação em Saúde: conceito, objetivos e princípios. A comunicação no processo educativo. Planejamento de 

Educação em Saúde: aspectos teóricos e práticos. Métodos de Educação em Saúde: individuais, de grupo, de público. 
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Metodologia participativa. Recursos audio-visuais na Educação em Saúde. O processo de supervisão na Educação em 

Saúde. Educação em Saúde e Educação Popular. Educação em Saúde na Escola: conceito, objetivos e princípios; principais 

problemas de saúde da criança em idade escolar; dimensões do programa de Educação em Saúde na Escola: ensino da 

saúde; serviço de saúde: ambiente escolar físico e emocional; integração lar-escolacomunidade. O Modelo CAP e suas 

ampliações na Educação em Saúde.  

Sugestões Bibliográficas:Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

e dá providências.. Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o ESTATUTO DO IDOSO e dá providências. 

POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO: Humaniza SUS. Portal da Saúde - www.saude.gov.br - Humaniza SUS. Portaria 

GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007 Dispõe sobre as DIRETRIZES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL 

DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE e dá outras providências. ROUQUAYROL, Maria Zélia; SILVA, Marcelo Gurgel 

Carlos da. Rouquayrol. Epidemiologia & Saúde. 7. ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2013. VALLA,V.V.; VASCONCELOS,E.M.; 

PEREGRINO,M.; FONSECA,L.C.S.; Mc KNIGHT,J.L. Saúde e educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 115p. BRASIL. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Diretoria de Programas de Educação em Saúde. Educação em saúde: histórico, conceitos e 

propostas.Outras publicações pertinentes. 

Atenção:A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO EM INFORMÁTICA  
 

Internet: conceitos básicos: (URL, links, sites, portais, segurança, navegação, conceito e padrões da tecnologia Web, 

Intranets e Extranets), utilização dos principais navegadores e correio eletrônico; utilização dos mecanismos de busca 

(Google, Yahoo, Bing, etc.). Hardware: Conceitos, componentes e periféricos, Tipos de memória (RAM, ROM, etc.); bit, 

bytes; memórias: cache, virtual, internas e auxiliar; programas em memória ROM; tempo de acesso e ciclo de memória. 

Funcionalidade dos drivers de dispositivos. Unidade Central de Processamento: organização, execução de instruções; 

registradores; clock; barramentos, padrões e interfaces; dispositivos de armazenamento, placas; Portas: serial, paralela, 

USB; PS-2; Memória primária e memória secundária; Sistemas de Arquivos; Periféricos; Multimídia e impressão; 

Configuração de Setup e do sistema operacional; Dispositivos de Entrada e Saída. Montagem, configuração e manutenção 

de microcomputadores; Segurança: conceitos, vírus eletrônico, cuidados e prevenção, antivírus. Software: Software 

básico, sistema operacional, software utilitário, software aplicativo e Interfaces. MS Windows XP/Vista (em português): 

Conceitos; configuração, uso de ambiente gráfico; janelas, barras: de tarefas, de ferramentas, de títulos, de status, de 

rolagem e de menus; painel de controle; execução de programas, aplicativos, utilitários, acessórios e ferramentas do 

sistema; conceitos de pastas/diretórios, arquivos e atalhos; uso dos recursos de rede; compartilhamento; área de 

trabalho; configuração do ambiente gráfico; área de transferência/ clipboard; botão iniciar, programas e grupo de 

acessórios; mapeamento de dispositivos e recursos; impressão; Dispositivos para armazenamento de dados e para 

realização de cópia de segurança (backup); uso dos menus. Redes: Noções e Conceitos. Hardware de Redes. Configuração 

de roteadores e Switches. Funcionamento básico dos equipamentos de rede. Endereçamento. IP, Máscaras e Sub-rede, 

Arquiteturas, topologias e protocolos. MS Word 97/2000/2003/2007/2013: conceitos e operações básicas; área de 

trabalho, barras: de título, de menus, de ferramentas padrão, de ferramentas de formatação, de régua, de rolagem, de 

ferramentas de desenho e de status; estrutura básica dos documentos. MS Excel 97/2000/2003/2007/2013: conceitos e 
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operações; estrutura das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos. MS Power Point 

97/2000/2003/2007/2013 e MS Access 97/2000/2003/2007/2013: Usabilidade e conceitos básicos. Software Livre: 

Conceitos; Filosofia; Linux: Comandos. BrOffice.Org 2.1 e StarOffice 5.1. Regras básicas de comportamento profissional 

para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público. 

Sugestões Bibliográficas: TANENBAUM, Andrew. Sistemas operacionais modernos. Pearson Brasil. SILBERSCHATZ, 

Abraham GALVIN, Peter Baer. Sistemas operacionais. Conceitos. 5. ed. Prentice Hall.KORT, H.; DATE, C. J. Introdução à 

Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. Rio de Janeiro: Campus. MARÇULA, Marcelo; BENINI FILHO, Pio Armando. 

Informática: conceitos e aplicações. São Paulo: Érica, 2005. SOMMERVILLE, S. Engenharia de Software, Person Education 

do Brasil, 2007. TANENBAUM & WETHERALL. Redes de Computadores, Pearson, 2011.  LYRA, Maurício Rocha. Segurança 

e Auditoria em Sistemas de Informação, Ciência Moderna, 2008. MANZANO, José Augusto N. G. Guia Prático de 

Informática, Érica, 2011. Manuais técnicos e help/ajuda de hardware e software. LYRA, Maurício Rocha. Segurança e 

Auditoria em Sistemas de Informação, Ciência Moderna, 2008. MANZANO, José Augusto N. G. Guia Prático de 

Informática, Érica, 2011. Manuais técnicos e help/ajuda de hardware e software. Outras publicações pertinentes.  

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL  
 

Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde; Política de Saúde Bucal – Brasil Sorridente; Atribuições do ASB e TSB e 

sua importância na equipe odontológica; Lei n°11.889, de 24 de dezembro de 2008, que regulamenta o exercício das 

profissões de Técnico em Saúde Bucal – TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal –ASB; Conceitos de prevenção e controle de 

doenças bucais para indivíduos, família e comunidade; Técnicas de esterilização e desinfecção; Materiais de uso 

odontológico; Equipamentos e Instrumentais; Conservação e Manutenção de equipamentos odontológicos; Processos de 

limpeza, desinfecção e esterilização de instrumentais, equipamentos e ambientes odontológicos; Métodos preventivos 

contra agravos bucais; Anatomia dentaria e fisiologia da cavidade bucal; Placa bacteriana; Doença cárie, doença 

periodontal, má-oclusão e lesões da mucosa; Técnicas radiográficas e processamento de filme radiográfico. 

Conhecimento do funcionamento e manutenção do equipamento odontológico; Reconhecimento e aplicação dos 

instrumentos odontológicos.  

Sugestão Bibliográfica: BRASIL. Controle de Infecção e a Prática Odontológica em Tempos de AIDS: manual de condutas. 

Brasília. Ministério da Saúde. 2000.118p. Disponível em: 

http://cfo.org.br/wpcontent/uploads/2009/10/manual_conduta_odonto.p df ____. Cadernos de Atenção Básica. N 17. 

Brasília. Ministério da Saúde. 2008. 92p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_b ucal.pdf 

____. Guia Prático do Programa Saúde da Família. Brasília. Ministério da Saúde. s/d. 131p. Disponível em: 

http://dab.saude.gov.br/docs/geral/guia_psf.pdf COURA, Maria L. Pizziolo. Odontologia para a Família: uma abordagem 

educativa e preventiva. Belo Horizonte. 2001.128p. LOBAS, Cristiane F. Saes e outros. TSB e ASB: Odontologia de 

Qualidade. 2ª Ed. São Paulo. Santos. 2010. 438p.  Outras publicações pertinentes. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 



  
 

 

 

 

 
 

Concurso Público 001/2015                   Página 59 de89 

 

 

CODESP- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA 

Porciúncula - RJ / Natividade - RJ 

 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICA  
 

Fundamentos: Vidraria e equipamentos de laboratório – Identificação, utilização e conservação, por exemplo, balanças, 

estufas, microscópio, vidraria, etc. Esterilização e desinfecção: Identificação dos métodos mais utilizados na esterilização 

e desinfecção em laboratório (autoclavação, esterilização em estufa, soluções desinfetantes); Técnicas de lavagem de 

material em laboratório de análises clínicas. Hematologia: Preparo do esfregaço sanguíneo, identificar uso dos diferentes 

anticoagulantes, série vermelha, série branca. Imunohematologia: Sistema ABO e RH dos grupos sanguíneos. Bioquímica: 

do sangue: fundamentos básicos, métodos de determinações bioquímicas (glicose, colesterol). Urinálise: coleta de urina, 

características físicas, análise do sedimento urinário. Parasitologia: métodos diagnósticos para helmintos e protozoários, 

pesquisa de sangue oculto. Microbiologia: características morfotintoriais; tipos de meio de cultura, métodos de coloração. 

Imunologia: Coleta e conservação de material, métodos de microscopia, reações sorológicas, reação antígeno/anticorpo. 

Organização e comportamento laboratorial: Métodos de prevenção e assistência a acidentes de trabalho. Ética em 

laboratório de análises clínicas. Biossegurança: cuidados com meio ambiente e saúde no trabalho, cuidados com descarte 

de material. Organização e comportamento laboratorial. EPI (Equipamento de Proteção Individual) e EPC (Equipamento 

de Proteção Coletiva).  

Sugestões Bibliográficas: BENJAMINI, Eli e cols. Imunologia. Editora Guanabara Koogan. BIER, Otto. Bacteriologica e 

Imunologia. Editora Melhoramentos. LIMA, A. Oliveira e cols. Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica. Editora 

Guanabara-Koogan. MILLER, Otto e GONÇALVES, R. Reis. Laboratório para o Clinico. Editora Atheneu. MOTTA, Valter T. 

Bioquímica Clínica para o Laboratório: princípios e interpretações. Editora Médica Missau, Robe Editorial, EDUCS (Editora 

da Universidade de Caxias do Sul). MOURA, Roberto de Almeida e cols. Técnicas de laboratório. Editora Atheneu. NEVES, 

David Pereira. Parasitologia Humana. Editora Atheneu. PELCZAR, J.R. e cols. Microbiologia: conceitos e aplicações. Makron 

Books do Brasil Editora Ltda. SANTILLI, J.C. Boas práticas de laboratório clínico e controle de qualidade. Apostila do Curso 

Programa de Educação continuada em análises clínicas. SBAC.MARTHO, G. Pequenos seres vivos: viagem ao mundo dos 

microrganismos. São Paulo: Ática, 2000. APEC – Ação e Pesquisa em Ensino de Ciências. Por um novo currículo de ciências 

voltado para as necessidades de nosso tempo. Presença Pedagógica. Belo Horizonte, vol 9, n.51, p43-55, mai/jun, 2004. 

LOPES. Sônia. CRIST, N.R., Manual de Biossegurança para o Laboratório. Outras publicações pertinentes 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO EM RAIO X 
 

Conhecimentos básicos de anatomia e fisiologia - ossos do crânio, face, coluna, tórax, membros superiores e inferiores, 

órgãos do tórax e abdômen. Técnicas radiográficas do crânio, face, coluna vertebral, de ossos, articulações, do aparelho 

urinário das vias biliares, do aparelho respiratório. Conhecimentos básicos de equipamentos radiológicos e seu 

funcionamento - produção de Raio X, estrutura básica da aparelhagem fixa e portátil, câmara escura. Conhecimento 
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básico sobre organização de um Serviço de Raios X. Indicações e contra indicações, em exames de imagens. Técnicas 

intrabucais.  Técnicas extrabucais. Radiografias panorâmicas. Conhecimentos de técnicas de utilização do Raio X. 

Conhecimentos de técnicas de revelação e fixação e de elementos dos componentes químicos do revelador e fixador. 

Legislação concernente ao operador de Raio X. Efeitos biológicos das radiações e meios de proteção. Riscos e precauções 

- equipamentos de proteção individual e coletiva.  Portaria SVS/MS n° 453, de 1 de junho de 1998. Código 

de Ética Profissional.  

Sugestão Bibliográfica: FREITAS, A., ROSA, J.E., SOUZA, I. F. – Radiologia Odontológica, 6ª Edição, Ed. Artes Médicas, 2004.  

SQUIRE, Lucy Frank e outros. Fundamentos de Radiologia. 4ª ed. Porto Alegre Artes Médicas. 1992. WHAITES, Eric. 

Princípios de radiologia odontológica. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. BIASOLI, Junior A. Técnicas Radiográficas. 1 ed. 

Rubio, 2006. RONTRAGER, Kenneth L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica: Guanabara Koogan. 5 ed. 

Publicação; Brasil, 2003. Portaria SVS/MS n° 453, de 1 de junho de 1998 (acessível em: 

http://www.conter.gov.br/uploads/legislativo/portaria_453.pdf). PORTARIA GM Nº 485 de 11-11-2005. NR nº 32 de 16-

11-2005 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho. Segurança e Saúde no Trabalho em Serviço de Saúde, e 

outras publicações pertinentes. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROTÉTICO 
 

Ética profissional; Material de prótese; prótese total; prótese parcial removível; prótese parcial fixa; anatomia e escultura; 

consolidação das normas do CFO para os TPDs. Classificação dos dentes, características. Metoplástica, fundição, técnica 

de preparo, provisório. Encerramento de dentaduras, escultura e montagem dos dentes, ajuste da oclusão, inclusão, 

acrilização, recortes e polimentos. Aparelhos removíveis, técnica de construção. Metalocerâmica, fundição, técnicas de 

aplicação, acabamento. Equipamentos e instrumental. Materiais dentários. Noções gerais de confecção laboratorial de 

aparelhos ortodônticos removíveis. Anatomia e escultura dental: descrição das características dos dentes permanentes e 

oclusão dentária. Fases laboratoriais para prótese parcial removível, fixa e total. Materiais dentários: cera, gesso, 

revestimentos fosfatados, materiais para fundição, resinas, porcelanas e soldas. Métodos de esterilização e higiene. 

Controle de infecção no laboratório de prótese. Doenças ocupacionais do Técnico em Prótese Dentária.  

Sugestões Bibliográficas: GALATI, Ademir. Prótese Total – Manual de fases laboratoriais. São Paulo: SENAC, 1996. 87 p. 

JOÃO, Mário; LACROIX, Sérgio Pietro. Prótese e Materiais Dentários. Rio de Janeiro: Gama Filho, 2002. 160 p. TURANO, 

José Ceratti; TURANO, Luiz Martins. Fundamentos de Prótese Total. 5ª Ed. São Paulo: Santos, 2000. 560 p. V CONGRESSO 

PAULISTA DE TÉCNICOS EM PRÓTESE DENTÁRIA. Atualização em Prótese Dentária – Interrelação clínica/laboratório. São 

Paulo: Santos, 1997. 215 p. VI CONGRESSO PAULISTA DE TÉCNICOS EM PRÓTESE DENTÁRIA. Atualização em Prótese 

Dentária – Procedimentos clínico e laboratorial. São Paulo: Santos, 1999. 250 p. Outras publicações pertinentes.  

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

 

http://www.conter.gov.br/uploads/legislativo/portaria_453.pdf
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ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 
 

 

 

 

CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Comum a todos os empregos de escolaridade: Ensino Superior, conforme anexo I. 

 

 

Leitura e interpretação de texto. Sistema ortográfico vigente.   Divisão silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. 

Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, 

parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – 

mau / mal – afim / a fim).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 

preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras 

– elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, 

passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. 

Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, orações reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. 

Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas 

classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da 

fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. 

Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura: Os gêneros literários.   

Sugestões Bibliográficas: BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001. 

CUNHA, C. & CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo.  Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. KURY, A. da 

Gama. Português básico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991. BECHARA, Evanildo, Gramática Escolar da Língua 

Portuguesa, Ed. Lucerna, 1999. CEREJA, William Roberto e MAGALHÃES, Tereza Cochar, Gramática Reflexiva, Ed. Atual.  

CEREJA, William Roberto e MAGALHÃES, Tereza Cochar, Gramática Reflexiva, Atual Ed., 1999. FARACO &MOURA, 

Gramática, Ed. Ática. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, Novo Dicionário da Língua Portuguesa, RJ, Ed. Nova 

Fronteira, 2000. PASQUALE &ULISSES, Gramática da língua Portuguesa, Ed. Scipione. TERRA, Ernani, Gramática, Ed, 

Scipione e outras publicações pertinentes. 

Atenção:A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 
 

 

 
 

 
 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS GERAIS 
Comum a todos os empregos de escolaridade: Ensino Superior, conforme anexo I. 

 

Aspectos históricos, geográficos, econômicos e políticos do Estado do Rio de Janeiro e dos Municípios de Natividade e 

Porciúncula. Processo de formação das cidades do Estado do Rio de Janeiro e dos Municípios de Natividade/RJ e 

Porciúncula/RJ.  Fatos e Temáticas atuais, relevantes e amplamente divulgadas referentes à ao Brasil e ao Estado do Rio 

de Janeiro. Atualidades Regionais e nacionais. Meio ambiente: preservação e destruição envolvendo questões atuais. 

Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, 

relações internacionais,desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas, a nível 

municipal.Atualidades das diversas áreas sociais e econômicas do cenário estadual, nacional e internacional.Ética no 

serviço público. 



  
 

 

 

 

 
 

Concurso Público 001/2015                   Página 62 de89 

 

 

CODESP- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA 

Porciúncula - RJ / Natividade - RJ 

Sugestões Bibliográficas: Pode ser consultada qualquer fonte que trate dos assuntos relacionados ao conteúdo pedido, 

tais como livros, revistas, sites oficiais, jornais e diversas outras publicações pertinentes. 

Atenção:A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

 
 

 
 

CONTEÚDOS DE NOÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE PÚBLICA 
Comum a todos os empregos de escolaridade: Ensino Superior conforme anexo I. 

   

Sistema Único de Saúde (SUS): fundamentos, objetivos, atribuições, competências, princípios, diretrizes, gestão, aspectos 

organizativos e operacionais, recursos humanos, planejamento, orçamento e financiamento. Controle social no SUS: 

gestão colegiada, financiamento, legislação e normalização.  Pacto pela Saúde, Política Nacional de Atenção Básica no 

SUS. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Política Nacional de Humanização. Epidemiologia: bases 

conceituais, indicadores de saúde, sistema de informação em saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e 

meio ambiente. Organização e administração dos Serviços de Saúde no Brasil. Diagnóstico de saúde e planejamento 

estratégico situacional no Saúde. Modelos Técnicos assistenciais em saúde. Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária; 

Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental: origens; determinações econômicas, sociais e históricas; proteção à vida 

humana; saúde física e mental; biossegurança; saúde ocupacional. Outras legislações pertinentes ao Programa. 

Sugestões Bibliográficas: BRASIL. Constituição Federal. Artigos 196, 197, 198, 199 e 200. BRASIL. Lei n.º 8.080, de 19 de 

setembro de 1990. BRASIL. Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003. BRASIL. Lei n° 8069 de 13 de julho de 1990. Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Brasília, 1991. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Trabalho e redes de saúde. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2009. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Redes de produção da saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 

2009.  BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria Nº 648, de 28 de março de 2006. Aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica BRASIL. Ministério da Saúde. 

Secretaria de Atenção à Saúde. SVS/CN-DST/AIDS. A Política do Ministério da Saúde para Atenção Integral a Usuários de 

Álcool e outras Drogas. Portaria n° 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006. - consolidação do SUS e aprova as diretrizes 

operacionais do referido pacto.  BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n.º 336, de 19 de fevereiro de 2002.  

HOCHMAN, Gilberto; ARRETCHE, Marta; MARQUES, Eduardo (Org.). Políticas públicas no Brasil. Rio de Janeiro: Editora 

Fiocruz, 2007. MERHY, E.E.; MAGALHÃES JR., H.M.; RIMOLI, J.; FRANCO, T.B.; BUENO, W.S. O trabalho em saúde: olhando 

e experienciando o SUS no cotidiano. São Paulo: Hucitec, 2003.Outras publicações pertinentes. 

Atenção:A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS EM CLÍNICA MÉDICA 
Comum a todos os empregos de escolaridade: Ensino Superior na Área de Saúde – MEDICINA,  

conforme anexo I. 
 

Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação e testes diagnósticos. Anemia, distúrbios dos 

leucócitos, das plaquetas e da coagulação. Câncer: etiologia, diagnóstico, estadiamento, tratamento e síndromes 

paraneoplásicas. Colagenoses, vasculites, gota, osteoartrite, espondiloartropatias soronegativas. Comas, cefaléias, 
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doenças cerebrovasculares, polineuropatias e síndromes medulares. Diabetes mellitus; distúrbios funcionais: 

(hipotálamo-hipofisário, tireóide, adrenal, paratireóide e gônadas) dislipidemias e distúrbios hidroeletrolítico. Doenças do 

esôfago, doença péptica, pancreatite, hepatites, cirrose hepática, diarréia, desnutrição, alcoolismo, hemorragia digestiva, 

doença inflamatória intestinal. Doenças por bactérias, vírus, protozoários, tuberculose, esquistossomose, septicemia, 

SIDA e DST. Infecção urinária, insuficiência renal, síndromes nefrítica e nefrótica, doenças da bexiga e da próstata. 

Infecções pulmonares, asma, DPOC, doença intersticial pulmonar, embolia pulmonar, hipertensão pulmonar e doenças da 

pleura. Insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, doença coronariana, febre reumática, endocardite infecciosa, 

miocardites, cardiopatias, trombose venosa profunda e doenças do pericárdio. Manifestações cutâneas das doenças 

sistêmicas. 

Sugestões Bibliográficas: Ministério da Saúde, BRASIL; Doenças Infecciosas e Parasitárias - Guia de Bolso, 8ª ed., 2010.  

RAKEL - Conn´sCurrentTherapy. 2008. ROCHA R, NAKAAMI J Guia de Pneumologia – Unifesp – Escola Paulista de Medicina 

1ª. Ed, 2006. SILVA, Luiz Carlos Correa da Pneumologia - Princípios e Prática. 2012. Artmed. TARANTINO, A.B.; Doenças 

Pulmonares; Guanabara-Koogan; 2007. GOODMAN & GILMAN’S As Bases Farmacológicas da Terapêutica - 12ª Ed. RJ, 

MacGraw& Hill, 12ª ed. 2012.SANVITO, WL; SíndromesNeurológicas, 3ª Ed. Atheneu. ROWLAND LP.,PEDLEY, T. A. - 

Merrit’s Neurology - 12th Edition.Lippinncott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2010.  Diretrizes de Tuberculose 2009 – 

Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 2009.  GOLDMAN. CECIL. Tratado de Medicina Interna. 24ª edição Ed. 

Guanabara Koogan. LÓPEZ, Mario. Semiologia Médica - As Bases do Diagnóstico Clínico - 5ª Ed.  Revinter. TARANTINO, 

A.B.; Doenças Pulmonares; Guanabara-Koogan; 2007. MARTINS M. A. – Clínica Médica. Volumes 1 a 7. 2009. Ed. Manole. 

Lopes AC, Amato Neto, V. TRATADO DE CLÍNICA MÉDICA  3 VOL. 1ª Edição. São Paulo: Roca, 2006. Outras publicações 

pertinentes. 

Atenção:A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTENTE SOCIAL 
 

O Serviço Social: história, objetivos, grupos sociais. O papel do Assistente Social. A prática do Serviço Social: referência 

teórica e prática. O Serviço Social e interdisciplinaridade. Políticas de gestão de Assistência Social: planejamento, plano, 

programa, projetos, trabalho com comunidades, atendimento familiar e individual. Instrumental Técnico do Assistente 

Social (entrevistas individuais, abordagens em grupos, relatórios sociais, laudos técnicos e parecer técnico-social, visitas 

domiciliares, etc). O Serviço Social junto ao Conselho Tutelar e instituições de ensino. Gestão social das Políticas Públicas: 

elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de programas e projetos sociais. A importância da pesquisa no 

processo de intervenção do Serviço Social. Conselhos e Conferências. Sistema Único de Saúde (SUS). Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS). Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). A Política 

Nacional do Idoso – Lei nº 10.741 de 01/10/2003 – Estatuto do Idoso. Políticas Públicas de Assistência Social. A Ética 

aplicada à ação profissional na política de Saúde.  

Sugestões Bibliográficas: IAMAMOTO, Marilda Villela/ CARVALHO, Raul de – Relações Sociais e Serviço Social no Brasil; - 

NETO, José Paulo – Capitalismo Monopolista e Serviço Social – Ed. Cortez; - IAMAMOTO, Marilda Villela – Serviço Social na 

Contemporaneidade - Trabalho e Formação profissional; - MAGALHÃES, Selma Marques – Avaliação e Linguagem - 
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Relatórios, Laudos e Pareceres; - ACOSTA, Ana Rojas/ VITALE, Maria Amália Faller – Família - Redes, Laços e Políticas 

Públicas; - IAMAMOTO, Marilda Villela – Seviço Social em Tempo de Capital Fetiche; - VASCONCELOS, Ana Maria de – 

Concurso Público 001/2015 Página 90 de140 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO Estado do Espírito Santo 

Prática do Serviço Social, A – Cotidiano, Formação e Alternativas na Área da Saúde; - BRAGA, Lea/ CABRAL, Maria do 

Socorro Reis – Serviço Social na Previdência; - PEREIRA, Potyara – Política Social temas e questões; - GUERRA, Iolanda D. – 

Instrumentalidade do Serviço Social – 6ª edição; - BARROSO, Maria Lúcia – Ética – Fundamentos sócio-históricos; - 

BARBOSA, Rosangela Nair de Carvalho – Economia Solidária como Política Pública, uma tendência de geração de renda e 

ressignificação do trabalho no Brasil; - COUTO, Berenice Rojas – Direito Social e Assistência Social na sociedade brasileira: 

uma equação possível?; - BISNETO, José Augusto – Serviço Social e Saúde Mental, uma análise institucional da prática; - 

PONTES, Reinaldo Nobre – Mediação e Serviço Social; - PEIXOTO, Clarice Ehlers/CLAVAIROLLE, Francoise – 

Envelhecimento, políticas sociais e novas tecnologias – Rio de Janeiro: editora FGV, 2005; - Lei nº 8.069 de 13/07/1990 – 

Estatuto da Criança e do Adolescente; - Lei nº 8.742/93 – Lei Orgânica da Assistência Social; - NOB / SUAS ; - Lei nº 7.853 – 

Dispõe sobre o apoio a pessoa portadora de deficiência; - Código de Ética Profissional; - Lei nº 8.662/93 – Regulamenta a 

Profissão de Assistente Social; - Constituição Federal (Os Direitos e Garantias Fundamentais, Da Ordem Social, Da Saúde, 

Da Previdência; Social, Da Assistência Social, Da Educação, Da Cultura e do Desporto, da Família, da Criança, do 

Adolescente e do Idoso); - Lei nº 10.741 de 01/10/2003 – Estatuto do Idoso; - Decreto nº 6.214 de 26/09/2007 – 

Regulamenta o Benefício da Prestação Continuada;- Conhecimento sobre Programas e Projetos Sociais vigentes; - Lei nº 

80.080 de 19/09/1990 – Lei Orgânica da saúde. Outras publicações pertinentes aos conteúdos. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
DENTISTA ESF, DENTISTA ENDODONTISTA, DENTISTA ORTODONTISTA, DENTISTA 

BUCOMAXILOFACIAL, DENTISTA PERIODONTISTA, DENTISTA PROTESISTA.  
 

Medicina oral; odontologia hospitalar; história da doença, história médica e odontológica, exames gerais e específicos, 

imunologia. Odontologia social: caracterização, hierarquização, métodos de prevenção, tratamentos dos principais 

problemas, índices. Farmacologia e terapêutica: mecanismos básicos de ação das drogas; efeitos sobre o sistema nervoso; 

psicofarmacologia. Anestesiologia: dor, sedação, anestesia local e geral. Procedimentos odontológicos: preparos 

cavitários; cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial; periodontia; radiologia. Endodontia; prótese, oclusão. Prevenção 

da cárie dentária e das periodontopatias. Odontopediatria e ortodontia preventiva na clínica odontológica. Ortodontia. 

Microbiologia e patologia oral: principais manifestações. Dentística. Halitose. Controle de infecções e a prática 

odontológica em tempos de AIDS. Interações medicamentosas. Uso na clínica odontológica. A psicologia da dor-aspectos 

de interesse do cirurgião-dentista. Aplicação dos fluoretos na clínica restauradora. Importância de anamnese para 

diagnóstico, prognóstico e tratamento das enfermidades da cavidade bucal. Biossegurança em odontologia. Odontologia 

legal e de odontologia. Regulamentação das normas de Biossegurança em odontologia. Ética odontológica.  

Sugestões Bibliográficas: ÁLVARES, C.A.; TAVANO, O. Curso de Radiologia Odontológica. 4ª ed. São Paulo: Livraria e 

Editora Santos, 1998. 248p. BERGERON, J.D.; BIZJAK, G. Primeiros Socorros. São Paulo, Atheneu, 1999. CARRANZA, F.A. 
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Periodontia Clínica (8ª ed.) Rio de Janeiro: Ed Guanabara Koogan, 1999. DINGMAN, R.; NATIVIG, P. Cirurgia das fraturas 

faciais. 1ª. ed. São Paulo: Santos Livraria e Editora, 2004. FREITAS, A; ROSA, J.E.; SOUZA, I.F. Radiologia Odontológica. 5ª 

ed. São Paulo: Artes Médicas, 2000. 748 p. GREGORI, C. Cirurgia ucodentoalveolar. São Paulo: Sarvier,1996. LINDHE, J. 

Tratado de Periodontia Clínica e Implantodontia Oral. 3ª ed. Rio de Janeiro:GuanabaraKoogan, 1999. 720p. NEVILLE, B; 

DAMM, D; ALLEN, C; BOUQUOT, J. Oral & Maxillofacial Pathology. 2ª ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company. 2002. 843 

p. PASLER, F.A. RadiologiaOdontológica. 3ª ed. Rio de Janeiro:Medsi, 1999. 457p. PETERSON, L. J. Cirurgia Oral e 

Maxilofacial Contemporânea. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 702p. PRADO, R.; Salim, M. Cirurgia 

Bucomaxilofacial – Diagnóstico e Tratamento. Rio de Janeiro: MEDSI, 2004. 546p. SILVERMAN, S.; EVERSOLE, L.R. 

Fundamentos de medicina oral. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 384 p. WANNMAKER, L.; FERREIRA,M.B.C. 

Farmacologia Clínica para Dentistas. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 349 p. COHEN, S.; BURNS, R. 

Caminhos da polpa. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000, 856 p. DE DEUS, Q. D. Endodontia. 5 Ed. Rio de 

Janeiro: Medsi, 1992. LANGLAND, O.E.; LANGLAIS, R.P. Princípios do Diagnóstico por Imagem em Odontologia. 1ª ed. São 

Paulo: Livraria e Editora Santos, 2002. 463p. LOPES, H. P.; SIQUEIRA Jr, J. F. Endodontia-Biologia e Técnica. Rio de Janeiro: 

Medsi, 1999, 650p. OKESON, J.P.: Tratamento das desordens temporomandibulares e oclusão. 4.ª ed. São Paulo: Artes 

Médicas, 2000. 500 p. SONIS, S., FAZIO, R., FANG, L. Princípios e Prática de Medicina Oral. 2ª ed. Rio de Janeiro:Guanabara 

Koogan. 1996. 491p. WHAITES, E. Princípios de Radiologia Odontológica. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. 444p. 

Programa de saúde bucal. http://www.saude.gov.br. BRASIL. Conselho Federal de Odontologia: Código de ética 

odontológica. Brasília, 1998. _______. Prontuário odontológico. Rio de Janeiro, 1994. ______. Ministério da Saúde. 

Controle de infecções e a prática odontológica em tempos de AIDS. Brasília, 2000. _____ . Ministério da Saúde. 

Biossegurança: esterilização e desinfecção: normas universais de biossegurança. _____ . Ministério da Saúde. Secretaria 

de Assistência e Promoção à Saúde. Processamento de artigos e superfície em estabelecimentos de saúde. Coord. de 

controle de infecção hospitalar. Brasília, 1994. CHAVES, Mário, M. Odontologia social. SP: Labor, 1987. COHEN, Stephen & 

BURNS, Richard C. Caminhos da polpa. 6ª ed. RJ: Guanabara Koogan, 1994. Outras legislações e publicações pertinentes 

ao conteúdo.  

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – EDUCADOR FÍSICO 
 

Fundamentos da Educação Física. Planejamento, Prescrição e Orientação de Programas de Educação Física voltados para: 

crianças, gestantes, adolescentes, adultos, idosos, pessoas com deficiência, crianças com sobrepeso e obesidade. 

Planejamento, Prescrição e Orientação de Programas de exercícios para Academia da Terceira Idade (ATI). Princípios das 

Práticas de Ginástica, Caminhada e outras atividades física paracrianças, adultos e idosos. Princípios das Práticas de 

dança, lutas e capoeira para adolescentes. Desenvolvimento motor e sua aplicação em programas de Educação Física. 

Medidas e Avaliação em Educação Física. Anatomia e fisiologia do exercício. Lazer e Recreação. Organização de eventos 

recreativos e esportivos. Atividade física e saúde. Fisiologia do esforço. Atividade física e reabilitação. Atividade física e 

prevenção de doenças não transmissíveis. Atividade física e qualidade de vida. 
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Sugestões Bibliográficas:JÚNIOR, DANTE DE ROSE. Esporte e Atividade Física na Infância e na Adolescência. Editora 

Artmed. 2009. FONSECA, VITOR DA. Psicomotricidade: Filogênese, Ontogênese e Retrogênese. Rio de Janeiro. Wak 

Editora, 2009. ALABERTI, HEINZ & ROTHENBERG, L. Ensino de Jogos Esportivos. RJ: Ao Livro Técnico. 1984. BROTTO, FÁBIO 

OTUZI. Jogos Cooperativos. Santos-SP. Editora Re-Novada. 1997. TUBINO, M.G. Dimensões Sociais do Esporte. 2 ed. 

Cortez Editora. 2001. Instituto Ayrton Senna. Educação para o Desenvolvimento Humano pelo Esporte. São Paulo. Saraiva. 

2004. MOREIRA, W.W. & Simões, Regina(orgs.). Esporte como fator de qualidade de vida. Editora Unimep. 2002. 

SCHUMWAY-COOK, Anne; WOOLLACOTT, Marjorie H. Controle Motor: Teoria e Aplicações Práticas. 3ª ed. – São Paulo: 

Manole, 2010. MCARDLE, W.D.; KATCH, V.L. Fisiologia do Exercício – Nutrição, Energia e Desempenho Humano. 7ª ed. – 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. Outras publicações pertinentes aos conteúdos. 

Atenção:A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
ENFERMEIRO, ENFERMEIRO ESF e ENFERMEIRO PLANTONISTA.  

 

Fundamentos de Enfermagem: Metodologia da assistência / Processo de enfermagem; Princípios de Biossegurança 

aplicados aos cuidados de enfermagem ao cliente hospitalizado; Prevenção e controle da Infecção Hospitalar; 

emiotécnica em enfermagem: Cuidados de enfermagem para as técnicas de sondagem gástrica e entérica, cateterismo 

vesical, curativos, aplicação de calor frio e quente, bandagem, oxigenioterapia, administração de medicamentos (vias: 

intra-dérmica, subcutânea intra-muscular e endo-venosa), insulinoterapia e heparinoterapia, aspiração de vias aéreas 

superiores (V.A.S.) e tipos de banhos terapêuticos (leito, aspersão e ablução); Exame físico (princípios básicos). 

Enfermagem Médico-Cirúrgica: Assistência de Enfermagem as situações cirúrgicas: Pré, trans e pós - operatório; 

Assistência de Enfermagem nas afecções: respiratórias, cardio-vasculares, endócrinas, digestivas, hematológicas, renais e 

ortopédicas; Assistência de Enfermagem nas doenças de origem oncológica; Assistência de Enfermagem nas desordens 

degenerativas; Assistência de Enfermagem nas afecções do sistema nervoso; Assistência de Enfermagem aos clientes em 

Unidade de Terapia Intensiva e Emergência. Enfermagem na Saúde Materno Infantil: Assistência de Enfermagem à mulher 

no período grávido puerperal, as portadoras de patologias específicas da gravidez e ginecológicas; Assistência de 

Enfermagem ao Recém - nato normal e de risco; Assistência a criança hospitalizada (lactente, pré escolar e escolar). 

Políticas Públicas de Saúde. Enfermagem na Saúde Pública: Epidemiologia/Sistema de Vigilância Epidemiológica; Ações de 

Enfermagem nos programas: (PNI, PAISC, PAISN, DIABETES, HANSENIASE, HIPERTENSÃO ARTERIAL, TUBERCULOSE, 

DST/AIDS). Deontologia e Ética: Aspectos éticos e legais que fundamentam a prática do exercício profissional de 

enfermagem. 

Sugestões Bibliográficas: BRUNNER, Enfermagem Médica Cirúrgica 7ª edição, Interamericana, Rio de Janeiro. NEVES, 

Jaime. Diagnóstico e Tratamento das doenças infecciosas e parasitárias. 2ª edição, Guanabara Koogan, Rio de Janeiro. 

SHULL, Patrícia Dwyer. Enfermagem básica teoria e prática. 1ª edição, Rideel, São Paulo. BORGES, Eline Lima et al. Feridas: 

como tratar. Belo Horizonte: Coopmed, 2001. BRANDEN, PennieSessier. Enfermagem materno - infantil. 2ª. ed. Rio de 

Janeiro: Reichman& Affonso Editores, 2000. BRINER, L. S. et alli. Enfermagem Médico Cirúrgica. 6ª edição, 
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Interamericana, Rio de Janeiro, 1988. SOUZA, E.F. Manual de Enfermagem. 6ª edição, Cultura Médica, Rio de Janeiro, 

1984. KOCH, R. M. et alli. Técnicas Básicas de Enfermagem. Editora Florense, Curitiba, 16ª edição, 1999. POTTER, P.A. 

Fundamentos de Enfermagem – conceitos, processo e prática. Volume 1 e 2. Guanabara Koogan, 4ª edição, 1997. Código 

de Ética e Deontologia de Enfermagem. Conselho Federal de Enfermagem. ZIEGEL, E. e CRANLEY, M. Enfermagem 

Obstétrica. 8ª edição. Interamericana, Rio de Janeiro, 1985. POTTER. P.A. Grande Tratado de Enfermagem Prática. Editora 

Santos, São Paulo, 1988. CHAUD. M.N. ettalli. O Cotidiano da Prática de Enfermagem Pediátrica. Atheneu. São Paulo. 

1999. BRASIL, Fundação Nacional de Saúde. Programa Nacional de Imunizações 2ª. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 1988. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria 2.616 / GM, de 12 de maio de 1998. Dispõe sobre as diretrizes e normas para 

prevenção e o controle das infecções hospitalares. Diário Oficial da União de 13/05/98. BRASIL, Ministério da Saúde. 

Divisão Nacional de Doenças Crônico - Digestivas. Normas Técnicas para o Programa Nacional de Educação e Controle da 

Hipertensão Arterial. Brasília: Ministério da Saúde, 1998. Outras publicações relacionadas ao conteúdo. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOSFARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 
 

Preparo de soluções. Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de técnicas e controle de qualidade. Imunologia 

– Propriedades gerais da resposta imune. Antígenos. Anticorpos: imunidade humoral, imunidade celular. Sistema 

complemento. Imunologia nas doenças infecciosas. Métodos para detecção de antígenos e anticorpos: reações de 

precipitação, aglutinação, hemólise, imunofluorescência; testes imunoenzimáticos. Testes sorológicos para diagnóstico de 

sífilis, doença de Chagas, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, hepatites virais, HTLV e HIV. Microbiologia – Técnicas 

de esterilização, coleta, transporte e processamento de amostras para exames microbiológicos. Métodos de coloração 

utilizados em microbiologia. Características morfotintoriais das bactérias. Diagnóstico de estafilococos, estreptococos, 

enterobactérias, bacilos gram-negativos não fermentadores. Neisseria, Haemophilus. Hemocultura, coprocultura, exame 

microbiológico do liquor. Testes de sensibilidade aos antimicrobianos. Parasitologia – Ciclo vital dos principais parasitos 

de importância para o homem. Métodos para diagnóstico de protozoários intestinais, helmintos intestinais e parasitos do 

sangue e tecidos. Hematologia – Realização e interpretação do hemograma. Alterações da série eritroide. Principais 

anemias. Hemoglobinopatias mais frequentes. Aspectos hematológicos nas infecções bacteriana e viral. Leucemias. 

Testes diagnósticos da coagulação plasmática. Classificação sanguínea ABO/Rh. Teste de Coombs. Prova cruzada. Citologia 

de líquidos biológicos. Bioquímica – Valores de referência. Função renal. Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico. 

Gasometria. Carboidratos: classificação dos carboidratos, metabolismo e métodos de dosagem da glicose. Lipídeos: 

metabolismo e métodos de dosagem. Lipoproteínas: classificação e doseamento. Proteínas específicas: classificação e 

métodos de dosagem. Função hepática: correlação com enzinas séricas, metabolismo da bilirrubina, métodos 

laboratoriais, correlações clínico-patológicas. Enzimologia clínica: princípios, correlações clínico-patológicas. Função 

endócrina: hormônios tireoideanos e hormônios sexuais. Compostos nitrogenados não proteicos, cálcio, fósforo, 

magnésio e ferro. Métodos de dosagem, correlações clínico-patológicas. Urinálise – Coleta, testes químicos, testes físicos, 

procedimentos de análise, exame microscópico do sedimento. Farmacologia - Interações medicamentosas, agonistas, 
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antagonistas, bloqueadores neuromusculares, anestésicos, anti-inflamatórios, cardiotônicos, antihipertensivos e 

antibióticos. Código de Ética Farmacêutica. 

Sugestões Bibliográficas:  ABBAS, Abul K; LICHTMAN, Andrew H; SHIV, Pillici. Imunologia Celular e Molecular. 6ª edição, 

Editora: Elsevier, 2005. BAYNES, John W; DOMINICZAK, Marke H. Bioquímica Médica. 3ª edição, Editora Elsevier, 

2011BROOKS, Geo F.; et al. Microbiologia Médica: Jawetz, Melnick e Adelberg. 24ª edição, Editora MCGraw Brasil, 2009. 

FERREIRA, A. Walter.; ÁVILA, Sandra L. M. Diagnóstico Laboratorial das Principais Doenças Infecciosas e Autoimunes. 2ª 

edição, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. GREER, John P; FOERSTER, John; LUKENS, John Nº 

Wintrobe'sClinicalHematology. 12ª edição, Editora Lippincott Williams & Wilkins, 2003. HENRY, J. Bernard. Diagnósticos 

Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais. 20ª edição, São Paulo: Editora Manole, 2008. LIMA, A. Oliveira; SOARES, 

J. Benjamim, GRECO, J. B. Métodos de Laboratório Aplicados a Clínica: Técnica e Interpretação. 8ª edição, Rio de Janeiro: 

Editora Guanabara Koogam, 2001. MASTROENI, Marco F. Biossegurança Aplicada a Laboratórios e Serviços de Saúde. 2ª 

edição, São Paulo: EditoraAtheneu, 2005. MCPHERSON, Richard A. Henry's Clinical Diagnosis and Management by 

Laboratory Methods. 20ª edição, Philadelphia: W. B. Sanders Co, Editora Elsevier Science / Health Science, 2001. MOURA, 

Roberto A. Colheita de Material para Exames de Laboratório. 1ª edição, São Paulo: Editora Atheneu, 1998. NEVES, David 

P; MELO, Alan L; LINARDI, Pedro M. Parasitologia Humana. 11ª edição, São Paulo: Editora Atheneu, 2005. STRASINGER, 

Susan K. Uroanálise e Fluídos Biológicos. 3ª edição, São Paulo: Editora Premier Máxima, 2000. ABULSI, Luiz R.; 

ALTERTHUM, Flavio. Microbiologia. 5ª edição, São Paulo: Editora Atheneu, 2008. LICHTMAN, Marshall A.; et al. MANUAL 

DE HEMATOLOGIA DE WILLIAMS. 6ª edição, Editora Artmed, 2005; ZAGO, M. A. et al. Hematologia: Fundamentos e 

Prática. 1ª edição, São Paulo: Editora Atheneu, 2004. Outras publicações pertinentes. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – FISIOTERAPEUTA 
 

Anatomia e Fisiologia do Sistema Respiratório. Métodos de avaliação da Função Respiratória (ausculta pulmonar; prova 

de função pulmonar; mecânica respiratória; radiologia de tórax; função muscular respiratória). Bases Fisiológicas das 

Técnicas Desobstrutivas e Ventilatórias. Principais Indicações, Contra-indicações e Efeitos das Técnicas Desobstrutivas e 

Ventilatórias. Suporte Ventilatório Artificial (ventilação não-invasiva e ventilação mecânica invasiva). Fundamentos do 

exercício terapêutico voltado para a função. Anatomia e fisiologia do sistema neurolocomotor. Fisiologia do exercício. 

Bases científicas do treinamento de força. Controle Motor e Fisioterapia. Plasticidade neural e implicações para a 

Fisioterapia. Fisioterapia neurofuncional. Fisioterapia dos transtornos músculo-esqueléticos de origem traumática e 

ortopédica. Princípios e aplicações clínicas da eletroterapia. Hemiplegia no Adulto: Avaliação e Tratamento. A deficiência 

motora em pacientes com paralisia cerebral. Psicomotricidade – Teoria e Prática. Desenvolvimento normal e seus desvios 

no lactente- diagnóstico e tratamento precoce do nascimento até o 18º mês. Fisioterapia na Ortopedia e na Medicina do 

Esporte. Fisioterapia Cardiopulmonar; Tratado de Medicina Física e Reabilitação de Krusen. Fisioterapia: Avaliação e 

Tratamento. Fisioterapia em pediatria. Paralisia Cerebral- Aspectos práticos. Fisioterapia Neurológica. Ética Profissional. 

Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. 

Ética no serviço público. 
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Sugestões Bibliográficas: GOLD III, J.A. Fisioterapia na ortopedia e na medicina do esporte. 2ª ed. São Paulo: Manole, 

1993. SIZINIO, H.; XAVIER, R. Ortopedia e traumatologia- Princípios e prática. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. KISNER, 

C.; COLBY, L.A. Exercícios Terapêuticos - Fundamentos e Técnicas. 3ª ed. São Paulo: Manole, 1998. COX, J. M. Dor lombar. 

São Paulo: Manole, 2002.  KAPANJI, A. l. Fisiologia articular. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.  MAGEE, D. 

Avaliação musculoesquelética. 3ª ed. São Paulo: Manole, 2002.  0'SULIVAN, S. B.; SCHMITZ, T. J. Fisioterapia: Avaliação e 

Tratamento. 3ª ed. São Paulo: Manole, 2004.  PRENTICE, W. E. Modalidades terapêuticas em medicina esportiva. 4ª ed. 

São Paulo: Manole, 2002.  ANDREWS, J. R.; HARRELSON, G. L.; WILK, K. E. Reabilitação física das lesões desportivas. 2ª ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  MOREIRA, C; CARVALHO, M.A.P. Reumatologia - Diagnóstico e tratamento. 2 

ed. Rio de Janeiro: Medisi, 2001. DAVID, C.; LLOYD, J. CASH: Reumatologia para fisioterapeutas. Porto Alegre: Premier, 

2001. LEDERMAN, Eyal. Fundamentos da Terapia Manual. Manole, 2001.  KITCHENEletroterapia por Clayton. São Paulo: 

Manole, 1999. SHUMWAY-COOK, A; WOOLLACOTT. M. H.; Controle Motor - Teoria e aplicações práticas. São Paulo: 

Manole, 2003.  LUNDY-EKMAN, L; Neurociência: Fundamentos para a Reabilitação. São Paulo. Manole. 2000; UMPHRED, 

D. A; Fisioterapia Neurológica. São Paulo; Manole, 1994. FERREIRA, A.S., Lesões Nervosas Periféricas: Diagnóstico e 

Tratamento; São Paulo. Editora Santos, 2001. Legislação do SUS.  Outras legislações e publicações pertinentes.  

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – FONOAUDIÓLOGO 
 

Sistema de atenção à saúde no Brasil, Processo saúde / doença Saúde pública; conceito e ações Fonoaudiólogo em saúde 

pública. Recém-nascido de risco para alteração no desenvolvimento e a intervenção fonoaudióloga. Avaliação audiológica 

infantil. Avaliação audiológica do recém-nascido. Triagem auditiva em escolares. Desenvolvimento da linguagem: 

aspectos orgânicos, funcionais, ambientais e sociais; Linguagem escrita - processo de aquisição enquanto sistema de 

representação. Deficiência auditiva: classificação, diagnóstico diferencial, identificação de próteses auditivas. Sistema 

sensório motor oral. Deglutição atípica Fissuras. Lábio palatais. Distúrbios de linguagem nas psicoses infantis. Distúrbios 

de linguagem por alterações neurológicas. Distúrbios da voz. Distúrbios articulatórios. Gagueira. Atuação fonoaudiológica 

junto ao idoso. Fonoaudiologia e os meios sociais, creche e escola. Atuação preventiva na saúde vocal dos educados. 

Efeito do ruído na audição de trabalhadores, legislação pertinente, audiometria industrial e os programas de conservação 

auditiva. Ética Profissional. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 

externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público. 

Sugestões Bibliográficas: A Linguagem da Criança – AspectosNormais e Patológicos - Autores: Claude Chevrie Muller e 

Juan Narbona - Editora: Artmed, 2005, 2a Edição, São Paulo – SP. Tratado de AudiologiaClínica - Autor: Jack Katz - Editora: 

Manole, 1999, 4a Edição, São Paulo – SP. Tratado de Fonoaudiologia - Organizadoras: Leslie PiccolottoFerreira, Débora 

MN. Befi-Lopes, Suelly Cecília Olivan Limongi - Editora: Roca, 2004, São Paulo – SP. KATZ,J. Tratado de audiologia clínica. 

São Paulo Manole,1999. Respiração Oral – Abordagem Interdisciplinar - Organizadoras: Lílian HubermanKrakauer, Renata 

C. Di Francesco, Irene Queiroz Marchesan - Editora: Pulso, Coleção CEFAC 2003, São José dos Campos – SP.  Disfagias 

Orofaríngeas – Organizadoras: Ana Maria Furkin, Célia SalvianoSantini – Editora Pró-Fono, 1999, Carapicuíba – SP.  

SOUZA, Susana Bueno de. A Fonoaudiologia no Âmbito Escolar. Ed. Lilivros São Paulo. 1998. Código de Ética da 
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Fonoaudiologia. Portarias, Resoluções e Decretos do CFFa. http://www.fonoaudiologia.org.br. Outras legislações e 

publicações pertinentes.  

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

MÉDICO (DST/AIDS), MÉDICO ESF (40h), MÉDICO ESF (20h), MÉDICO REMOÇÃO – 
SOBREAVISO e MÉDICO PLANTONISTA. 

 

Fundamentos básicos: Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares 

básicos. Aparelho hemolinfopoiético: Interpretação clinica do hemograma, diagnostico diferencial e tratamentos das 

anemias, leucopenías, policitemías, leucemias e linfomas. Diagnostico diferencial das linfadenopatias e esplenomegalias. 

Aparelho respiratório: Asma brônquica. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Pneumotórax. Pneumonias. Câncer de 

pulmão. Síndrome de insuficiência respiratória. Aparelho Digestivo: Parasitoses intestinais. Câncer Gástrico. Diagnostico 

diferencial das diarréias e da síndrome disabsortiva. Colelitiase e coledocolitiase. Doenças inflamatórias dos intestinos. 

Câncer dos Cólons. Pancreatites. Diagnósticos diferenciais das icterícias e cirrose hepática. Tabagismo e alcoolismo. 

Aparelho circulatório: Arritmias. Insuficiência cardíaca. Hipertensão arterial. Diagnostico diferencial das cardiomiopatias 

(restritiva, congestiva e hipertrófica). Aparelho Urinário: Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame 

simples de urina (EAS). Insuficiência renal aguda e crônica. Infecções urinárias. Nefroliíiase (uropatia obstrutiva). 

Endocrinologia: Diabetes mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Obesidade e desnutrição. Doenças infecto 

parasitárias: S.I.D.A. e suas complicações. Tuberculose. DST. Dengue e verminose. Dermatologia: Lesões elementares da 

pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Doenças sexualmente transmissíveis. . Ética Profissional: Legislação 

referente à profissão. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e 

colegas de trabalho. Ética no serviço público 

Sugestões Bibliográficas: BRAUNWALD, HARRISON. - Medicina Interna. 16. ed. McGraw Hill. 2005 - GOLDMAN. CECIL. 

Tratado de Medicina Interna. 22. ed. Campus Elsevier.2005.AUT. DIVERSOS. Clínica médica: raciocínio e conduta. SP: 

E.P.U. BEESSON, P. MC DERMOTT, W. Tratado de medicina interna. RJ: Interamericana. BRASIL. Ministério da Saúde. 

Assistência integral à saúde da criança: bases de ação. Brasília. BRAUNWALD E and al. HARRISON'S. Principle of Internal 

Medicine, 16ª ed., New York. CEFOR (cadernos). O objeto da epidemiologia e nós. SP. DE GOWIN & DE GOWIN. 

Diagnósticoclínico. RJ: MEDSI. -Elsevier.TIERNEY JR L M - Current Medical Diagnosis and Treatment, New York: Lange 

Medical Books / McGraw-Hill, 44 ed. -FARRERAS P. MedicinaInterna, 15 ed. Madrid. -FAVERO, F. Medicina legal. 9ª ed. v. 

3, SP: Ed. Marins. -ROUQUAYROL, M.Z.. Medicina preventiva-epidemiológica e saúde. RJ: Ed. MEDSI. -WINTROB, M.M., 

Harrison. Medicina interna. v.2. Guanabara-Koogan.   SUAREZ, F. Alvarez et alii. Manual básico de socorro de emergência. 

Ed. Atheneu. 2ª ed. 2007. -Harrison’sprinciplesofinternal medicine. Ed. Mc Graw-Hill . 16ª ed. KNOBEL, Elias. Condutas no 

paciente grave. Ed. Atheneu. 3ª ed. 2006, e outras publicações pertinentes. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

http://www.fonoaudiologia.org.br/
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CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO NEUROLOGISTA 
 

Conteúdo Programático: 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. 

Sugestões Bibliográficas: ADAMS R D, VICTOR M. PrincipleofNeurology. Editora MacGrawHill. CANELAS, H. ASSIS, J L. 

SCAF, M. fisiopatologia do SNC. EditoraSarvier. DE JONG R. The Neurologic Examination. Editora Harper & Row Publishers. 

DIAMENT A. CYPEL S. NeurologiaInfantil. EditoraAtheneu. FISHMAN, R. Cerebrospinal Fluid in diseases of the Nervous 

System. Philadelphia, W. B. SaundersCompany. HOPPENFELD. Neurologia para Ortopedista. Cultura Médica. SANVITO W 

L. Propedêutica Neurologia Básica. Editora Atheneu. YACUBIAN, E. M. Tratamento medicamentoso das Epilepsias. Editora 

Lemos.  Outras publicações pertinentes. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO INFECTOLOGISTA 
 

Acidentes por animais peçonhentos. Antimicrobianos. Arboviroses. Diarreias infecciosas. Doença de Chagas. Doenças 

exantemáticas agudas. Doenças sexualmente transmissíveis. Endocardites infecciosas. Esquistossomose mansônica. Febre 

de origem indeterminada. Hanseníase. Hepatites virais agudas e crônicas. Imunizações. Infecção pelo HIV/AIDS. Infecções 

bacterianas comunitárias. Infecções em transplantes. Infecções osteoarticulares. Infecções por cocos Gram-positivos. 

Infecções por Herpesvírus. Infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). Influenza e outras doenças respiratórias 

virais. Leishmanioses. Leptospirose. Malária. Meningites e meningoencefalites. Micoses sistêmicas. Parasitoses 

intestinais. Raiva. Riquetsioses. Salmoneloses. Sepse. Tétano. Toxoplasmose. Síndrome da mononucleose infecciosa. 

Tuberculose e micobacterioses atípicas. 

Sugestões Bibliográficas: VERNOSESI, R. & FOCACCIA, R. Tratado de Infectologia. Ed. Atheneu. 3ª Ed. 2005. 8) 

HENRICHSEN, S.L. Doenças Infecciosas e Parasitárias. Ed. Guanabara Koogan. 1ª Ed. 2005. MARINHO,. L.A.C & Tavares, W. 

Rotinas de Diagnóstico e tratamento das Doenças Infecciosas e Parasitárias. Ed. Atheneu 1ª ed. 2005. 10) MANDELL, G. 

Principles and practice of infectious diseases. Ed. Churchill Livingstone. 6ª ed. 2004.  Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ. 

Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 8th edition. Philadelphia: Saunders; 2015. 

2. Focaccia R. Tratado de Infectologia. 5. ed. São Paulo: Atheneu; 2015. 2 v. 3. Tavares W, Marinho LAC. Rotinas de 

Diagnóstico e Tratamento das Doenças Infecciosas e Parasitárias. 4. ed. São Paulo: Atheneu; 2015. 4. Cimerman S, 

Cimerman B. Condutas em Infectologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu; 2011. 5. Lima ALLM, Oliveira PRD, Carvalho WC. 
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Infecções Ortopédicas – Abordagem Multidisciplinar. 2. ed. São Paulo: Atheneu; 2013. 6. Timerman A, Nunes E, Luz K. 

Dengue no Brasil - Doença Urbana. São Paulo: Limay; 2012.Outras publicações pertinentes. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

MÉDICO PEDIATRA (30h)e MÉDICO PEDIATRA (10h) 
 

Epidemiologia em saúde da criança. Diagnóstico de saúde da população infantil de uma comunidade. Organização do 

sistema de saúde/modelo de assistência à saúde-população. Assistência farmacêutica. Planejamento e execução de 

programas de atenção à saúde da criança (CD, IRA, Diarréia/TRO, Imunização, Aleitamento materno). Relação médico-

família-criança. Problemas comuns do ambulatório de cuidados primários em pediatria: alimentação da criança. 

Crescimento e desenvolvimento neuro-psico-motor. Dificuldades escolares, distúrbios da nutrição e metabolismo. Saúde 

bucal. Aspectos da gestação, parto e cuidados com o recém-nascido. Patologias do aparelho digestivo. Doenças infecto-

contagiosas e parasitárias em pediatria. Doenças respiratórias agudas e crônicas. Patologias do trato urinário. Anemias. 

Patologias cardíacas. Afecções cirúrgicas comuns da infância. Problemas dermatológicos na infância. Problemas 

ortopédicos mais comuns na infância. Medicina do adolescente. Ética Profissional: Legislação referente à profissão. 

Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. 

Ética no serviço público. 

Sugestões bibliográficas: DONN & FAIX Emergências Neonatais, 1ª ed. Revinter. BITTENCOURT Infecções Congênitas 

Transplacentárias, 1ª ed. Revinter. BERHMAN, KLIEGMAN & ALVIN Nelson Tratado de Pediatria, 17. Ed. Rio de Janeiro: 

Editora Elsevier. BEHRMAN, R.R. e WAUGHAM, V.C. TextbookofPediatrics. Filadélfia, Saunders. FIORI, Renato. Prática 

pediátrica de urgência. RS: Medsi. KLAUS, M.H. e FANAROFF, A.A. Careofthe high-riskneonate. Filadélfia, Saunders.  

MARCONDES, E. Pediatria básica. SP: Sarvier.  RUDOLF, A. Pediatrics. Appleton& Lange.  BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

Manual de Normas de Vacinação. Ministério da Saúde, Brasília - DF. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cadernos de 

Atenção Básica. Nº. 11. Saúde da criança: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Brasília/DF. - 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia de tratamento clínico da infecção pelo HIV em crianças. Brasília/DF. BRASIL. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Calendário básico de vacinação da criança e do adolescente, e outras publicações pertinentes. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em 

hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO PSIQUIATRA (20h) e 
MÉDICO PSIQUIATRA (30h) 

 

Epidemiologia dos Transtornos Mentais. Descrições Clínicas e Diretrizes Diagnósticas: transtornos mentais orgânicos, 

incluindo sintomáticos; transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas; 

esquizofrenias, transtornos esquizotípicos e delirantes; transtornos do humor (afetivos); transtornos neuróticos, 

relacionados ao estresse e somatoformes; síndromes comportamentais associadas a perturbações fisiológicas e fatores 
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físicos; transtornos de personalidade e de comportamento em adultos; retardo mental; transtornos do desenvolvimento 

psicológico; transtornos emocionais e de comportamento com início usualmente ocorrendo na infância e adolescência; 

transtorno mental não especificado. Psicofarmacologia. Psicoterapias: individuais / Grupal/ Familiar. Psiquiatria Social e 

Prevenção. Organização d a atenção em saúde mental. Ética Profissional: Legislação referente à profissão. Regras básicas 

de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço 

público. 

Sugestões Bibliográficas: KAPCZINSKI, E.; QUEVEDO, J.; SCHMITT, R.; CHACHAMOVICH, E. Emergências Psiquiátricas. P. A: 

Artmed, 2001. BOTEGA, Neury José (Org.). Prática Psiquiátrica no Hospital Geral: interconsulta e emergência. Artmed, 1. 

ed, 2002. CRODIOLI, Aristides Volpato. Psicofármacos – Consulta rápida. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-IV-TR - Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. 4ª ed. rev. Porto 

Alegre: Artmed, 2002.  STEPHEN, M. Stahl. Psicofarmacologia - Base Científica e Aplicações Práticas. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

MEDSI, 2000. ASSOCIAÇÃO Americana de Psiquiatria – DSM – IV – Manual diagnóstico e estatístico e transtornos mentais. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. TUNDIS, S. A. (Org.) Cidadania e loucura - políticas de saúde mental no Brasil. 

Petrópolis: Vozes, 2000.  SADOCK, B.J. & SADOCK, V.A. Compêndio de Psiquiatria: Ciências do Comportamento e 

Psiquiatria Clínica. 9ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. Reforma Psiquiátrica.  Manual de Psiquiatria Clinica. 2. Ed. Artes 

Médicas. Outras publicações pertinentes ao conteúdo. DOLGALOORANDO, Paulo. Psicopatologia e Semiologia dos 

Transtornos Mentais. Porto Alegre: Artes Plásticas, 2001. - ELKIS, H, Louzã, M. Psiquiatria básica. 2. ed. Artmed, 2007.  

HALES, RE, Yudofsky, SC. Tratado de Psiquiatria Clínica. 4. ed. Artmed, 2005.Outras publicações pertinentes. 

Atenção: 

 A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em 

hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO UROLOGISTA 
 

Anatonomia do trato urinário; Fisiologia e Farmacologia básica; Fisiologia e Farmacologia do sistema urinário; Embriologia 

do Sistema genitourinário; Sintomas de distúrbios do Trato genitourinário; Exame Físico do Trato Genitourinário; Exames 

Laboratoriais Urológicos; Radiologia do Trato Urinário; Radiologia de Intervenção Vascular; Endourologia Percutânea e 

Ureterorrenoscopia; Imageamento por Radionuclídeos; Instrumentação Retrógada do Trato Urinário; Obstrução e Estase 

Urinária; Refluxo vesicouretral; Infecções Inespecíficas do Trato; Doenças sexualmente transmitidas no homem; 

CálculosUrinários; Litotripsia por onda de choque extracorpórea; Lesões do trato genitourinário; Imunologia dos tumores 

genitourinário; Carcinoma uretolial: Cânceres na bexiga; Ureter e Pelve Renal; Neoplasia do Parênquima Neoplasias da 

próstata; Tumores genitais; Derivação Urinária e substituição vesical; Cirurgia com laser; Quimioterapia dos tumores 

urológicos; Distúrbios Neorogênicos da Bexiga; Estudos Urodinâmicos; distúrbios das Glândulas supra-renais; distúrbios 

dos rins; Diagnóstico das doenças renais clínicas; Oligúria; Insuficiência Renal aguda; Insuficiência Renal crônica e Diálise; 

Transplante Renal; Distúrbios do ureter e Punsãoureteropélvica; Doenças da bexiga; da próstata e das vesículas seminais; 

Distúrbios do pênis e da uretra masculina; Distúrbios da uretra feminina; distúrbio do testículo; Excroto e cordão 

espermático; doenças cutâneas genitália externa; Anormalidades da Diferenciação sexual; Hipertensão renovascular; 

Infertilidade masculina; Disfunção sexual masculina. Ética Profissional: Legislação referente à profissão. Regras básicas de 

comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço 

público. 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: BARATA, H. S. e CARVALHAL, G. F. (Editora). Urologia – Princípios e Praticas. Artes Médicas 

Sul: Porto Alegre, Brasil, 1999. TANAGHO, E. A. e McANINCH, J. W. (Editors). Smith`s General Urology. Lange Medical 
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Books/McGraw-Hill, 15th edition, Columbus. USA, 2000.  WALSH, P. C. et. al. (Editors). Campbell`s Urology. W. B. Sauders, 

5th edition, Philadelphia, USA, 1998.  Henrique Sarmento Barata; Gustavo Franco Carvalhal: Princípios e Práticas. Ed. 

Artmed. NETO JR., Nelson Rodrigues – Urologia Prática – Atheneu , 4ª Edição – 1999. GARDNER. Anatomia. Guanabara 

Koogan. GOLDMAN & GUIMAN. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. Guanabara Koogan. SMITH. Urologia Geral. 

Tangho. 13ª ed. Guanabara Koogan. LOPES, Antonio Carlos; Amato Neto, Vicente, Tratado de Clínica Médica, 1ª ed. São 

Paulo, Roca, 2006. GOODMAN E GUILMAN. As bases farmacológicas da terapêutica. Editora Guanabara Koogan. GUYTON, 

Arthur S. Tratado de fisiologia médica. Editora Guanabara Koogan. 10ª ed BERNE, Robert M. ; LEVY, Koeppen Stanton. 

Fisiologia. 5ª edição. Elsevier, 2004. Outras publicações pertinentes. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO ORTOPEDISTA 
 

Fratura do membro superior. Fratura do membro inferior. Fratura da coluna vertebral e complicações.  Fraturas e 

luxações. - Expostas. - Fechadas. Retardo de consolidação e pseudo-astrose. Pé torto congênito. Paralisia cerebral. 

Descolocamentos epifisários. Artrose. Osteocondrites. - Necrose ósseas. Osteomielite. - Artrite e Séptica. Amputações e 

desarticulações. Tuberculose osteoarticular. Tumores ósseos benignos. Tumores ósseos malignos. Luxação congênita do 

quadril. Poliomielite e sequelas. Escoliose-cifose. Lesões de nervos periféricos. Lombalgia. - Hérnia de disco intervertebral. 

Espondilolistose. Traumatismo do membro superior e inferior. Ética Profissional: Legislação referente à profissão. Regras 

básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no 

serviço público. 

Sugestões Bibliográficas: BARROS FILHO &LECH : Exame Físico em Ortopedia, Ed. Sarvier, 1ª Ed. 2001. BERGER & WEISS. 

Hand Surgery. Ed. Lippincott, 1 st Ed CIRURGIA ORTOPÉDICA DE CAMPBELL. - Ed. Manole, 2005. ORTOPEDIA DO ADULTO. 

Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Revinter. ORTOPEDIA PEDIÁTRICA. Sociedade Brasileira de Ortopedia 

e Traumatologia, Revinter . ORTOPEDIA PEDIÁTRICA DE LOVELL & WINTER. 5° Ed. - Ed. Manole, 2005. PARDINI &G.SOUZA. 

Clínica Ortopédica. Ed. Medsi. Março de 2000. AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS. Advanced Trauma LIfe Support 

manual. 7th ed. Chicago. American College of Surgeons; 2004. - CANALE, S. Terry. Cirurgia Ortopédica de Campbell. 10 ed. 

Manole, 5v. - COHEN, Moisés. Tratado de ortopedia. Roca, 2007. - MARTINS, HS; Damasceno, MCT, Awada, SB. Pronto-

Socorro: Diagnóstico e Tratamento de Emergências. 2. ed. São Paulo: Manole; 2008. - RUEDI, TP, Buckley, RE, Moran, CG. 

Princípios AO do Tratamento de Fraturas. 2 ed. Artmed, 2008. 2v e outras publicações pertinentes. 

Atenção:A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO ALERGOLOGISTA 
 

Anafilaxia. Fatores ambientais em alergia – Prevenção de doenças alérgicas. Exames complementares para o diagnóstico 

de doenças alérgicas.Rinossinusopatia alérgica: conceito, epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. Asma: 

conceito, epidemiologia, fisiopatologia,diagnóstico e tratamento. Urticárias: conceito, epidemiologia, fisiopatologia, 

diagnóstico e tratamento. Dermatite atópica: conceito,epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. Alergia a 

veneno de insetos himenópteros: conceito, epidemiologia, fisiopatologia,diagnóstico e tratamento. Alergia alimentar: 

conceito, epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. Reações alérgicas à drogas –reações pseudoalérgicas: 
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conceito, epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. Ética Profissional: Legislação referente à profissão. 

Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. 

Ética no serviço público. 

Sugestões Bibliográficas:MIDDLETON, Elliott Jr. Allergy Principles and Pratice. 6 ed. New York: Mosby, 2006. RIOS, J. B. & 

CARVALHO.Alergia Clínica – Diagnóstico e tratamento.Revinter, 2007. ABBAS, Abul K. & POBER, Jordan S. Cellular and 

Molecular Immunology.5 ed. WB Saunders, 2005. GRUMACH, Anete S. Alergia e Imunologia na Infância e Adolescência. 

Atheneu, 2001.IV Diretrizes Brasileiras para o Manejo da Asma – Jornal da Sociedade Brasileira de Pneumologia, 

Suplemento 7: s447 – s474.GELLER, M; SCHEIMBERG, M. Diagnóstico e Tratamento das Doenças Imunológicas. Elsevier, 

2005.Outras publicações pertinentes aso conteúdos. 

Atenção:A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO 
OTORRINOLARINGOLOGISTA 

 

Orelhas – Anatomia e fisiologia do aparelho da audição. Embriologia. Otopatias externas agudas e crônicas: diagnóstico, 

tratamento e suas complicações. Otopatias médias agudas e crônicas: diagnóstico, tratamento e suas complicações. 

Labirintopatias: diagnóstico, tratamento e suas complicações. Anomalias congênitas do aparelho auditivo. Paralisia facial 

otogênica: diagnóstico e tratamento. Disacusias de condução, mista e neurossensorial, trauma acústico, barotrauma do 

ouvido médio, barotrauma sinusal, surdez súbita, prevenção e reabilitação da surdez, cirurgia ORL. Tumores otológicos: 

diagnóstico e tratamento. Exames audiológicos e otoneurológicos. Exames radiológicos. Nariz e Seios Paranasais – 

Anatomia e fisiologia do nariz e dos seios paranasais. Embriologia. Rinites agudas e crônicas: diagnóstico e tratamento. 

Epistaxe: diagnóstico e tratamento. Corpos estranhos nasais: diagnóstico e tratamento. Tumores nasais e paranasais: 

diagnóstico e tratamento. Sinusites agudas e crônicas e suas complicações: diagnóstico e tratamento. Exames 

radiológicos. Faringe e Tonsilas – Anatomia e fisilogia da faringe e das tonsilas. Embriologia. Faringoamigdalites agudas e 

crônicas: diagnóstico, tratamento e suas complicações. Tumores da faringe e das tonsilas: diagnóstico e tratamento. 

Síndrome da apnéia do sono: diagnóstico e tratamento. Roncos: diagnóstico e tratamento. Refluxo gastroesofágico: 

diagnóstico e tratamento. Doenças agudas e crônicas da cavidade oral. Glândulas Salivares – Anatomia e fisiologia das 

glândulas salivares. Embriologia. Sialoadenites agudas e crônicas: diagnóstico e tratamento. Sialolitíases: diagnóstico e 

tratamento. Tumores das glândulas salivares: diagnóstico e tratamento. Exames radiológicos. Sistema Laringo-Traqueal – 

Anatomia e fisiologia do sistema laringo-traqueal. Embriologia. Anomalias congênitas da laringe. Laringo-taqueítes agudas 

e crônicas: diagnóstico, tratamento e suas complicações. Tumores laríngeos. Paralisias laríngeas: diagnóstico e 

tratamento. Doenças da traquéia e brônquios: diagnóstico e tratamento. Traqueostomia: técnica e indicações. 

Traumatismo em Otorrinolaringologia – Orelhas, nariz, seios paranasais, faringe e laringe. Ética Profissional: Legislação 

referente à profissão. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e 

colegas de trabalho. Ética no serviço público. 

Sugestões Bibliográficas: Filho, O.C.L.; Campos, C.A.H. Tratado de Otorrinolaringologia. 1ª edição. São Paulo: Editora 

Roca, 1994. Hungria, H. Otorrinolaringologia. 7ª edição.Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 1999. Oliveira, J.A. A. 

de; Cruz, O.L.M. Otorrinolaringologia – princípios e práticas. 2ª edição. Porto Alegre: Editora Artmed, 2006. CARVALHO, 
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M.B. Tratado de cirurgia de cabeça e pescoço e otorrinolaringologia, 2000.Hungria, Helio – Otorrinolaringologia – 

Guanabara Koogan - Rio de Janeiro. Lopes Filho, Octacílio - Temas de Otorrinolaringologia.Outras publicações pertinentes. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 
 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NUTRICIONISTA 
 

Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e procedimentos desde 

compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e segurança na produção de alimentos, aspectos 

físicos, métodos de conservação, técnica de higienização da área física, equipamentos e utensílios. Técnica Dietética: 

conceito, classificação e composição química. Características organolípticas, seleção, conservação, Pré-preparo, preparo e 

distribuição dos alimentos. Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o controle higiênico-sanitário. Sistema de 

análise de perigos em pontos críticos de controle - APPCC. Vigilância e Legislação Sanitária. Nutrição Normal: conceito de 

alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e especiais, Leis da alimentação. Nutrientes: definição, 

propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares e interação. Nutrição 

materno-infantil; crescimento e desenvolvimento em toda faixa etária. Gestação e lactação, nutrição do lactente e da 

criança de baixo peso. Desnutrição na infância. Organização, planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco de Leite 

Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de epidemiologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição protéico-

calórica, anemias e carências nutricionais. Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programas integrados de 

saúde pública. Avaliação nutricional. Epidemiologia da desnutrição protéico-calórica. Avaliação dos estados nutricionais 

nas diferentes faixas etárias. Dietoterapia: princípios básicos e cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3ª idade e 

atividades do nutricionista na EMTN. Modificação da dieta normal e padronização hospitalar. Nutrição enteral: indicação, 

técnica de administração, preparo e distribuição. Seleção e classificação das fórmulas enterais e infantis. Ética 

profissional. Políticas e Programas de Saúde – SUS: Política Nacional de Alimentação e Nutrição.  Programas de Atenção 

Integral à Saúde: da criança, do adolescente, da mulher e do idoso. 

Sugestões Bibliográficas: Mahan, K. L. &Escott. Stump, S. Krause: Alimentos, Nutrição e Dietoterapia.  10 aed: Editora 

Roca: São Paulo: 2002; Omelas, L. H.- Técnica Dietética: Seleção e Preparo de Alimentos. 7" ed: Editora Atheneu: 2001; 

Mezomo, L. S. B. Os Serviços de Alimentação: Planejamento e Administração - 5a ed, atualizada e revisada: Editora 

Manole: 2002. Franco, B. D. G. M. et al.  Microbiologia dos Alimentos. Editora Atheneu: 2003. Brasil, M. S. Portaria nº 710, 

de 10/06/1999.  Política Nacional de Alimentação e Nutrição. 1997.  Fagundes, A . A . et al. Vigilância Alimentar e 

Nutricional - SISVAN: Orientações Básicas para coleta, processamento, análise de dados e informação em serviços de  

Saúde, 1ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. LEGISLAÇÃO DO SUS (lei n" 8.080, de 19 de setembro de 1990). Outras 

legislações e publicações pertinentes.  

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PSICÓLOGO 
 

Psicologia Geral: Psicoterapia individual. Psicoterapia de grupo. Ludoterapia. Psicologia experimental. Metodologia. Ética. 

Noções de estatística, antropologia, sociologia e filosofia. Psicologia do Desenvolvimento: René Spitz. Jean Piaget. Escala 

de Gesell. Teorias da Personalidade e Teoria Psicoterápica: Abordagem centrada no cliente. Abordagem corporal. 

Abordagem psicanalítica. Abordagem cognitivo-comportamental. Abordagem existencialista. Abordagem analítica. 

Abordagem gestáltica. Abordagem psicodramática. Abordagem psicossomática. Psicodiagnóstico: Entrevistas. Bateria 

psicométrica: testes projetivos, psicomotores e nível intelectual. Observação lúdica. Conduta e encaminhamento. Equipe 

multiprofissional. Pesquisa. Assistência domiciliar. Atendimento familiar. Psicopatologia: Noções de psicopatologia geral. 
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Noções de nosologia psiquiátrica: transtornos psiquiátricos e suas manifestações sintomáticas. Modalidades de 

tratamentos biológicos e psicológicos atuais: indicações, limitações, antagonismos, sinergismos. A psicologia na equipe 

psiquiátrica multiprofissional; definições de papéis, atribuições e responsabilidades. A psicologia nas diversas 

modalidades de atendimento: oficina abrigada, centros de convivência, programas comunitários: métodos, objetivos, 

indicações e limitações. Ética dos profissionais de saúde mental: responsabilidades, atribuições, sigilo, compromisso com 

atualização do conhecimento. Legislação em saúde mental (Lei Federal nº. 10.216 de 06/04/02, conteúdo e repercussão 

na prática assistencial). A Política Nacional de Saúde Mental. Ética Profissional. Psicologia e Saúde Pública: a inserção do 

psicólogo na saúde pública. Legislação e Resoluções do Conselho Federal de Psicologia (CFP) e Conselho Regional de 

Psicologia (CRP). 

Sugestões Bibliográficas: AFONSO, Lúcia et al. Oficinas em dinâmica de grupo na área de saúde. Belo Horizonte: Edições 

do Campo Social, 2003.  Angerami- Camon, V.A; Chiattone, H.B.C. et al. A Ética na Saúde – São Paulo: Pioneira, 1997.  

Angerami- Camon, VA(ORG) E a Psicologia Entrou no Hospital. São Paulo: Pioneira,1996. Urgências.  Psicológicas no 

Hospital. São Paulo: Pioneira,1998. Psicologia da Saúde. São Paulo: Pioneira, Psicossomática e Psicologia da Dor. São 

Paulo: Pioneira.. Depressão e Psicossomática. São Paulo:Pioneira Thomson Learning, 2001.  Brasil. Estatuto da Criança e 

do Adolescente (1990) Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990, Lei n. 8.242, de 12 de outubro de 1991. – 3. ed. – Brasília: 

Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2001. 92 p. – (Série fontes de referência. Legislação; n. 36), Estatuto 

do Idoso. Lei nº 10.741 de 01 de outubro de 2003.  Bromberg, Maria Helena PF. A Psicoterapia em Situações de Perdas e 

Luto. São Paulo: Editorial Psy II, 1994CID-10. Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 

à Saúde. 10ª. Genebra: Organização Mundial de Saúde – OMS, 1989.   CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Resolução n.º 

010/05. Código de ética profissional do psicólogo. RESOLUÇÃO CFP N.º 007/2003. Manual de Elaboração de Documentos 

Decorrentes de Avaliações Psicológicas. Dalgalarrondo, Paulo. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. 

Porto Alegre: Artes Médicas Sul,2000 FREUD, S. Luto e melancolia. Rio de Janeiro: Imago, Ed. Imago, 1974. p. 271-293. 

(Edição Standard Brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, v. XIV).  Neurose e psicose. Rio de 

Janeiro: Ed. Imago, 1976. pp. 189-193p (Edição Standard Brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, v. 

XIX). Janeiro. 2ª edição, 2000. Moura, Marisa Decat de (org). Psicanálise e Hospital.Rio de Janeiro: Editora Revinter, 1996. 

Outras legislações e publicações pertinentes. Outras legislações e publicações pertinentes ao conteúdo. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 

Fundamentos da Terapia Ocupacional – Conceituação, Histórico e evolução. Objetivos gerais. Modelos em terapia 

ocupacional. Terapia Ocupacional nas Disfunções Físicas – Princípios básicos do tratamento: métodos e técnicas de 

avaliação; objetivos terapêuticos; análise e seleção de atividades; programa de tratamento. Tipos de preensão. Atividades 

de vida diária (no leito, na cadeira de rodas, transferências, higiene, alimentação, vestuário, deambulação, transporte, 

lazer e trabalho). Atividades de vida prática. Próteses, órteses e adaptações: finalidades e tipos. Terapia Ocupacional 

Aplicada às Condições Neuromusculoesqueléticas – Terapia Ocupacional em neurologia. Terapia ocupacional em 

reumatologia. Terapia Ocupacional em neuropediatria. Terapia ocupacional em traumato ortopedia. Terapia Ocupacional 

em Geriatria e Gerontologia. Terapia Ocupacional em Psiquiatria e Saúde Mental – Aspectos da clínica: conceitos e 
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terapêuticas. Equipe multidisciplinar. Organização de serviços de saúde mental na rede pública de Saúde. Terapia 

Ocupacional e Reabilitação Psicossocial – O campo da saúde mental: políticas, práticas e saberes. A reabilitação 

psicossocial. Estratégias de intervenção: abordagem grupal, oficinas, trabalho, lazer e moradia. 

Sugestões Bibliográficas: BENETTON, M.J. Terapia Ocupacional Psicossocial: Uma Relação Possível. In PITTA, Ana (org.). 

Reabilitação Psicossocial. São Paulo: Hucitec, 196. BENETTON, Jô. Trilhas Associativas – Ampliando Recursos na Clínica da 

Psicose. BRASIL. Lei 10.216, de 06 de abril de 2001. Brasília: D.O. União. CHAMONE, Jorge, Rui. Psicoterapia ocupacional – 

História do desenvolvimento. Ges-to, Belo Horizonte. DECLARAÇÃO DE CARACAS. “Conferência sobre a Reestruturação da 

Atenção Psiquiátrica na América Latina” em Saúde Mental e Cidadania no Contexto dos Sistemas Locais de Saúde. São 

Paulo/Salvador: Hucitec/Cooperação italiana em Saúde, 1992. FINGER, J. A. O. Terapia Ocupacional. São Paulo: Sarvier, 

1986. Capítulos 3, 4,5. FRANCISCO, Berenice Rosa. Terapia Ocupacional. Campinas: Papirus, 1988. GOLDBERG, Jairo. 

Clínica da Psicose: um projeto na rede pública. Rio de Janeiro: TE Cora Editora, 1996, págs. 9-17; 54-60. NETTO, Matheus 

Papaléu. Gerontologia. Editora Atheneu. SARACENO, Benedito. Libertando identidades- Da reabilitação psicossocial à 

cidadania possível. Instituto Franco Dasaglia. Ed Tecorá. SARACENO, Benedito. Manual da Saúde Mental – Guia básico 

para atenção primária. Hucitee. SP, 1994. VENÂNCIO, Ana Teresa, LEAL, Erotildes Maria, DELGADO, Pedro Gabriel. O 

campo da atuação psicossocial. Instituto Franco Dasaglia. Ed. Tecorá. Outras legislações e publicações pertinentes ao 

conteúdo. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada emprego. 

 

 



  
 

 

 

 

 
 

Concurso Público 001/2015                   Página 79 de89 

 

 

CODESP- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA 

Porciúncula - RJ / Natividade - RJ 

 
ANEXO III 

ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA DOS EMPREGOS 
 

1.  AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (40h): 
 

 

Realizar mapeamento de sua área de atuação; Cadastrar e atualizaras famílias de sua área; Identificar indivíduos e 
famílias expostos a situações de risco; Realizar, através de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias 
sob sua responsabilidade; Coletar dados para análise da situação das famílias acompanhadas; Desenvolver ações básicas 
de saúde nas áreas de atenção a criança, a mulher, ao adolescente, ao trabalhador e ao idoso, com ênfase na promoção 
da saúde e prevenção de doenças; Promover educação em saúde e mobilização comunitária, visando uma melhor 
qualidade de vida mediante ações de saneamento e melhorias do meio ambiente; Incentivar a formação dos conselhos 
locais de saúde; Orientar as famílias para a utilização adequada dos serviços de saúde; Informar os demais membros da 
equipe de saúde acerca da dinâmica social da comunidade, suas disponibilidade e necessidades; Participação no processo 
de programação e planejamento da unidade de Saúde da Família, com vistas à superação dos problemas identificados; 
Outras atividades inerentes à função. 

2.  AGENTE DE ENDEMIAS (40h): 
 

Atuar em endemias existentes e/ou a surgir no município; Visitar residências, estabelecimentos comerciais, industriais e 

outros; Vistoriar terrenos baldios; Localizar, eliminar focos e criadouros; Realizar tratamento focal: aplicação de larvicida 

em vasos de plantas, pneus, tambores e outros; Realizar tratamento focal em pontos estratégicos; Realizar levantamento 

de índice (pesquisa larvária); Fazer orientação sobre o mosquito Aedes Aegypti e como evitar a Dengue, em todas as 

visitas; Preencher formulários; Atualizar mapeamento; Participar de reuniões e treinamentos; Realizar palestras e outras 

atividades de educação em saúde; Outras atividades inerentes à função. 

3.  AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (40h): 
 

Realizar inspeções sanitárias a bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, açougues, supermercados e outros 

estabelecimentos que comercializam alimentos, farmácias, hotéis, hospitais, clínicas, radiologia, odontologia e 

frigoríficos; Realizar vistorias de instalações e redes de esgotos em órgão públicos governamentais ou residências 

particulares; Ministrar notificação de estabelecimentos que necessitem realizar ações para se enquadrarem nas normas 

de vigilância de sanitária; Vistoriar estabelecimentos a procura de criação de animais domésticos; Realizar interdição ou 

apreensão de alimentos ou medicamentos atendendo notificação de serviços de vigilância nacional; Noções básicas de 

informática; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

4.  ARTESÃO (40h): 
 

 

 

 

Responsável por oficinas de produção, onde usuários irão produzir os próprios trabalhos (trabalhos manuais); Outras 

atividades inerentes à função. 

5.  ASSISTENTE SOCIAL (30h): 
 

 

Coordenar os trabalhos de caráter social adstritos às Equipes PSF; Estimular e acompanhar o desenvolvimento de 
trabalhos de caráter comunitário em conjunto com as Equipes PSF; Discutir e refletir permanentemente com as Equipes 
PSF a realidade social dos territórios, desenvolvendo estratégias de como lidar com suas adversidades e potencialidades; 
Atender as famílias de forma integral, em conjunto com as Equipes PSF, estimulando a reflexão sobre o conhecimento 
dessas famílias e da comunidade que possam contribuir para o processo de adoecimento; Identificar no território, junto 
com as Equipes PSF, valores e normas culturais das famílias e da comunidade que possam contribuir para o processo de 
adoecimento; Discutir e realizar visitas domiciliares com as Equipes PSF, desenvolvendo técnicas para qualificar essa ação 
de saúde; Identificar oportunidades de geração de renda e desenvolvimento sustentável na comunidade, ou de 
estratégias que propiciem o exercício da cidadania em sua plenitude, com as Equipes PSF e a comunidade Identificar, 
articular e disponibilizar com as Equipes PSF uma rede de proteção social; Apoiar e desenvolver técnicas de educação e 
mobilização em saúde; Desenvolver técnicas de educação e mobilização em saúde; Desenvolver junto com profissionais 
das Equipes PSF estratégias para identificar e abordar problemas vinculados à violência, ao abuso de álcool e a outras 
drogas; Estimular e acompanhar as ações de Controle Social em conjunto com as Equipes PSF; Capacitar, orientar e 
organizar, junto com as Equipes PSF, o acompanhamento das famílias do Programa Bolsas Família e outros programas 
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federais e estaduais de distribuição de renda; No âmbito do Serviço Social, identificar as necessidades e realizar as ações 
necessárias ao acesso à Oxigenoterapia; Acolhimento; Atendimento e orientação individual e familiar/grupos 
terapêuticos; Encaminhamentos e busca de parcerias com outros órgãos municipal/estadual/federal. Outras atividades 
inerentes à função. 

6.  ATENDENTE DISPENSADOR (40h): 
 

Leitura e interpretação de prescrições médicas e odontológicas; Dispensação e comercialização de medicamentos; 

Controle e gestão de estoques; Noções básicas de informática; Organização e controle do armazenamento de 

medicamentos e correlatos, Noções básicas de informática; Outras atividades inerentes à função. 

7.  AUXILIAR ADMINISTRATIVO (40h): 
 

Realizar trabalhos de escriturário e recepcionista; Aplicar métodos de codificação e preenchimento de fichas; efetuar 

controle administrativo; digitar, conferir, arquivar e protocolar documentos; operar equipamentos mecanógrafos; 

preencher formulários; Noções básicas de informática; Outras atividades inerentes à função. 

8.  AUXILIAR DE ENFERMAGEM (40h): 
 

 

 

Participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na 

USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); 

Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, conforme planejamento da 

equipe; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. Desempenha 

tarefas afins.Executar outras tarefas correlatas. 

9.  AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA (Escala 24/72): 
Receber o plantão no setor previamente determinado, leito a leito; Executar e supervisionar serviços de enfermagem, 
empregando processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar a proteção e recuperação da saúde do paciente. 
Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

10.  AUXILIAR DE LIMPEZA (40h): 
Responsável pela limpeza e organização do ambiente; Outras atividades inerentes à função. 

11.  AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (40h): 
Orientar sobre higiene bucal; marcar consultas; preencher e anotar fichas clínicas; organizar arquivo e fichário; controlar 
o movimento financeiro; revelar e montar radiografias intrabucais; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar no 
atendimento ao paciente; instrumentar o CD ou o TSB junto à cadeira operatória; manipular materiais de uso 
odontológico; selecionar moldeiras; confeccionar modelos em gesso; aplicar métodos preventivos para controle da cárie 
dental e executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do 
ambiente de trabalho. 

12.  COZINHEIRO (40h): 
Responsável pela alimentação dos usuários (café da manhã / almoço /lanche da tarde); Outras atividades inerentes à 
função. 

13.  CUIDADOR (RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA) (44h): 
Organizar o cotidiano da casa, bem como a higiene pessoal dos usuários; Administrar medicação; Acompanhar as 
consultas médicas, as atividades de tratamento no CAPS e as atividades sociais; exercer outras atribuições correlatas. 

14.  DENTISTA ESF (40h): 
Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade; Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o 
perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal; Realizar os procedimentos clínicos da 
Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais; Realizar a 
atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de 
acordo com planejamento local, com responsabilidade; Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros 
níveis de assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do trabalho; 
Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; Acompanhar, 
apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe de Estratégia da Saúde da 
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Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; Contribuir e participar das atividades de 
Educação Permanente do ACD e ESF; Realizar supervisão técnica do ACD; Outras atividades inerentes à função. 

15.  DENTISTA ENDODONTISTA (20h): 
Tem como objetivo a preservação do dente por meio de prevenção, diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle das 
alterações da polpa e dos tecidos peri-radiculares. As áreas de competência para atuação do especialista em Endodontia 
incluem: procedimentos conservadores da vitalidade pulpar; procedimentos cirúrgicos no tecido e na cavidade pulpares; 
procedimentos cirúrgicos para-endodônticos; e, tratamento dos traumatismos dentários. 

16.  DENTISTA ORTODONTISTA (20h): 
Tem como objetivo a prevenção, a supervisão e a orientação do desenvolvimento do aparelho mastigatório e a correção 
das estruturas dentro-faciais, incluindo as condições que requeiram movimentação dentária, bem como harmonização da 
face no complexo maxilo-mandibular. As áreas de competência para atuação do especialista em Ortodontia incluem: 
diagnóstico, prevenção. Interceptação e prognóstico das maloclusões e disfunções neuromusculares; planejamento do 
tratamento e sua execução mediante indicação, aplicação e controle dos aparelhos mecanoterápicos e funcionais, 
estética e fisiológica com as estruturas faciais; e, inter-relacionamento com outras especialidades afins necessárias ao 
tratamento integral da face. 

17.  DENTISTA BUCOMAXILOFACIAL (20h): 
É a especialidade que tem como objetivo o diagnóstico e o tratamento cirúrgico e coadjuvante das doenças, 
traumatismos, lesões e anomalias congênitas e adquiridas do aparelho mastigatório e anexos, e estruturas craniofaciais 
associadas. As áreas de competência para atuação do especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais 
incluem: a) Implantes, enxertos, transplantes e reimplantes; b) biópsias; c) cirurgia com finalidade protética; d) cirurgia 
com finalidade ortodôntica; e) cirurgia ortognática; e, f) tratamento cirúrgico de cistos, afecções radiculares e peri 
radiculares; doenças das glândulas salivares; doenças da articulação têmporo-mandibular; lesões de origem traumática na 
área buco-maxilo-facial; malformações congênitas ou adquiridas dos maxilares e da mandíbula; tumores benignos da 
cavidade bucal; tumores malignos da cavidade bucal, quando o especialista deverá atuar integrado em equipe de 
oncologista; e, de distúrbio neurológico, com manifestação maxilo-facial, em colaboração com neurologista ou 
neurocirurgião. 

18.  DENTISTA PERIODONTISTA (20h): 
Tem como objetivo o estudo, o diagnóstico, a prevenção e o tratamento das doenças gengivais e periodontais, visando à 
promoção e ao restabelecimento da saúde periodontal. As áreas de competência para atuação do especialista em 
Periodontia incluem: avaliação diagnostica e planejamento do tratamento; controle de causas das doenças gengivais e 
periodontais; controle de sequelas e danos das doenças gengivais e periodontais; procedimentos preventivos, clínicos e 
cirúrgicos para regeneração dos tecidos periodontais; outros procedimentos necessários à manutenção ou à 
complementação do tratamento das doenças gengivais e periodontais; e, colocação de implantes e enxertos ósseos. 

19.  DENTISTA PROTESISTA (20h): 
Tem como objetivo o restabelecimento e a manutenção das funções do sistema estomatognático, visando a proporcionar 
conforto, estética e saúde pela recolocação dos dentes destruídos ou perdidos e dos tecidos contíguos. As áreas de 
competência do especialista em Prótese Dentária incluem: diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle dos distúrbios 
crânio-mandibulares e de oclusão, através da prótese fixa, da prótese removível parcial ou total e da prótese sobre 
implantes; atividades de laboratório necessárias à execução dos trabalhos protéticos; e, procedimentos e técnicas de 
confecção de peças, aparelhos fixos e removíveis parciais e totais como substituição das perdas de substanciais dentárias 
e para dentárias. 

20.  DIGITADOR (40h): 
Examinar e preparar serviços para digitação; Fazer digitação de dados, bem como de textos, tabelas e outros; Formatar 
textos e planilhas, receber e transmitir e-mails; organizar e digitalizar documentos; entre outras atividades. 

21.  EDUCADOR DE SAÚDE (40h): 
Prestar assessoria à Secretaria de Saúde e às equipes técnicas da rede nas ações de cunho educativo e de promoção em 
saúde; prestar assessoria à Secretaria de Saúde, à rede e à comunidade na organização e formação dos Conselhos de 
Saúde (CMS e CLS), de movimentos populares de saúde e associações, promovendo a educação popular no serviço e 
estimulando a participação da comunidade nas políticas de saúde; participar do planejamento das ações dos programas 
de saúde dos serviços juntamente com a equipe técnica, se preocupando e contribuindo com seus aspectos educativos e 
a metodologia a ser empregada; desenvolver atividades educativas (capacitações, treinamentos, reuniões de equipe, 
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fóruns de participação) para os funcionários do sistema e para a comunidade, utilizando a educação permanente e 
popular como instrumento, respeitando o diagnóstico levantado pela Secretaria e/ou demandas suscitadas por esses 
públicos alvos; trabalhar de forma intersetorial com as demais secretarias do município, buscando instituições parceiras 
também nas demais instâncias; contribuir para a formação da rede social no município, valorizando, como sujeitos dessa, 
os movimentos sociais, as ONG”s, o Poder Público e as demais formas de organizações institucionalizadas ou não da 
sociedade civil; levantar diagnóstico das necessidades educativas; desenvolver instrumentos de avaliação das atividades 
educativas realizadas, bem como utilizá-los de forma periódica, produzindo indicadores para que a equipe possa observar 
seu impacto e dessa forma desencadear novas ações; levantar periodicamente a necessidade de material de consumo e 
permanente a serem utilizados, os recursos humanos para a área, bem como administrá-los; ajudar na organização do 
sistema de informação da Secretaria, para que esse sirva como um instrumento de educação permanente para o usuário, 
trabalhador e gestor, na medida em que se possa desenvolver para a rede os indicadores de saúde produzidos por essa e 
exercitá-los a fazerem sua leitura periodicamente como instrumento de avaliação de seu trabalho;noções básicas de 
informática; executar outras atividades afins. 

22.  EDUCADOR FÍSICO (40h): 
Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade; Veicular informações que visem à prevenção, a minimização 
dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; Incentivar a criação de espaços de 
inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social na comunidades, por meio da atividade física 
regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/Práticas 
Corporais, nutrição e saúde juntamente com as Equipes PSF, sob a forma de coparticipação, acompanhamento 
supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de 
Educação Permanente; Articular ações, de forma integrada às Equipes PSF, sobre o conjunto de prioridades locais em 
saúde que incluam os diversos setores da administração pública; Contribuir para a ampliação da utilização dos espaços 
públicos de convivência como proposta de inclusão social e combate à violência; Identificar profissionais e/ou membros 
da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em conjunto com as Equipes do 
PSF; Capacitar os profissionais. Inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem como facilitadores/monitores 
no desenvolvimento de atividades físicas/práticas corporais; Supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as 
atividades desenvolvidas pelas Equipes PSF na comunidade; Articular parcerias com outros setores da área junto com as 
Equipes PSF e a população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis 
para as práticas corporais; Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e 
sua importância para a saúde da população; noções básicas de informática; Outras atividades inerentes à função. 

23.  ENFERMEIRO (40h): 
Planejar, coordenar e supervisionar atividades relativas à sua área; Realizar cuidados diretos de enfermagem nas 
urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; realizar consulta de 
enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos 
nos Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar, executar, e 
avaliar o PSF; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida; criança, adolescente, mulher, 
adulto e idoso; no nível de suas competências, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; 
realizar ações de saúde em diferentes ambientes, no PSF, e quando necessário, no domicílio; realizar as atividades 
corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na norma operacional de Assistência à 
Saúde; aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; organizar e coordenar a criação de grupos de patologias 
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, saúde mental, etc.; supervisionar e coordenar ações para capacitação 
dos Agentes Comunitários de Saúde e de Auxiliares de Enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções. 
Acolhimento; Orientação em relação à medicação; Controle de PA; Cuidados de Enfermagem; Supervisão da equipe de 
enfermagem; Outras atividades inerentes à função. 

24.  ENFERMEIRO ESF (40h): 
Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem relacionados ao programa de Estratégia de Saúde 
da Família-ESF, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde pública. Executar outras 
atividades correlatas/atividades inerentes à função. 

25.  ENFERMEIRO PLANTONISTA (Escala 24/72): 
Exercer atividades de planejamento, supervisão, orientação e execução dos cuidados operacionais de enfermagem, 
objetivando preservar, recuperar e reabilitar a saúde do paciente. Executar outras atividades correlatas. 

26.  FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO (40h): 
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Planejar, coordenar e supervisionar atividades relativas à sua área; Manipular drogas de várias espécies; aviar receitas de 
acordo com as prescrições médicas; manter registro permanente de estoque de drogas; fazer requisições de 
medicamentos, drogas e materiais necessários à farmácia; examinar, conferir, guardar e distribuir drogas e 
abastecimentos entregues à farmácia; realizar inspeção, relacionadas com a manipulação farmacêutica e aviamento de 
receituário médico; Manter cadastro e controle de medicamentos especiais recebidos de órgãos federais e estaduais; 
organizar e manter medicamentos do posto de saúde; cumprir e fazer cumprir as normas do setor; executar outras 
tarefas semelhantes inclusive às editadas no respectivo regulamento da profissão. Coordenar e executar as atividades de 
Assistência Farmacêutica no Âmbito da Atenção Básica/Saúde da Família; Auxiliar os gestores e a equipe de saúde no 
planejamento das ações e serviços de Assistência Farmacêutica na Atenção Básica/Saúde da Família, assegurando a 
integridade e a intersetorialidade das ações de saúde; Promover o acesso e o uso racional de medicamentos junto à 
população e aos profissionais da Atenção Básica/Saúde da Família, por intermédio de ações que disciplinem a prescrição, 
a dispensação e o uso; Assegurar a dispensação adequada dos medicamentos e viabilizar a implementação da Atenção 
Farmacêutica na Atenção Básica/Saúde da Família; Selecionar, programar, distribuir e dispensar medicamentos e 
insumos, com garantia da qualidade dos produtos e serviços; Receber, armazenar e distribuir adequadamente os 
medicamentos na Atenção Básica/Saúde da Família; Acompanhar e avaliar a utilização de medicamentos e insumos, 
inclusive os medicamentos fitoterápicos, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade 
de vida da população; Subsidiar o gestor, os profissionais de saúde e as Equipes PSF com informações relacionadas à 
morbimortalidade associados aos medicamentos; Elaborar, em conformidade com as diretrizes municipais, estaduais e 
nacionais, e de acordo com o perfil epidemiológico, projetos na área da Atenção/Assistência Farmacêuticas a serem 
desenvolvidos; Intervir diretamente com os usuários nos casos específicos, em conformidade com a equipe de Atenção 
Básica/Saúde da Família, visando uma farmacoterapia racional e à obtenção de resultados definidos e mensuráveis, 
voltados à melhoria da qualidade de vida; Estimular, apoiar, propor e garantir a educação permanente de profissionais da 
Atenção Básica/Saúde da Família envolvidos em atividades de Atenção/Assistência Farmacêutica; Treinar e capacitar os 
recursos humanos da Atenção Básica/Saúde da Família para o cumprimento das atividades referentes à Assistência 
Farmacêutica; Atendimento e orientação em relação às medicações (usuários/familiares); Outras atividades inerentes à 
função. 

27.  FISIOTERAPEUTA (40h): 
Realizar diagnósticos, com levantamento dos problemas de saúde que requeiram ações de prevenção de deficiências e 
das necessidades em termos de reabilitação, na área adstrita às Equipes PSF; Desenvolver ações de promoção e proteção 
à saúde em conjunto com as Equipes PSF incluindo aspectos físicos e da comunicação, como consciência e cuidados com o 
corpo, postura, hábitos orais, com vistas ao autocuidado; Desenvolver ações para subsidiar o trabalho das Equipes PSF no 
que diz respeito ao desenvolvimento infantil; Desenvolver ações conjuntas com as Equipes PSF visando ao 
acompanhamento das crianças que apresentam risco para alterações no desenvolvimento; Realizar ações para prevenção 
de deficiências em todas as fases do ciclo de vida dos indivíduos; Acolher os usuários que requeiram cuidados de 
reabilitação, realizando orientações, atendimento, acompanhamento, de acordo com a necessidade dos usuários e a 
capacidade instalada das Equipes PSF; Desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimentos coletivos; 
Desenvolver ações integradas aos equipamentos sociais existentes, como escola, creches, pastorais, entre outros; Realizar 
visitas domiciliares para orientações, adaptações e acompanhamentos; Realizar, em conjunto com as Equipes PSF, 
discussões e condutas fisioterapêuticas conjuntas e complementares; Desenvolver projetos e ações intersetoriais, para a 
inclusão e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência; Orientar e informar as pessoas com deficiência, 
sobre manuseio, posicionamento, atividades de vida diária, recursos e tecnologias de atenção para o desempenho 
funcional frente às características específicas de cada indivíduo; Desenvolver ações de reabilitação baseada na 
Comunidade, que pressuponham valorização do potencial da comunidade, concebendo todas as pessoas como agentes 
do processo de reabilitação e inclusão; Acolher, apoiar e orientar as famílias, principalmente no momento do diagnóstico, 
para o manejo das situaçõesoriundas da deficiência de um de seus componentes; Acompanhar o uso de equipamentos 
auxiliares e encaminhamentos quando necessário; Realizar encaminhamento e acompanhamento das indicações e 
concessões de órteses, próteses e atendimentos específicos realizados por outro nível de atenção à saúde; Outras 
atividades inerentes à função. 

28.  FONOAUDIÓLOGO (40h): 
Diagnósticos, com levantamento dos problemas de saúde, que requeiram ações de prevenção de deficiências e das 
necessidades em termos de reabilitação, na área adstrita às ESF; desenvolver ações de promoção e proteção à saúde em 
conjunto com as ESF, incluindo aspectos físicos e da comunicação, como consciência e cuidado com o corpo, postura, 
saúde auditiva e vocal, hábitos orais, controle do ruído, com vistas ao autocuidado; desenvolver ações conjuntas com as 
ESF visando ao acompanhamento das crianças que apresentam riscos para alterações no desenvolvimento; acolher os 
usuários que requeiram cuidados de reabilitação, realizando orientações, atendimentos, acompanhamento, de acordo 
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com a Necessidade dos usuários e a capacidade instalada das ESF; desenvolver projetos e ações inter setoriais, para a 
inclusão e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência; realizar ações que facilitam a inclusão escolar, no 
trabalho ou social de pessoas com deficiência. 

29.  MÉDICO (DST/AIDS) (20h): 
Prestar atendimento médico aos pacientes, prescrevendo e trabalhando na adesão terapêutica antirretroviral; trabalhar 
com a equipe multiprofissional, na orientação dos grupos de apoio às pessoas vivendo com DST/HIV/AIDS e no 
planejamento de políticas públicas de prevenção; atuar na assistência dos agravos como: DST/HIV/AIDS, seguindo as 
rotinas e protocolos ministeriais; realizar atividades educativas com grupo na comunidade, desenvolvendo ações de 
prevenção e de redução de danos junto à população em geral e específicas como: usuários de drogas, profissionais do 
sexo, estudantes, mulheres e profissionais no seu ambiente de trabalho; encaminhar aos serviços de maior complexidade, 
quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento, por meio de um sistema de acompanhamento, referência e 
contra referencia. 

30.  MÉDICO ESF (40h): 
Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade; Valorizar a relação médico-paciente e médico-família 
como parte de um processo terapêutico e de confiança; Oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, 
visando abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária; Empenhar-se em manter seus clientes saudáveis, quer 
venham às consultas ou não; Executar as ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua área de 
abrangência; Executar as ações de assistência nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, a mulher, ao trabalhador, 
ao adulto e ao idoso, realizando também atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias 
ambulatoriais, entre outros; Discutir de forma permanente – junto a equipe de trabalho e comunidade – o conceito de 
cidadania, enfatizando os direitos a saúde e as bases legais que os legitimam; Participar do processo de programação e 
planejamento das ações e da organização do processo de trabalho das unidades de Saúde da Família; Outras atividades 
inerentes à função. 

31.  MÉDICO ESF (20h): 
Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade; Valorizar a relação médico-paciente e médico-família 
como parte de um processo terapêutico e de confiança; Oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, 
visando abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária; Empenhar-se em manter seus clientes saudáveis, quer 
venham às consultas ou não; Executar as ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua área de 
abrangência; Executar as ações de assistência nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, a mulher, ao trabalhador, 
ao adulto e ao idoso, realizando também atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias 
ambulatoriais, entre outros; Discutir de forma permanente – junto à equipe de trabalho e comunidade – o conceito de 
cidadania, enfatizando os direitos a saúde e as bases legais que os legitimam; Participar do processo de programação e 
planejamento das ações e da organização do processo de trabalho das unidades de Saúde da Família; Outras atividades 
inerentes à função. 

32.  MÉDICO NEUROLOGISTA (30h): 
Realizar atendimento na área de neurologia; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; realizar 
atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade 

que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao emprego e área. 

33.  MÉDICO INFECTOLOGISTA (20h): 
Examinar e diagnosticar, tratar e acompanhar pacientes acometidos por doenças infecciosas e parasitarias; Infecções 
Oportunistas (IO), Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST); Efetuar e encaminhar pacientes para Imunizações 
(vacinações); Efetuar aconselhamento na prescrição de antimicrobianos (uso correto de antibióticos); Efetuar controle de 
infecção; Examinar o paciente, auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar diagnóstico, 
ou se necessário, requisitar exames complementares, encaminhar o usuário a especialista, a outra categoria profissional 
ou a outra instituição, dependendo da avaliação médica. Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 
medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da 
medicina preventiva, de urgência, de emergência ou terapêutica; Analisar e interpretar resultados de exames diversos, 
comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; Manter registro dos pacientes 
examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Encaminhar pacientes 
para atendimento especializado, quando for o caso; Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da 
saúde pública e medicina preventiva; Participar de programas de saúde, visando o controle, prevenção e recuperação de 
doenças e a promoção de saúde. 
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34.  MÉDICO PEDIATRA (30h): 
Prestar assistência médica em pediatria efetuando os procedimentos técnicos pertinentes à especialidade e executando 
tarefas afins; clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; realizar solicitação de exames/diagnósticos 
especializados relacionados a sua especialidade; analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os 
com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir diagnóstico, prescrever  medicamentos  
relacionados  a  patologias  específicas,  aplicando  recursos  de medicina  preventiva  ou  terapêutica;  manter  registros  
dos  pacientes,  examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença; 
prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins;  coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de 
forma a desenvolver indicadores de saúde da população; elaborar  programas  educativos  e  de  atendimento  médico-
preventivo,  voltado  para  a comunidade em geral; assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que 
indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 
este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; planejar e 
organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no  órgão em que atua e 
demais campos da administração municipal; executar  outras  tarefas  da mesma  natureza  ou  nível  de  complexidade  

associadas ao seu emprego. 

35.  MÉDICO PEDIATRA (10h): 
Prestar assistência médica em pediatria efetuando os procedimentos técnicos pertinentes à especialidade e executando 
tarefas afins; clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; realizar solicitação de exames/diagnósticos 
especializados relacionados a sua especialidade; analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os 
com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir diagnóstico, prescrever  medicamentos  
relacionados  a  patologias  específicas,  aplicando  recursos  de medicina  preventiva  ou  terapêutica;  manter  registros  
dos  pacientes,  examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença; 
prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins;  coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de 
forma a desenvolver indicadores de saúde da população; elaborar  programas  educativos  e  de  atendimento  médico-
preventivo,  voltado  para  a comunidade em geral; assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que 
indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 
este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; planejar e 
organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no  órgão em que atua e 
demais campos da administração municipal; executar  outras  tarefas  da mesma  natureza  ou  nível  de  complexidade  

associadas ao seu emprego. 

36.  MÉDICO PSIQUIATRA (30h): 
Responsável pelo atendimento do dependente químico em relação ao uso de medicação/acompanhamento do 
tratamento; Orientação ao usuário e famílias; Psicoses/menores; Atendimento e orientação em relação às medicações 
(usuários/familiares); Atendimento e acompanhamento a pacientes portadores de enfermidades inerentes à 
especialidade; trabalho profissional de medicina, segundo os princípios técnicos inerentes à especialidade; prescrever 
tratamento; participar de programas voltados para a saúde pública; executar outras tarefas semelhantes; Outras 
atividades inerentes à função. 

37.  MÉDICO PSIQUIATRA (20h): 
Responsável pelo atendimento do dependente químico em relação ao uso de medicação/acompanhamento do 
tratamento; Orientação ao usuário e famílias; Psicoses/menores; Atendimento e orientação em relação às medicações 
(usuários/familiares); Atendimento e acompanhamento a pacientes portadores de enfermidades inerentes à 
especialidade; trabalho profissional de medicina, segundo os princípios técnicos inerentes à especialidade; prescrever 
tratamento; participar de programas voltados para a saúde pública; executar outras tarefas semelhantes; Outras 
atividades inerentes à função. 

38.  MÉDICO UROLOGISTA (20h): 
Realizar atendimento na área de urologia; desempenhar funções da medicinapreventiva e curativa; realizar 
atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade 

que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao emprego e área. Assessorar, elaborar e 

participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; Participar, articulado com 
equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da 
família e da população em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, 
analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para diversos  tipos  de  enfermidades,  



  
 

 

 

 

 
 

Concurso Público 001/2015                   Página 86 de89 

 

 

CODESP- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA 

Porciúncula - RJ / Natividade - RJ 

aplicando  recursos da medicina preventiva ou terapêutica; Manter registro dos pacientes examinados,  anotando  a  
conclusão  diagnóstica, o tratamento  prescrito  e  a  evolução  da doença; Realizar atendimento individual, individual 
programado e individual  interdisciplinar a pacientes; Efetuar a notificação compulsória de doenças; Realizar  reuniões 
com familiares ou  responsáveis de pacientes  a  fim  de prestar informações  e  orientações sobre a doença e o 
tratamento a ser realizado; Prestar informações do  processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou 

responsáveis; Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do emprego; Realizar outras 

atribuições afins. 

39.  MÉDICO ORTOPEDISTA (20h): 
Realizar atendimento na área de ortopedia; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; realizar 
atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade 

que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao emprego e área. 

40.  MÉDICO ALERGOLOGISTA (20h): 
Realizar atendimento na área alergista; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, 
exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua 

natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao emprego e área. 

41.  MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA (20h): 
Atendimento na área de otorrinolaringologia; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; realizar 
atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade 

que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao emprego e área. 

42.  MÉDICO REMOÇÃO – SOBREAVISO (Regime de sobreaviso): 
Os plantões de sobreaviso 3,5 dias conforme escala da unidade, consistem na disponibilidade do profissional médico para 
que possa ser requisitado, quando necessário, por intermédio de telefone ou qualquer outro meio de comunicação pela 
equipe de trabalho do Posto de Urgência; Nos casos de chamados do plantão de sobreaviso, o médico plantonista 
presencial informará o caso a ser atendido, registrando em prontuário a data e o horário do chamado; O profissional de 
sobreaviso, deverá obrigatoriamente comparecer ao hospital de origem da chamada, no prazo máximo de 1(uma) hora 
após a chamada, para realização de avaliação médica e procedimentos complementares que se fizerem necessários ao 
paciente do hospital; As chamadas dos profissionais também serão devidamente registradas no livro de passagem de 
plantão, pela equipe de enfermagem dos hospitais. 

43.  MÉDICO PLANTONISTA (Plantão semanal 24h): 
Prestar atendimento de Urgência e Emergência em demanda espontânea, cuja origem é variada e incerta, 
responsabilizando-se integralmente pelo tratamento dos mesmos, o que pode incluir procedimentos tais como: suturas, 
drenagens e passagem de cateteres; Realizar triagem dos casos clínicos identificando os que requerem maior atenção da 
equipe de saúde; integrar a equipe multiprofissional de trabalho, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de 
normas e procedimentos operacionais; Contatar a Central de Regulação Médica para colaborar com a organização e 
regulação do sistema de atenção a urgências; Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico científico 
da Unidade de Urgência e Emergência; Promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a 
relação médico-paciente e observando preceitos éticos. Executar outras atividades correlatas. 

44.  MOTORISTA (40h): 
Conduzir os veículos automotivos da Municipalidade; Dirigir os veículos automotores da Municipalidade utilizados para 
transporte de pessoal; Manter os veículos abastecidos de combustível e lubrificante; Efetuar troca de pneus, quando em 
serviço; Verificar sistematicamente o funcionamento do veículo sob sua responsabilidade, providenciando, junto ao setor 
competente, o reparo de qualquer defeito; Zelar pela limpeza e conservação dos veículos; Recolher o veículo ao local de 
guarda, após a conclusão do serviço; Zelar pela documentação do veículo, mantendo-a rigorosamente atualizada; 
Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação. 

45.  NUTRICIONISTA (40h): 
Conhecer e estimular a produção e o consumo dos alimentos saudáveis produzidos regionalmente; Promover a 
articulação inter setorial para viabilizar o cultivo de hortas e pomares comunitários; Capacitar Equipes ESF e participar de 
ações vinculadas aos programas de controle e prevenção dos distúrbios nutricionais como carência por nutrientes, 
sobrepeso, obesidade, doenças crônicas não transmissíveis e desnutrição; Elaborar em conjunto com as Equipes PSF, 
rotinas de atenção nutricional e atendimento para doenças relacionadas à alimentação e Nutrição, de acordo com 
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protocolos de atenção básica, organizando a referência e a contra referência do atendimento; Outras atividades inerentes 
à função. 

46.  PSICÓLOGO (40h): 
Realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional; Apoiar as Equipes ESF na abordagem e no 
processo de trabalho referente aos casos de transtornos mentais severos e persistentes, uso abusivo de álcool e outras 
drogas, pacientes egressos de internações psíquicas, pacientes atendidos nos CAPS, tentativas de suicídio, situações de 
violência intrafamiliar; Discutir com as Equipes ESF os casos identificados que necessitam de ampliação da clínica em 
relação a questões subjetivas; Criar em conjunto com as Equipes ESF, estratégias para abordar problemas vinculados à 
violência e ao abuso de álcool, tabaco e outras drogas, visando á redução de danos e á melhoria da qualidade do cuidado 
dos grupos de maior vulnerabilidade; Evitar práticas que levem aos procedimentos psiquiátricos e medicamentos à 
psiquiatrização e à medicalização de situações individuais e sócias, comuns à vida cotidiana; Fomentar ações que visem à 
difusão de uma cultura de atenção não manicomial, diminuindo o preconceito e a segregação em relação à loucura; 
Desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários, buscando constituir espaços de reabilitação psicossocial na 
comunidade, como oficinas comunitárias, destacando a relevância da articulação inter setorial - conselhos tutelares, 
associações de bairro, grupos de autoajuda etc; Priorizar as abordagens coletivas, identificando os grupos estratégicos 
para que a atenção em saúde mental se desenvolva nas unidades de saúde e em outros espaços na comunidade; 
Possibilitar a integração dos agentes redutores de danos aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família; Ampliar o vínculo com 
as famílias, tornando-as como parceiras no tratamento e buscando construir redes de apoio e integração; Efetuar 
avaliações psicológicas e praticar tarefas afins; dirigir equipes de saúde e, de assistência psicossocial individual e grupal; 
fazer psicodiagnósticos; solicitar avaliações de outros profissionais; realizar acolhimento nos serviços de saúde mental; 
indicar e realizar planos terapêuticos e de reabilitação; aplicar os métodos da psicologia social comunitária; providenciar 
ou realizar tratamento especializado; elaborar pareceres e laudos; assessorar a equipe de saúde sob os aspectos 
psicossociais individuais e coletivos; prestar atendimento em crises a todos implicados nos espaços onde ocorrem; 
realizar visitas e consulta domiciliar; acompanhar internações domiciliares e hospitalares; realizar perícia responsabilizar-

se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do emprego e executar tarefas afins; executar 

outras tarefas semelhantes inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão; Outras atividades inerentes à 
função. 

47.  PROTÉTICO (40h): 
Confeccionar moldeiras e moldes de próteses dentárias. Executar montagem das próteses dentárias. Fundir metais para 
obter peças de prótese dentária. Confeccionar e/ou reparar aparelhos de prótese dentária. Corrigir e eliminar deficiências 
de peças dentárias. Confeccionar aparelhos protéticos de correção posicional dos dentes ou maxilares. Providenciar 
materiais necessários para a execução de serviços. Operar instrumentos e equipamentos destinados à realização dos 
serviços. Colaborar em programas e em projetos dando suporte técnico. Trabalhar segundo normas de qualidade, 
produtividade, segurança e higiene. Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, 
aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 
equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 
função. 

48.  TÉCNICO DE INFORMÁTICA (40h): 
Verificação de problemas e erros de hardware e software; Atualização de peças e periféricos (upgrade); Instalação, 
atualização, configuração e desinstalação de software: utilitários, aplicativos e programas; Formatação e instalação de 
sistema operacional (Windows, Linux, etc); Backup e recuperação de arquivos e dados; Limpeza e manutenção de 
componentes; Instalação e configuração de redes; Verificação e solução de vulnerabilidades de segurança; Executar 
outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

49.  TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL (40h): 
Participar do treinamento e capacitação de auxiliar em saúde bucal e de agentes multiplicadores das ações de promoção 
à saúde; ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica do 
flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista; fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida 
pelo cirurgião-dentista; supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal; 
inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais 
e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista; proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e 
após atos cirúrgicos; remover suturas; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de 
produtos e resíduos odontológicos; realizar isolamento do campo operatório; e, bem como instrumentar o cirurgião-
dentista em ambientes clínicos. 
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50.  TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS (40h): 
Desenvolver atividades gerais de laboratório de análises clínicas, coletar e preparar exames bacterioscópicos e químicos, 
reações sorológicas, dosagem e outros, bem como anatomia para fins clínicos. 

51.  TÉCNICO EM RAIO-X (40h): 
Operar Tomógrafo, Sistemas de Hemodinâmica, aparelhos de Raios X e outros acionando seus comandos e observando 
instruções de funcionamento, para provocar a descarga de radioatividade correta. Preparar equipamento, sala de exame 
e material, averiguando condições técnicas e acessórios necessários. Preparar pacientes para exame e ou radioterapia. 
Prestar atendimento aos pacientes, realizando as atividades segundo normas e procedimentos de biossegurança e código 
de conduta. Revelar chapas e filmes radiológicos, zelando pela qualidade das imagens. Realizar o processamento e a 
documentação das imagens adquiridas. Controlar radiografias realizadas, registrando números, discriminando tipo e 
requisitante. Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao 
superior eventuais problemas. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Executar tarefas pertinentes à 
área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas compatíveis com as 
exigências para o exercício da função. 

52.  TERAPEUTA OCUPACIONAL (40h): 
Realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional; Apoiar as ESF na abordagem e no processo de 
trabalho referente aos casos de transtornos mentais severos e persistentes, uso abusivo de álcool e outras drogas, 
pacientes egressos de internações psiquiátricas, pacientes atendidos nos CAPS, tentativas de suicídio, situações de 
violência intrafamiliar; discutir com as ESF os casos identificados que necessitam de ampliação da clínica em relação a 
questões subjetivas; criar, em conjunto com as ESF, estratégias para abordar problemas vinculados à violência e ao abuso 
de álcool, tabaco e outras drogas, visando à redução de danos e a melhoria da qualidade do cuidado dos grupos de maior 
vulnerabilidade; ampliar o vínculo com as famílias, tornando-as como parceiras no tratamento e buscando constituir 
redes de apoio e integração; possibilitar a integração dos agentes redutores de danos aos núcleos de apoio à saúde da 
família. Avaliar as necessidades de atuação de terapia ocupacional em pacientes da saúde mental; realizar procedimentos 
e técnicas específicas da sua função; apoiar atividades de ensino e pesquisa; orientar e coordenar o pessoal sob sua 
supervisão; e outras atividades afins. 
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ANEXO IV 

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
 

DATA: 30/10/2016 – MATUTINO – Início 08h00min 
 
 
 

EMPREGOS 

 ASSISTENTE SOCIAL  DENTISTA ESF  DENTISTA ENDODONTISTA  DENTISTA ORTODONTISTA 

 DENTISTA BUCOMAXILOFACIAL  DENTISTA PERIODONTISTA  DENTISTA PROTESISTA  EDUCADOR FÍSICO 

 ENFERMEIRO  ENFERMEIRO ESF  ENFERMEIRO PLANTONISTA  FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 

 FISIOTERAPEUTA  FONOAUDIÓLOGO  MÉDICO (DST/AIDS)  MÉDICO ESF - 40h 

 MÉDICO ESF - 20h  MÉDICO REMOÇÃO - SOBREAVISO  MÉDICO PLANTONISTA  MÉDICO NEUROLOGISTA 

 MÉDICO INFECTOLOGISTA  MÉDICO PEDIATRA - 30h  MÉDICO PEDIATRA - 10h  MÉDICO PSIQUIATRA - 20h 

 MÉDICO PSIQUIATRA - 30h  MÉDICO UROLOGISTA  MÉDICO ORTOPEDISTA  MÉDICO ALERGOLOGISTA 

 MÉDICO 
OTORRINOLARINGOLOGISTA 

 NUTRICIONISTA  PSICÓLOGO  TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 
 
 

 

 

DATA: 30/10/2016 – VESPERTINO – Início 13h30min 
 

 
 
 
 

EMPREGOS 

 AUXILIAR DE LIMPEZA  ARTESÃO  COZINHEIRO  MOTORISTA 

 AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 

 AGENTE DE ENDEMIAS  ATENDENTE DISPENSADOR  AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 CUIDADOR (RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA) 

 AGENTE DE INSPEÇÃO 
SANITÁRIA 

 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

PLANTONISTA 

 AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL  DIGITADOR  EDUCADOR DE SAÚDE  TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

 TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL 
 TÉCNICO EM ANÁLISES 

CLÍNICAS 
 TÉCNICO EM RAIO-X  PROTÉTICO 

 

 


