
 1 

 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NA ÁREA DA SAÚDE DE 
NÍVEL SUPERIOR, NÍVEL MÉDIO ADMINISTRATIVO, NÍVEL MÉDIO 

TÉCNICO/PROFISSIONALIZANTE E DE NIVEL FUNDAMENTAL. 
 
 

EDITAL N. 063/GDRH/SEAD, DE 16 DE MARÇO DE 2006. 
 

O Secretário de Estado da Administração do Estado de Rondônia, no uso de suas 
atribuições, torna pública a realização de concurso público para provimento de vagas na área da 
saúde, atualmente existentes e das que vierem a surgir, nos cargos de Nível Superior, Nível Médio 
Administrativo e de Nível Médio Técnico/Profissionalizante e Nível Fundamental, para lotação e 
efetivo exercício nas Unidades Hospitalares de Saúde sob a administração da Secretaria de Estado 
da Saúde do Estado de Rondônia, localizadas nos Municípios de Porto Velho, Buritis e no Distrito de 
Extrema, mediante as condições estabelecidas neste Edital e previstas em Lei. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O concurso público será regido por este Edital, executado pela Fundação José Pelúcio Ferreira – 
FJPF, de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão à Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 
contratada nos moldes previstos no inciso XIII, do artigo 24, da lei nº 8666/93. 
1.2. Para os cargos de Nível Superior o concurso consistirá de duas fases, sendo: 
1ª Fase: Exame de conhecimentos gerais e específicos, mediante aplicação de provas objetivas, de 
caráter eliminatório e classificatório. 
2ª Fase: Avaliação de Títulos. 
1.3. Para os cargos de Nível Médio Administrativo, de Nível Médio Técnico e Nível Fundamental, 
exceto Motorista, o concurso consistirá de uma única fase - Exame de conhecimentos gerais e 
específicos, mediante aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. 
1.3.1. Para o cargo de Motorista, além da prova objetiva, também será aplicada prova prática, a ser 
realizada somente na cidade de Porto Velho/RO. 
1.4. As provas objetivas, somente para os cargos de: médico anestesiologista, médico cirurgião 
cardiovascular, médico cirurgião torácico, médico cirurgião pediátrico, médico endocrinologista, 
médico neurocirurgião, médico neurologista, médico infectologista, médico intensivista, médico 
oncologista clínico, médico cardiologista com atividade em ecocardiograma e médico cirurgião de 
cabeça e pescoço serão aplicadas nas cidades de: Ariquemes/RO, Cuiabá/MT, Ji-Paraná/RO, 
Londrina/PR, Porto Velho/RO, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e Vilhena/RO.  
1.4.1. Para os demais cargos, as provas objetivas serão aplicadas somente nas cidades de: 
Ariquemes/RO, Ji-Paraná/RO, Porto Velho/RO e Vilhena/RO. 
1.5. O concurso destina-se ao provimento de vagas atualmente disponíveis, das que vierem a surgir 
ou forem criadas dentro do prazo de validade do concurso. 
1.6. Os candidatos nomeados ficarão sujeitos à carga horária relacionada ao seu cargo. 
1.7. O regime jurídico é o Estatutário. 
 
2. DAS VAGAS 
2.1. As vagas destinadas a cada cargo/especialidade/área estão distribuídas nas Unidades 
Hospitalares de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, localizadas nos Municípios de Porto Velho, 
Buritis e no Distrito de Extrema, conforme consta no ANEXO I deste Edital. 
2.2. As vagas existentes constantes neste Edital serão providas por candidatos aprovados no 
concurso, obedecendo-se estritamente aos critérios de aprovação e classificação estabelecidos neste 
Edital. 
 
 
2.3. DAS VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
2.3.1. Das vagas destinadas aos cargos relacionados neste Edital, 10% (dez por cento) serão 
providas na forma da Lei nº 515, de 4 de outubro de 1993, observada a compatibilidade do cargo com 
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a necessidade especial que seja o candidato portador. 
2.3.2. O candidato que desejar concorrer às vagas definidas no subitem anterior deverá, no ato da 
inscrição, no campo específico da ficha de inscrição, declarar-se portador de necessidade especial e, 
posteriormente, se convocado, deverá submeter-se à perícia médica, promovida pelo Centro de 
Perícia Médica Oficial do Estado de Rondônia, que terá decisão terminativa sobre a sua qualificação 
como portador de necessidade especial ou não e sobre o grau da necessidade especial, que 
determinará estar ou não, o candidato, capacitado para o exercício do cargo. 
2.3.2.1. O candidato deverá comparecer à perícia médica munido de Laudo Médico atestando a 
espécie e o grau ou o nível de necessidade especial, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como à provável causa da 
necessidade especial. 
2.3.3. A não-observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito 
das vagas reservadas aos candidatos em tais condições. 
2.3.4. O candidato que, no ato de inscrição, se declarar portador de necessidade especial, se 
classificado no concurso, além de figurar na lista geral de classificação, terá seu nome publicado em 
relação à parte, observada a respectiva ordem de classificação. 
2.3.5. O candidato que não declarar a necessidade especial, conforme estabelecido no subitem 
(2.3.2), perderá a prerrogativa em concorrer às vagas reservadas. 
2.3.6. As vagas definidas no subitem 2.3.1 que não forem providas por falta de candidatos, por 
reprovação no concurso ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, 
observada a ordem geral de classificação. 
2.4. O candidato portador de necessidades especiais que necessitar de tempo adicional para a 
realização das provas, deverá encaminhar solicitação por escrito a FJPF, por meio de SEDEX, com 
Aviso de Recebimento (AR), para a FJPF – Concurso Público – SESAU/RO, Caixa Postal 99723 – 
CEP: 24020-976 - Niterói – RJ, devendo ser notificado à FJPF seu envio, via formulário disponível no 
site www.fjpf.org.br ou via fax (21) 2613-5401, especificando a data da postagem e o número 
identificador do objeto, até o término das inscrições, com justificativa acompanhada de parecer 
emitido por especialista de sua área de necessidade especial, para avaliação da FJPF.  
2.4.1. O candidato que não atender ao dispositivo do item anterior não terá tempo adicional para a 
realização das provas, seja qual for o motivo alegado. 
 
3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 
3.1. Ter sido aprovado no concurso público e nomeado por Decreto. 
3.2. Ter nacionalidade brasileira e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo 
estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos 
políticos nos termos do parágrafo 1º, do artigo 12, da Constituição Federal. 
3.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
3.4. Ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso do candidato do sexo 
masculino. 
3.5. Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo e registro no órgão de classe 
competente. 
3.6. Ter idade mínima de dezoito anos completos. 
3.7. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. 
3.8. Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão 
público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal. 
3.9. Cumprir na integra as determinações deste Edital. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
4.1. A inscrição no presente concurso público implica o conhecimento e tácita aceitação das 
condições estabelecidas neste Edital, das quais, o candidato não poderá alegar desconhecimento, 
sob nenhuma hipótese.  
4.2. Valor da taxa de inscrição: para os cargos de Nível Superior, R$ 90,00; para os cargos de Nível 
Médio Administrativo, R$ 60,00; para os de Nível Médio Técnico/Profissionalizante, R$ 60,00 e para 
os de Nível Fundamental, R$ 45,00. 
4.3. A importância recolhida relativa à taxa de inscrição não será devolvida em hipótese alguma. 
4.4. A Secretaria de Estado da Administração do Governo do Estado de Rondônia e a FJPF não se 
responsabilizam por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações não verídicas, endereço 
inexato ou incompleto e opção de local de prova fornecidos pelo candidato ou seu procurador. 
4.6. Será facultativo ao candidato fazer mais de uma inscrição, desde que não haja coincidência nos 
dias e/ou turnos de aplicação das provas objetivas e dissertativas (consulte ANEXO I), devendo, para 
isso, o candidato, preencher ficha e pagar taxa referente a cada inscrição que desejar efetivar. 
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4.7. O candidato deverá, no ato da inscrição, optar pelo cargo/código e pela localidade em que deseja 
fazer a prova objetiva e, depois de efetivada a inscrição, não será aceito pedido de alteração desta 
opção. 
4.8. INSCRIÇÃO ATRAVÉS DAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS 
4.8.1. Para efetuar a inscrição nas agências dos Correios, o candidato deverá proceder da seguinte 
forma: 
a) comparecer a qualquer uma das agências credenciadas dos Correios relacionadas no ANEXO IX; 
b) ler o Manual do Candidato disponível na agência dos Correios, para consulta; 
c) preencher a Ficha de Inscrição disponível na agência dos Correios; 
d) pagar a taxa de inscrição, em espécie, recebendo seu comprovante de inscrição, 
devidamente autenticado e um exemplar do Manual do Candidato. 
4.8.2. O comprovante de inscrição autenticado pelos Correios deverá estar de posse do candidato 
durante todo o certame, para eventual certificação e consulta pelos organizadores. 
4.8.3. O candidato poderá inscrever-se através de terceiros, mediante procuração específica simples 
para esse fim, não sendo necessário o reconhecimento de firma. No ato da inscrição, deverão ser 
anexadas à ficha de inscrição, a procuração e uma cópia do documento de identidade do candidato. 
Nesta hipótese, o candidato assumirá as conseqüências de eventuais erros de seu procurador, o qual 
deverá datar e assinar a Ficha de Inscrição. 
4.8.4. A Ficha de Inscrição não poderá conter emendas, rasuras ou informações incompletas, sob 
pena de indeferimento de sua inscrição. 
4.8.5. A Ficha de Inscrição contendo os dados do candidato deverá ser obrigatoriamente, retida pela 
agência dos Correios no ato do pagamento da Taxa de Inscrição, não podendo, em hipótese alguma, 
permanecer com o candidato. 
4.8.6. Os candidatos que se inscreverem através das agências credenciadas dos Correios poderão 
confirmar sua inscrição no endereço eletrônico www.fjpf.org. br ou www.rondonia.ro.gov.br, a partir do 
décimo dia útil após o encerramento das inscrições. A confirmação da inscrição deverá ser impressa 
e guardada pelo candidato juntamente com o canhoto da inscrição autenticado. 
4.8.7. O candidato somente será considerado inscrito neste Concurso Público, após ter cumprido 
todas as instruções descritas no item (4) deste Edital e terem sido as inscrições homologadas e 
publicadas no Diário Oficial do Estado de Rondônia. 
4.8.8. A FJPF não se responsabiliza por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações não 
verídicas, endereço inexato ou incompleto fornecido pelo candidato ou seu procurador.  
4.8.9. A prestação de declaração falsa ou inexata e a não apresentação de qualquer documento 
exigido importarão em insubsistência de inscrição, nulidade de habilitação e perda dos direitos 
decorrentes, em qualquer tempo, em qualquer etapa do certame, sem prejuízo das sanções civis e 
penais cabíveis. 
4.10. INSCRIÇÃO PELA INTERNET  
4.10.1. Para se inscrever pela Internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 
www.fjpf.org.br ou www.rondonia.ro.gov.br , onde constam o Edital, a Ficha de Inscrição via Internet e 
os procedimentos necessários à efetivação da inscrição. A inscrição pela Internet estará disponível 
durante as 24 horas do dia ininterruptamente, considerando-se o horário de Brasília/DF, sendo o 
horário de início às 08 horas do primeiro dia de inscrição e o horário de encerramento às 23 horas do 
último dia de inscrição. 
4.10.2. O candidato deverá ler e seguir atentamente as orientações para preenchimento da ficha de 
inscrição via Internet e demais procedimentos. 
4.10.3. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetivado, impreterivelmente, até o primeiro dia 
útil ao encerramento das inscrições, caso contrário, não será considerado. 
4.10.4. As inscrições somente serão aceitas após o banco confirmar o efetivo pagamento do valor da 
taxa de inscrição, que deverá ser feito em qualquer agência da rede bancária, obrigatoriamente, por 
meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio candidato no momento da inscrição. Não 
será aceita outra forma de pagamento diferente da descrita nem mesmo depósito bancário. 
4.10.5. O boleto pago, autenticado pelo caixa do banco ou o comprovante de pagamento do boleto 
deverá estar de posse do candidato durante todo o certame, para eventual certificação e consulta 
pelos organizadores. 
4.10.6. Para os candidatos que fizerem sua inscrição pela Internet, o Edital e seus anexos serão 
disponibilizados nos sites www.fjpf.org.br e www.rondonia.ro.gov.br, para consulta e impressão.  
4.10.7. O descumprimento de qualquer das instruções para inscrição via Internet implicará no 
cancelamento da inscrição. 
4.10.8. A inscrição via Internet é de inteira responsabilidade do candidato e deve ser feita com 
antecedência, evitando-se o possível congestionamento de comunicação do endereço eletrônico 
www.fjpf.org.br ou  www.rondonia.ro.gov.br nos últimos dias de inscrição. 
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4.10.9. A FJPF não será responsável por problemas na inscrição via Internet, motivados por falhas de 
comunicação ou congestionamento das linhas de comunicação nos últimos dias do período que 
venha a impossibilitar a transferência e o recebimento de dados. 
4.10.10. Os candidatos que se inscreverem pela Internet poderão confirmar sua inscrição no 
endereço eletrônico www.fjpf.org.br ou www.rondonia.ro.gov.br a partir do quinto dia útil após o 
pagamento do boleto bancário. A confirmação da inscrição deverá ser impressa e guardada pelo 
candidato juntamente com o boleto autenticado ou o respectivo comprovante de pagamento. 
 
5. DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO 
5.1. Os interessados em obter a isenção da taxa de inscrição em concurso público, com base na lei 
em vigor, devem comprovar a condição de Doadores de Sangue, providenciando a documentação 
abaixo: 

a) Solicitação de Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição, por escrito e assinada, com o 
preenchimento da Ficha de Inscrição, condicional, específica para solicitação de isenção, a 
ser obtida no Posto de Atendimento – ANEXO V ou impressa através do site www.fjpf.org.br. 

b) Declaração original emitida pela Fundação Hemeron, da Secretaria de Saúde do Governo do 
estado de Rondônia; 

c) Cópia autenticada do documento de identidade. 
5.2. A documentação acima deverá ser entregue no Posto de Atendimento – ANEXO V,  
impreterivelmente no período definido no Cronograma Previsto – ANEXO IV, de segunda a sexta-
feira, no horário de 8h as 12h e de 14h as 18h ou ser enviada pelo Correio, vi a SEDEX ou Carta 
Registrada, com Aviso de Recebimento (AR), mencionando Concurso Público SESAU/RO, para a 
Caixa Postal nº 99.723 – CEP: 24.020-976 – Niterói – RJ, neste mesmo período, devendo ser 
notificado à FJPF seu envio, via formulário disponível no site www.fjpf.org.br ou 
www.rondonia.ro.gov.br ou via fax (21) 2613-5401, especificando a data da postagem e o número 
identificador do objeto.  
5.3. A não apresentação de qualquer documento estabelecido para comprovar a condição de doador 
de sangue ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e formas solicitadas, implicará no 
indeferimento do pedido de isenção. 
5.4. A relação das isenções deferidas será divulgada na data prevista no Cronograma Previsto – 
ANEXO IV, no Posto de Atendimento – ANEXO V e pelo site www.fjpf.org.br ou através dos telefones 
(21) 2613-5401 e (69) 3221-0700. 
5.5. Os candidatos com isenção concedida terão sua inscrição automaticamente efetivada e poderão 
retirar um exemplar do Manual do Candidato, no Posto de Atendimento – ANEXO V, até 3 (três) dias 
após a divulgação da relação das isenções ou acessar o site www.fjpf.org.br para consultar e imprimir 
suas informações.  
5.6. Sendo constatada, a qualquer tempo, como falsa, qualquer documentação entregue, será 
cancelada a inscrição por ventura efetivada e anulados todos os atos dela decorrentes, respondendo 
ainda seu autor, pela inverassidade, na forma da lei.  
 
6. DAS PROVAS ESPECIAIS 
6.1. Caso haja necessidade de condições especiais para se submeter às provas, o candidato deverá 
solicitá-la no ato da inscrição, no campo específico, indicando claramente quais os recursos especiais 
necessários, arcando o candidato com as conseqüências de sua omissão. 
6.2.O candidato portador de necessidades especiais que, no ato da inscrição, não declarar esta 
condição, não será desta forma, considerado pela Comissão do Concurso Público. Neste caso, o 
candidato cego ou amblíope ou que apresente qualquer outra necessidade de condições especiais 
para se submeter às provas, não terá sua prova preparada adequadamente, sejam quais forem os 
motivos alegados, ficando sob a responsabilidade do candidato a opção de realizar ou não a prova. 
6.3. A realização das provas em condições especiais requeridas pelo candidato, conforme disposto 
no subitem (6.1), ficará sujeita, ainda, à apreciação e deliberação da FJPF, observados os critérios de 
viabilidade e razoabilidade.  
 
7. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS ETAPAS 
7.1. Os locais e os horários de aplicação da prova objetiva serão divulgados em jornal de ampla 
circulação no Estado de Rondônia, afixados nos quadros de avisos do Posto de Atendimento - 
ANEXO V e disponibilizados no endereço eletrônico www.fjpf.org.br e www.rondonia.ro.gov.br com 
antecedência mínima de 5 dias da data de sua realização conforme consta no Cronograma Previsto – 
ANEXO IV. 
7.1.1. A FJPF enviará como complemento às informações citadas no subitem anterior, Carta de 
Confirmação de Inscrição, contendo o local em que o candidato fará sua Prova Objetiva, destinando-a 
ao endereço indicado na Ficha de Inscrição. 
7.1.2. Caso o candidato não receba sua Carta de Confirmação de Inscrição, até 4 dias anteriores à 
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data de realização das provas objetivas, não deverá se abster de obter informações sobre seu local 
de prova na Internet, no site www.fjpf.org.br ou entrar em contato com a FJPF pelo telefone (21) 
2613-5401 ou (69) 3221-0700 de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9 horas às 16 horas, 
horário de Brasília/DF. 
7.1.3. O envio de comunicação pessoal dirigida ao candidato não o desobriga do dever de observar 
as publicações previstas no subitem (7.1) deste Edital. 
7.1.4 A convocação para entrega dos Títulos, bem como para Prova Prática, para os cargos em que 
estas se aplicam, será feita mediante relação a ser afixada nos quadros de avisos do Posto de 
Atendimento - ANEXO V e disponibilizada nos endereços eletrônicos www.fjpf.org.br e 
www.rondonia.ro.gov.br, nas datas previstas no Cronograma Previsto – ANEXO IV. 
7.2. Os horários das provas referir-se-ão ao horário de Brasília/DF. 
7.2.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato, a identificação correta de seu local de realização 
de prova e o comparecimento no horário determinado. 
7.3. O candidato deverá comparecer ao local destinado à realização da prova objetiva com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário definido para o fechamento do acesso ao 
local de prova, munido de caneta esferográfica (tinta azul ou preta) e documento oficial de identidade 
original (com fotografia). 
7.3.1. O acesso ao local de realização da prova objetiva será fechado 10 (dez) minutos antes do 
horário fixado para o início destas. Após o fechamento do acesso, não será permitida entrada dos 
candidatos, em hipótese alguma. 
7.3.2. Não será permitido, em hipótese alguma, o ingresso nas salas ou permanência no local de 
realização da etapa, de candidatos sem documento oficial e original de identidade nem mesmo sob a 
alegação de estar aguardando que alguém o traga. 
7.3.3. Serão considerados documentos oficiais de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos 
Militares (ex-Ministérios Militares), pelos Corpos de Bombeiros e pelas Polícias Militares; carteiras 
expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc); certificado 
de reservista; passaporte; carteiras funcionais do Ministério Público e Magistratura; carteiras 
expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valem como identidade; e carteira nacional de 
habilitação (somente o modelo com foto). 
7.3.4. Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, 
carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de 
identidade, documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 
7.3.5. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato e sua assinatura. 
7.3.6. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização de qualquer etapa, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento 
que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, 
ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coletas de assinaturas em 
formulário próprio para fins de Exame Grafotécnico. 
7.3.7. A critério da FJPF, poderá ser realizado Exame Grafotécnico de todos os candidatos presentes, 
em quaisquer das etapas, objetivando, quando da convocação, a sua confrontação.  
7.4. O documento de identidade poderá ser retido e devolvido após o término da etapa. 
7.5. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada para qualquer das etapas, bem como 
aplicação fora do horário, data e locais determinados. O não comparecimento no local de realização 
da prova objetiva resultará na eliminação automática do candidato. 
7.6. Terá sua participação anulada e será automaticamente eliminado do Concurso Público, o 
candidato que durante a realização de qualquer das etapas: 
a) for descortês com os coordenadores ou executores ou seus auxiliares ou qualquer autoridade 
presente; 
b) for surpreendido em comunicação, por qualquer meio, com pessoas externas ao ambiente de 
realização das etapas; 
c) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
d) fizer em qualquer documento relativo ao concurso, declaração falsa ou inexata. 
7.7. O candidato não poderá ausentar-se do local de realização das etapas sem acompanhamento de 
fiscal, após ter recebido o Cartão de Resposta. 
7.8. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das etapas em 
virtude de afastamento do candidato. 
 
8. ETAPA I - PROVA OBJETIVA 
8.1. Para todos os candidatos inscritos no Concurso, será aplicada Prova Objetiva de 
Conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório, que constará de 40 (quarenta) questões de 
múltipla escolha com 5 (cinco) opções de resposta, das quais uma única será correta, distribuídas por 
conteúdos, conforme ANEXO II. 
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8.2. Cada questão da Prova Objetiva valerá 1 (um) ponto, sendo atribuído peso, conforme ANEXO II. 
8.3. Os conteúdos programáticos e sugestões bibliográficas para realização das provas versarão 
sobre os assuntos constantes no Manual do Candidato e no ANEXO VI deste Edital, estarão 
disponíveis na Internet, nos endereços eletrônicos www.fjpf.org.br e www.rondonia.ro.gov.br 
8.4. O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o Cartão de Respostas, que 
será o único documento válido para correção eletrônica.  
8.5. A Prova Objetiva terá 3h e 30m de duração, neste tempo incluído o preenchimento do Cartão de 
Respostas. 
8.6. O preenchimento do Cartão de Respostas e sua respectiva assinatura serão de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas 
nele contidas. Não haverá substituição de Cartão de Respostas. 
8.7. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização das provas, após 60 
(sessenta) minutos contados do seu efetivo início. 
8.8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e, somente poderão sair juntos 
da mesma após assinarem o encerramento no Termo de Aplicação. 
8.9. O candidato só poderá levar o próprio exemplar do caderno de questões após o término do 
horário da prova.  
8.10. No dia de realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 
aplicação e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou aos 
critérios de avaliação. 
8.11. Por motivo de segurança, somente é permitido ao candidato fazer qualquer anotação durante a 
prova em seu caderno de questões. 
8.12. O candidato deverá seguir as recomendações contidas em seu cartão de respostas e no 
caderno de questões. 
8.13. Não será atribuído nenhum ponto à questão da Prova Objetiva que contiver mais de uma ou 
nenhuma resposta assinalada no cartão de respostas, emenda, rasura ou marcação incorreta. 
8.14. O gabarito oficial da prova objetiva será afixado no Posto de Atendimento - ANEXO V e 
disponibilizado nos endereços eletrônicos www.fjpf.org.br e www.rondonia.ro.gov.br, no segundo dia 
útil após a data de realização das provas, considerando-se o horário de Brasília/DF. 
8.15. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que durante 
a realização das provas: 
a) for surpreendido em comunicação verbal, por escrito, através de telefone celular (o qual deverá ser 
mantido desligado) ou de qualquer outra forma; 
b) utilizar-se de livros, códigos impressos, máquinas calculadoras e similares ou qualquer tipo de 
consulta; 
c) ausentar-se do local das provas antes de decorrida uma hora do início das mesmas. 
8.16. No dia da realização da Prova Objetiva, na hipótese de o nome do candidato não constar nas 
listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de convocação, a FJPF 
procederá à inclusão do candidato, mediante a apresentação do comprovante de inscrição 
autenticado pelos correios ou boleto bancário com comprovação de pagamento efetuado dentro do 
prazo previsto para as inscrições, com o preenchimento e assinatura do formulário de Solicitação de 
Inclusão. 
8.17. A inclusão será realizada de forma condicional e será analisada pela FJPF, com o intuito de se 
verificar a pertinência da referida inscrição. 
8.17.1. Constatada a improcedência da inscrição, a mesma será automaticamente cancelada sem 
direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos 
dela decorrentes. 
 
9. DA PROVA PRÁTICA 
9.1. Será aplicada prova prática para os candidatos que concorrem ao cargo de Motorista. 
9.2. A critério da FJPF, a prova prática poderá ser filmada. 
9.2.1. A prova prática terá caráter somente eliminatório, não influindo na classificação dos candidatos. 
9.3. Serão convocados para a prova prática, somente os candidatos que forem aprovados na prova 
objetiva, dentro do quantitativo de 5 (cinco) vezes o número de vagas. 
9.4. Em caso de empate na última posição do quantitativo definido, será observado o critério de 
desempate constante no item (14). 
9.5. A prova prática para o cargo de Motorista consistirá de condução de veículo (carro de passeio de 
médio porte) com avaliação da utilização dos equipamentos obrigatórios, manobras, estacionamento, 
condução no trânsito e obediência às leis do trânsito. 
9.6. A prova valerá 10 pontos, devendo o candidato, para ser considerado apto, obter no mínimo 50% 
(cinqüenta por cento) de pontos. 
9.7. A pontuação será registrada pelo examinador na Ficha de Avaliação do Candidato e divulgado na 
data prevista no ANEXO IV – Cronograma Previsto. 
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10. DOS RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO 
10.1. O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, a qualquer das questões 
da prova objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou conteúdo da questão. 
10.2. O recurso deverá ser: 
a) apresentado em formulário específico, conforme constante do Manual do Candidato, ANEXO VII, e 

disponível nos endereços eletrônicos www.fjpf.org.br e www.rondonia.ro.gov.br, sendo 
necessário, o preenchimento de um formulário para cada questão recorrida; 

b) transcrito em letra de forma ou impresso, com preenchimento obrigatório de todos os campos do 
formulário, contendo a fundamentação das alegações, comprovadas por meio de citação de 
artigos amparados pela legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores e anexando 
sempre que possível cópia da documentação comprobatória; 

c) assinado pelo candidato; 
d) interposto até 2 (dois) dias úteis contados a partir do dia seguinte da divulgação dos gabaritos 

oficiais, conforme Cronograma Previsto - ANEXO IV; 
e) entregue, em mão, no Posto de Atendimento - ANEXO V ou enviado por meio de SEDEX, com 
Aviso de Recebimento (AR), para a Caixa Postal nº 99.723 – CEP: 24.020-976 – Niterói – RJ, 
devendo ser notificado à FJPF seu envio, via formulário, disponível nos endereços eletrônicos 
www.fjpf.org.br ou www.rondonia.ro.gov.br, especificando a data de postagem e o número 
identificador do objeto. 
10.3. Será aceito pedido de revisão da nota dos títulos. 
10.3.1. O pedido de revisão deverá conter obrigatoriamente, o nome do candidato, o número de sua 
inscrição e o cargo/especialidade para o qual concorre e ser entregue na respectiva data, conforme 
Cronograma Previsto - ANEXO IV, no Posto de Atendimento - ANEXO V ou encaminhado, no horário 
compreendido entre 8h e 18h, via formulário disponível nos endereços eletrônicos www.fjpf.org.br ou 
www.rondonia.ro.gov. br, horário de Brasília/DF. 
10.4. Será indeferido liminarmente o recurso e o pedido de revisão entregue fora do prazo estipulado, 
conforme Cronograma Previsto – ANEXO IV e aquele que não atender o estabelecido neste item. 
10.5. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões da prova 
objetiva, porventura anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente. 
10.6. As alterações de gabarito e resultados, após exame dos recursos e pedidos de revisão, serão 
dadas a conhecer, coletivamente, pela Internet nos endereços eletrônicos www.fjpf.org.br e 
www.rondonia.ro.gov.br e afixadas no Posto de Atendimento – ANEXO V, na data prevista no 
Cronograma Previsto - ANEXO IV.  
10.7. Ao resultado da Prova Prática não caberá recurso. 
10.8. A decisão proferida pela Banca Examinadora será irrecorrível. 
 
11. DA APROVAÇÃO NA ETAPA I 
11.1. Serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que: 

a) Obtiverem, no mínimo, 50% de pontos em cada conteúdo que compõe a Prova Objetiva; 
b)  Não obtiverem zero em qualquer dos conteúdos que compõem a prova objetiva. 
c) Forem considerados aptos na Prova Prática, quando for o caso. 
 

11.1.1. Os candidatos aprovados na Prova Objetiva serão ordenados em lista, de acordo com os 
valores decrescentes da nota obtida na Prova Objetiva. 
 
12. DA SEGUNDA ETAPA - AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
12.1. Serão convocados para a avaliação dos títulos, os candidatos, inscritos para os cargos de Nível 
Superior, aprovados na Prova Objetiva.  
12.2. Os títulos deverão ser entregues no Posto de Atendimento – ANEXO V, na data constante do 
Cronograma Previsto – ANEXO IV, devendo ser relacionados em formulário, constante do manual do 
candidato – ANEXO VIII e disponibilizado nos sites, www.fjpf.org.br ou www.rondonia.ro.gov.br. 
12.3. Será aceita entrega dos Títulos por meio de SEDEX com AR – endereçada à Fundação José 
Pelúcio Ferreira - Concurso Secretaria da Saúde - RO, caixa postal 99.723 – cep: 24020-976 Niterói – 
RJ, desde que seja respeitado o contido no subitem. 
12.4. Somente será aceito recebimento dos Títulos por meio de SEDEX postados até a data 
constante do Cronograma Previsto – ANEXO IV. 
12.5. A avaliação de Títulos para os cargos de Nível Superior, será de caráter apenas classificatório. 
12.6. Somente serão aceitos os Títulos abaixo relacionados, observados os limites de pontos no 
seguinte tabela: 
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TÍTULO PONTOS UNITÁRIOS POR 

TÍTULO 

VALOR MÁXIMO 

a) Título de Doutor, na área específica a que concorre.  
2,5 

 
2,5 

b) Título de Mestre, na área específica a que concorre.  
2,0 

 
2,0 

c) Título de Especialista, em área específica a que 
concorre. 

 
1,5 

 
1,5 

d) Título de Especialização, em área não específica a
que concorre. 

 
1,0 

 
1,0 

e) Certificado de curso oferecido pelo Ministério da 
Saúde ou outros Órgãos Oficiais e Entidades de 
reconhecida e 
Especialização na área específica a que concorre. 

0,5 (cinco) cada curso, com 
carga horária mínima de 40 
horas, completas, cada um. 
(máximo de 4 cursos) 

 
 

2,0 

f)Aprovação em Concurso Público na área específica a 
que concorre. 

0,25 (dois e meio) por cada 
aprovação. (máximo de 4 
aprovações) 

 
1,0 

 
TOTAL

 
10 

 
12.7. O candidato que não entregar os Títulos no prazo estipulado neste Edital receberá nota zero na 
avaliação de Títulos. 
12.8. Somente serão aceitos os Títulos apresentados nos quais constem o início e o término do 
período declarado. 
12.9. Os comprovantes de conclusão dos cursos deverão ser expedidos por instituição oficial ou 
reconhecida. 
12.10. Os documentos em língua estrangeira de cursos realizados somente serão considerados 
quando traduzidos para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado, de responsabilidade do 
candidato. 
12.11. Cada Título será considerado uma única vez, vedada a contagem cumulativa dos pontos 
possíveis dos itens a, b e c, da Tabela do Item (12.6). 
12.12. Os pontos que excederem o valor máximo na tabela do item (12.6) serão desconsiderados. 
12.13. Os diplomas ou certificados mencionados na tabela do Item (12.6), deverão conter a carga 
horária, sob pena de serem desconsiderados para todos os fins. 
12.14. As cópias dos Títulos deverão ser todas autenticadas em cartório. 
12.15. Deverá ser entregue apenas uma única cópia autenticada em cartório de cada documento 
apresentado, a qual não será devolvida em hipótese alguma. 
12.16. Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as cópias não-autenticadas em cartório. 
12.17. A aprovação em concurso público deverá ser comprovada por publicação em Diário Oficial, 
original ou cópia autenticada. 
12.18. A Prova de Títulos terá por finalidade verificar o enriquecimento da capacitação e 
especialização técnico-profissional do candidato para fins de classificação. 
 
13. DA NOTA FINAL E CLASSIFICAÇÃO 
13.1. Para os cargos de Nível Superior: a nota final no concurso será a nota final da prova objetiva 
adicionada à nota obtida na prova de títulos. 
13.2. Para os cargos de Nível Médio Administrativos, Médio Técnico Profissionalizante e Nível 
Fundamental, a nota final no concurso será a nota da prova objetiva. 
13.3. A classificação será em ordem decrescente da nota final. 
14. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
14.1. Em caso de empate no concurso, mesmo depois da Avaliação de Títulos, se for o caso, terá 
preferência na ordem de classificação final o candidato que obtiver maior aproveitamento na Prova 
Objetiva, obedecendo a seguinte ordem: 
a) maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 
b) maior nota na prova de Língua Portuguesa; 
c) Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso. 
d) Os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o último dia de 
Inscrição, terão a idade como primeiro critério de desempate, hipótese em que terá preferência o 
mais idoso. 
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15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1. Os candidatos poderão obter informações referentes ao concurso público no Posto de 
Atendimento da FJPF ou nos sites www.fjpf.org.br e www.rondonia.ro.gov.br. 
15.2. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o concurso público contidas 
nos comunicados, neste Edital e em outros Editais a serem publicados. 
15.3. Acarretará a eliminação do candidato do concurso público, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, à burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em outros 
Editais relativos ao concurso público, nos comunicados e/ou nas instruções constantes de cada 
prova. 
15.4. Os resultados finais da prova objetiva e na prova de títulos serão publicados em jornais de 
ampla circulação no Estado de Rondônia. 
15.5. O resultado final do concurso público será homologado pelo Secretário de Estado da 
Administração do Governo do Estado de Rondônia, publicado em jornais de ampla circulação no 
Estado de Rondônia. 
15.6. A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação, a interesse e conveniência da administração. A Secretaria de Estado da Administração do 
Governo do Estado de Rondônia reserva-se o direito de proceder às nomeações, em número que 
atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e 
até o número de vagas existente. 
15.7. O candidato que não atender à convocação para a apresentação dos requisitos citados neste 
Edital, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, uma única vez, a pedido do 
candidato na forma da Lei, será considerado desistente, sendo automaticamente excluído do 
concurso público. 
15.7.1. O candidato convocado poderá ser lotado em qualquer localidade do Estado de Rondônia, de 
acordo com a necessidade de serviço e política de pessoal da administração. 
15.8. O prazo de validade do concurso público esgotar-se-á 2 (dois) anos a contar da data de 
publicação do Edital de homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado de Rondônia, 
podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a interesse e conveniência da 
Administração do Governo do Estado de Rondônia. 
15.9. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 
15.10. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação em qualquer 
etapa do presente concurso público, valendo, para esse fim, a homologação divulgada no Diário 
Oficial do Estado de Rondônia ou em jornais de ampla circulação no Estado de Rondônia. 
15.11. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço na FJPF, enquanto estiver participando 
do concurso público e, na Secretaria de Estado da Administração do Governo do Estado de 
Rondônia, sito a Avenida Farquar, Esplanada das Secretarias, Porto Velho/RO, se aprovado. São de 
inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não-atualização de seu endereço. 
15.12. O candidato aprovado poderá ser lotado em qualquer localidade do Estado de Rondônia, de 
acordo com a necessidade de serviço e política de pessoal. 
15.13. Os casos omissos serão resolvidos pela FJPF, juntamente com a Secretaria de Estado da 
Administração do Governo do Estado de Rondônia do Governo do Estado de Rondônia. 
 
16. ANEXOS 
- ANEXO I – Quadro de cargo/especialidade/ área - Por opção de lotação; 
- ANEXO II – Quadro de Provas; 
- ANEXO III – Descrição das Atividades; 
- ANEXO IV – Cronograma Previsto; 
- ANEXO V – Posto de Atendimento; 
- ANEXO VI – Conteúdo Programático; 
- ANEXO VII – Modelo Formulário - Recursos e pedidos de revisão; 
- ANEXO VIII – Modelo Formulário para prova de Títulos; 
- ANEXO IX – Agências Credenciadas dos Correios. 
 

 
Porto Velho, 16 de março de 2006. 

 
  

VALDIR ALVES DA SILVA 
Secretário de Estado da Administração 
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ANEXO I 
 

QUADRO DE CARGOS/ESPECIALIDADE/ÁREA - POR OPÇÃO DE LOTAÇÃO 
 
MUNICÍPIO: PORTO VELHO – NÍVEL SUPERIOR 
DIA/TURNO DA PROVA: DOMINGO / MANHÃ 
 

CARGOS 
 
 

VAGAS 

CÓDIGO REMUNERAÇÃO 
BRUTA 

(40 h /semana) 
MÉDICO - ANESTESIOLOGISTA 10 P01 6.600,00 
MÉDICO - CARDIOLOGISTA C/ ATIV. EM 
ECOCARDIOGRAMA 

3 P02 6.600,00 

MÉDICO - CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO 5 P03 6.600,00 
MÉDICO - CIRURGIÃO CARDIOVASCULAR 5 P04 6.600,00 
MÉDICO - CIRURGIÃO GERAL 10 P05 6.600,00 
MÉDICO - CIRURGIÃO PEDIÁTRICO 5 P06 6.600,00 
MÉDICO - CIRURGIÃO TORACICO 5 P07 6.600,00 
MÉDICO - CLÍNICO GERAL 15 P08 6.600,00 
MÉDICO - DO TRABALHO 2 P09 6.600,00 
MÉDICO - ENDOCRINOLOGISTA (AT. DIABETES) 2 P10 6.600,00 
MÉDICO - GASTROENTEROLOGISTA 5 P11 6.600,00 
MÉDICO - INFECTOLOGISTA 5 P12 6.600,00 
MÉDICO - INTENSIVISTA 12 P13 6.600,00 
MÉDICO - NEURO-CIRURGIÃO 10 P14 6.600,00 
MÉDICO - NEUROLOGISTA 10 P15 6.600,00 
MÉDICO - ONCOLOGISTA CLÍNICO 5 P16 6.600,00 
MÉDICO - ORTOPEDISTA 10 P17 6.600,00 
MÉDICO - PEDIATRA (AT. NEONATOLOGIA) 10 P18 6.600,00 
MÉDICO - PNEUMOLOGISTA 5 P19 6.600,00 
MÉDICO - PROCTOLOGISTA 5 P20 6.600,00 
MÉDICO - RADIOLOGISTA 4 P21 6.600,00 
MÉDICO - ULTRA-SONOGRAFISTA 5 P22 6.600,00 
    
BIOMÉDICO 4 P23 2.038,66 
CIRURGIÃO DENTISTA  3 P24 2.038,66 
CIRURGIÃO DENTISTA - BUCO-MAXILO FACIAL 3 P25 2.038,66 
CONTADOR 3 P26 1.138,50 
ENFERMEIRO 50 P27 2.038,66 
ESTATÍSTICO 5 P28 1.138,50 
FARMACÊUTICO 4 P29 2.038,66 
FISIOTERAPEUTA 10 P30 2.038,66 
FONOAUDIOLOGO 3 P31 2.038,66 
NUTRICIONISTA 8 P32 2.038,66 
PSICOLOGO 5 P33 2.038,66 

 
MUNICÍPIO: PORTO VELHO – NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE 
DIA/TURNO DA PROVA: DOMINGO / TARDE 
 

CARGOS 
 

VAGAS CÓDIGO 
REMUNERAÇÃO 

BRUTA 
(40 h /semana) 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 50 P34 1.019,67 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO 10 P35 1.019,67 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 10 P36 1.019,67 

 
MUNICÍPIO: PORTO VELHO – NÍVEL FUNDAMENTAL 
DIA/TURNO DA PROVA: DOMINGO / MANHÃ 
 

CARGOS 
 

VAGAS CÓDIGO 
REMUNERAÇÃO 

BRUTA 
(40 h /semana) 

MOTORISTA 138 P37 535,00 
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MUNICÍPIO: BURITIS – NÍVEL SUPERIOR 
DIA/TURNO DA PROVA: DOMINGO / MANHÃ 
 

CARGOS 
 

VAGAS CÓDIGO 
REMUNERAÇÃO 

BRUTA 
(40 h /semana) 

MÉDICO – CIRURGIÃO GERAL 2 B38 6.600,00 
MÉDICO - CLINICO GERAL 7 B39 6.600,00 
MÉDICO – PEDIATRA 3 B40 6.600,00 
    
ADMINISTRADOR HOSPITALAR 1 B41 2.038,66 
FARMACEUTICO 2 B42 2.038,66 
ENFERMEIRO 4 B43 2.038,66 

 
MUNICÍPIO: BURITIS – NÍVEL MÉDIO/ADMINISTRATIVO 
DIA/TURNO DA PROVA: DOMINGO / TARDE 
 

CARGOS 
 

VAGAS 
CÓDIGO 

 
REMUNERAÇÃO 

BRUTA 
(40 h /semana) 

AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 10 B44 717,50 
 
MUNICÍPIO: BURITIS – NÍVEL MÉDIO/PROFISSIONALIZANTE 
DIA/TURNO DA PROVA: DOMINGO / TARDE 
 

CARGOS 
 

VAGAS CÓDIGO 
REMUNERAÇÃO 

BRUTA 
(40 h /semana) 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 30 B45 1.019,67 
 
MUNICÍPIO: BURITIS – NÍVEL FUNDAMENTAL 
DIA/TURNO DA PROVA: DOMINGO / MANHÃ 
 

CARGOS 
 

VAGAS CÓDIGO 
REMUNERAÇÃO 

BRUTA 
(40 h /semana) 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 4 B46 535,00 
MOTORISTA 2 B47 535,00 

 
DISTRITO: EXTREMA – NÍVEL SUPERIOR 
DIA/TURNO DA PROVA: DOMINGO / MANHÃ 
 

CARGOS 
 

VAGAS CÓDIGO 
REMUNERAÇÃO 

BRUTA 
(40 h /semana) 

MÉDICO - CLINICO GERAL 6 E48 6.600,00 
MÉDICO - GINECO-OBSTETRA 3 E49 6.600,00 
MÉDICO – PEDIATRA 5 E50 6.600,00 
    
ADMINISTRADOR HOSPITALAR 1 E51 2.038,66 
ASSISTENTE SOCIAL 2 E52 1.950,66 
ENFERMEIRO 6 E53 2.038,66 
FARMACEUTICO 2 E54 2.038,66 

 
DISTRITO: EXTREMA – NÍVEL MÉDIO/ADMINISTRATIVO 
DIA/TURNO DA PROVA: DOMINGO / TARDE 
 

CARGOS 
 

VAGAS CÓDIGO 
REMUNERAÇÃO 

BRUTA 
(40 h /semana) 

AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 10 E55 717,50 
 
DISTRITO: EXTREMA – NÍVEL MÉDIO/PROFISSIONALIZANTE 
DIA/TURNO DA PROVA: DOMINGO / TARDE 
 

CARGOS 
 

VAGAS CÓDIGO 
REMUNERAÇÃO 

BRUTA 
(40 h /semana) 
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM 30 E56 1.019,67 
 
DISTRITO: EXTREMA – NÍVEL FUNDAMENTAL 
DIA/TURNO DA PROVA: DOMINGO / MANHÃ 
 

CARGOS 
 

VAGAS CÓDIGO 
REMUNERAÇÃO 

BRUTA 
(40 h /semana) 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 10 E57 535,00 
MOTORISTA 2 E58 535,00 

 
 

ANEXO II – QUADRO DE PROVAS 
 

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE CONTEÚDO MATÉRIA Nª DE 

QUESTÕES PESO 
VALOR  

EM  
PONTOS 

MÍNIMO  
DE PONTOS 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Matéria Específica do Cargo 25 4 100 50 

SUPERIOR CONHECIMENTOS 
GERAIS 

Língua Portuguesa 
Geografia de Rondônia 
História de Rondônia 

05 
05 
05 

2 30 15 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS Matéria Específica do Cargo 25 4 100 50 

MÉDIO TÉCNICO 
PROFISSIONALIZAN 

TE CONHECIMENTOS 
GERAIS 

Língua Portuguesa 
História de Rondônia 

Geografia de RO 

05 
05 
05 

2 30 15 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Matemática 
Noções de Informática 

15 
10 4 100 50 

MÉDIO 
ADMINISTRATIVO CONHECIMENTOS 

GERAIS 

Língua Portuguesa 
História de Rondônia 

Geografia de RO 

05 
05 
05 

2 30 15 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Língua Portuguesa 
Matéria Específica do cargo 

10 
15 4 100 50 

FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

Matemática 
História de RO 

Geografia de RO 

05 
05 
05 

2 30 15 

 
 

 
 

ANEXO III – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

MÉDICO (Área – Saúde) 
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Graduação em Medicina, 
certificação de especialização ou comprovante equivalente e registro no órgão de classe competente. 
Descrição Sumária das Atividades:  Realizar exames médicos, compreendendo análise, exame 
físico, solicitando exames complementares quando for necessário, emitir diagnósticos, acompanhar 
pacientes internados, prescrever e ministrar tratamento para as diversas doenças, perturbações e 
lesões do organismo humano, aplicar os métodos de medicina preventiva, definir instruções, praticar 
atos cirúrgicos e correlatos, emitir laudos, pareceres e guias de internação hospitalar/ambulatoriais; 
Aplicar as leis e regulamentos da saúde pública, desenvolver ações de saúde coletiva, participar de 
processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde; Investigar casos de doenças de 
notificação compulsória, fazendo exames clínicos, laboratoriais e epidemiológicos de paciente, 
avaliando-o com a equipe, para estabelecer o diagnóstico definitivo da doença; Participar da 
investigação epidemiológica de agravos inusitados, levantando esclarecimentos sobre a doença, 
diagnosticando a sua natureza, a fonte de proliferação e os meios de transmissão, para orientar sobre 
as medidas de prevenção e controle adequados; Analisar o comportamento das doenças, a partir da 
observação de dados clínicos, laboratoriais e epidemiológicos, analisando registros, dados 
complementares, investigações em campo e fazendo relatórios, para adoção de medidas de 
prevenção e controle; Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, projetos e 
programas do setor de saúde; Participar dos programas de capacitação e reciclagem do pessoal 
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envolvido nos assuntos ligado a área de saúde; Participar do planejamento, execução e avaliação de 
campanhas de vacinação, segundo as necessidades e a divisão de trabalho da coordenação local; 
Desenvolver atividades de educação em saúde no serviço e na comunidade, através de grupos e/ou 
movimentos da sociedade civil organizada, sobre temas e assuntos de interesses da população e 
considerados importantes para a saúde; Elaborar projetos e participar da execução, análise e 
avaliação de pesquisa e elaboração de trabalhos científicos na área de saúde; 
Orientar servidores da classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser 
desenvolvidas; Supervisionar, avaliar e emitir parecer sobre o credenciamento de clínicas, hospitais e 
laboratórios; Assessorar superiores para autorização de prorrogação de internações; Realizar visitas 
hospitalares diariamente, emitindo relatórios pertinentes; Revisar e liberar o ressarcimento de 
despesas médico-hospitalares, de acordo com as tabelas vigentes; Revisar os procedimentos 
médicos nos processos de internação; Executar outras tarefas afins. 
 
BIOMÉDICO (Área – Saúde) 
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Graduação em Biomedicina e 
registro no órgão de classe competente. 
Descrição Sumária das Atividades: 
Atividades de supervisão, planejamento, programação, coordenação, execução especializada 
relacionadas com análises físico-químicas microbiológicas e pesquisas científicas na área; 
Realizar pesquisas na área de sua especialização; 
Investigar e procurar resolver os enigmas dos males humanos, através de atentas observações, 
exames e testes feitos nos organismos, identificar as origens desses males e os meios para combatê-
los. 
Realizar análises clínicas, no sangue, urina, fezes, etc; 
Trabalhar em conjunto com equipes médicas, na realização de exames e interpretação de resultados; 
Responsabilizar-se por laboratórios e dirigir o pessoal técnico; 
Realizar outras atividades voltadas à Medicina, que sirvam de elo de ligação entre medicina clínica e 
medicina científica; 
Realizar análises físico-químicas e microbióticas de interesse para o saneamento do meio ambiente; 
Realizar serviços de radiografia, excluída a interpretação; 
Atuar, sob supervisão médica, em serviço de hemoterapia, de radiagnóstico e outros para os quais 
esteja habilitado; 
Estudar a origem, evolução, funções, estrutura, distribuição, meio, semelhanças e outros aspectos 
das diferentes formas da vida, para conhecer todas as características, comportamento e outros dados 
importantes referentes aos seres vivos; 
Preparar informes sobre suas descobertas e conclusões, anotando, analisando, avaliando 
informações obtidas e empregando técnicas estatísticas, para possibilitar a utilização destes dados 
na medicina, agricultura, fabricação de produtos farmacêuticos e outros campos ou para auxiliar 
futuras pesquisas; 
Estudar a composição, funções e processos químicos do organismo humano, do organismo animal e 
dos microorganismos, utilizando as suas descobertas na prevenção de doenças em seres humanos e 
nos animais, na proteção da saúde e da boa condição física, assim como na seleção de animais para 
sua exploração econômica; 
Realizar análise de águas e alimentos, utilizando técnicas preestabelecidas, realizando exame 
laboratorial, para controle da qualidade desses produtos; 
Orientar programas de educação em saúde à comunidade, utilizando folhetos ilustrativos, explicando 
os métodos de tratamento de água, esclarecendo sobre a necessidade de novo exame para o 
controle do tratamento realizado; 
Participar de equipe multiprofissional no desenvolvimento de programas que visem combater as 
fontes de infecção e vetores das protozoonoses; 
Executar outras tarefas correlatas. 
 
ADMINISTRADOR HOSPITALAR (Área – Saúde) 
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Graduação em 
Administração com Especialização em Administração Hospitalar ou comprovante equivalente e 
registro no órgão de classe competente. 
Descrição Sumária das Atividades: Elaborar orçamento, parecer, relatórios e projetos, planejar, 
organizar, coordenar, supervisionar, controlar os serviços técnico-administrativos, recrutamento, 
seleção e administração de pessoal, administração de materiais, financeira, organização, métodos e 
programas de trabalho, administração hospitalar, utilizando as técnicas da administração científica, 
estabelecendo princípios e normas para assegurar a correta aplicação, produtividade, eficiência e 
eficácia nos serviços e desenvolver ativi dades de ensino e pesquisa; Assessorar tecnicamente no 
desempenho das atividades administrativas hospitalares; Analisar relatórios de supervisão, 
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participando de reunião de equipe multiprofissional, para avaliação de desempenho das unidades 
hospitalares; Implantar contabilidade de custo hospitalar, efetuando levantamentos e analisando 
dados necessários; Estabelecer valores de prestação de serviço de terceiros, encaminhando 
proposta para assessoria jurídica, visando à realização do contrato; Supervisionar as unidades 
hospitalares definidas no plano anual de trabalho, realizando visitas de avaliação técnica; Participar 
na elaboração e implantação de projetos institucionais, articulando a administração de recursos às 
necessidades da prestação de serviço de saúde junto à população; Elaborar normas e rotinas de 
serviços, relatórios, pareceres e laudos, em situações que requeiram conhecimento e técnicas de 
administração hospitalar, analisando e propondo, para decisão superior, considerando os aspectos de 
saúde; Participar de Comissão de Sindicância e procedimentos administrativo-hospitalares por 
determinação superior; Planejar, elaborar, implantar e acompanhar planos, programas e projetos, 
com base nas necessidades hospitalares, compatibilizando metas e avaliando os resultados; Propor 
soluções e mudanças à sistematização e operacionalização de projetos do sistema hospitalar, 
integrando a equipe multiprofissional; Executar outras tarefas afins. 
 
ASSISTENTE SOCIAL (Área – Saúde) 
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Curso Superior em Serviço Social ou 
comprovante equivalente. 
Descrição Sumária das Atividades:  Planejar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar planos, 
programas e projetos na área do serviço social nos diferentes setores da comunidade, visando 
contribuir para a solução de problemas sociais; Planejar e operacionalizar planos, programas e 
projetos na área do serviço social, realizando ações adequadas à solução dos problemas e 
dificuldades surgidas em seu campo de atuação; Elaborar, executar e avaliar pesquisas no âmbito do 
serviço social, visando ao conhecimento e a análise dos problemas e da realidade social e ao 
encaminhamento de ações relacionadas a questões que emergem na prática do serviço social e que 
se articulem com os interesses da comunidade; Realizar estudos de casos e emitir parecer sobre os 
fenômenos sociais que estão a interferir nos mesmos, sugerindo alternativas de encaminhamento 
para solução da problemática social, através de entrevistas, visitas, contatos pessoais e/ou colaterais; 
Acompanhar, orientar e encaminhar indivíduos, grupos e populações para análise e solução de 
problemas sociais, utilizando instrumental técnico adequado às diversas abordagens; Mobilizar 
indivíduos, grupos e comunidades para participar da elaboração e do controle dos programas de 
Política Social nas diversas áreas: Saúde, Habilitação, Educação, Menor, Seguridade Social, 
Assistência Social, Trabalho, Movimentos Sociais Organizados e outros; Realizar, coordenar e 
assessorar reuniões com grupos e comunidades, no sentido de prestar orientação social no 
atendimento das aspirações pessoais, grupais e comunitárias; Prestar apoio a indivíduos e grupos, 
mediante técnicas de redução de tensões, leitura e análise dos problemas pessoais e coletivos, tendo 
em vista a supervisão de situações conflitivas do cotidiano, decorrentes do alcoolismo, do 
desequilíbrio emocional, de problemas financeiros e outros; Discutir com indivíduos, grupos e 
comunidades os problemas sociais que marcam seu dia a dia, objetivando o conhecimento crítico da 
realidade, com o fim de descobrir alternativas para enfrentar tais situações; Encaminhar indivíduos, 
grupos e comunidades, além de outros segmentos sociais, como associações e movimentos sociais, 
objetivando a utilização dos recursos institucionais existentes, seja em nível estadual, municipal ou 
federal; Prestar assistência social a indivíduos e grupos das diversas instituições, bem como às 
comunidades envolvidas com a problemática social, abrangendo menores, idosos, mulheres, 
doentes, incapazes psicológica e fisicamente, mendigos, encarcerados, educandos, trabalhadores, 
desabrigados e migrantes, visando garantir o direito de cidadania; Executar os programas de política 
social nas diversas instituições sociais, mediante ação educativa, no sentido de ampliar o nível de 
consciência social dos indivíduos, grupos e comunidades acerca dos problemas sociais que 
enfrentam, assim como das alternativas existentes para a sua solução; Emitir pareceres como 
subsídio para instrução de processos judiciais, penais, administrativos e sociais, remanejamento, 
lotação, readaptação e reabilitação de pessoal, objetivando a concessão de licenças, benefícios, 
complementação de salários, aposentadorias e outros; Participar de organização, assessorar e 
coordenar atividades desenvolvidas através de equipes interprofissionais, para análise e 
planejamento de ações que se refiram a problemática social de indivíduos, grupos e comunidades; 
Documentar sistematicamente as atividades realizadas pelos profissionais de serviço social, através 
de relatórios estatísticos e processuais, a fim de possibilitar a síntese da relação teoria-prática, bem 
como avaliação, sistematização e acompanhamento do trabalho desenvolvido; Supervisionar 
estagiários de serviço social nas atividades de aprendizagem profissional, nas áreas de atuação; 
Treinar e orientar profissionais de serviço social, bem como outras categorias, tendo em vista a 
atualização e o aperfeiçoamento dos mesmos, visando um desempenho eficaz de suas atividades; 
Assessorar chefias hierarquicamente superiores em assuntos de sua competência; Orientar 
servidores da classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser desenvolvidas; 
Executar outras tarefas afins. 
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CIRURGIÃO DENTISTA (Área - Saúde) 
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Graduação em Odontologia 
ou comprovante equivalente e registro no órgão de classe competente. 
Descrição Sumária das Atividades: Planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar 
atividades e ações de odontologia no âmbito da assistência, pesquisa e docência, nos diferentes 
níveis de complexidade das ações de saúde, e participar de processos educativos, de formação e de 
ações coletivas e de vigilância em saúde; 
Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial utilizando processo clínico ou 
cirúrgico, para promover e recuperar a saúde bucal em geral. 
Efetuar restaurações, extrações, limpeza dentária, aplicação de flúor, pulpectomia e demais 
procedimentos necessários ao tratamento, devolvendo ao dente sua vitalidade, função e estética; 
Atender pacientes de urgência odontológica, prescrevendo medicamentos de acordo com as 
necessidades e tipo de problema detectado; 
Realizar pequenas cirurgias de lesões benignas, remoção de focos, extração de dentes inclusos, 
semi-inclusos, suturas e hemostasias; 
Efetuar a limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a instalação de 
focos de infecção; 
Substituir ou restaurar partes da coroa dentária, colocando incrustações ou coroas protéticas, para 
completar ou substituir o dente, a fim de facilitar a mastigação e restabelecer a estética; 
Produzir e analisar radiografias dentárias; 
Tratar de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e/ou protéticos, para promover 
a conservação de dentes e gengivas; 
Retirar material para biópsia, quando houver suspeita de lesões cancerígenas; 
Realizar sessões educativas, proferindo palestras a comunidade, enfatizando a importância da saúde 
oral e orientando sobre cuidados necessários com a higiene bucal; 
Participar de equipes multiprofissional, orientando e treinando pessoal, desenvolvendo programas de 
saúde, visando contribuir para a melhoria da saúde da população; 
Relacionar, para fins de pedidos ao setor competente, o material odontológico e outros produtos 
utilizados no serviço, supervisionando-os para que haja racionalização no uso dos mesmos; 
Supervisionar tratamento odontológico, orientando quanto à execução do serviço; 
Participar de reuniões com os profissionais da área, analisando e avaliando problemas surgidos no 
serviço, procurando os meios adequados para solucioná-los; 
Planejar as ações a serem desenvolvidas, a nível de Estado, para promoção da saúde oral; 
Participar de atividades de capacitação e treinamento de pessoal de nível elementar, médio e 
superior, na área de sua atuação; 
Planejar, elaborar e implantar projetos de saúde bucal, acompanhando a sua execução; 
Executar outras tarefas correlatas. 
 
MÉDICO - CIRURGIÃO DENTISTA BUCO MAXILO FACIAL (Área - Saúde) 
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Graduação em Odontologia 
com Especialização em Cirurgia Buço-Maxilo Facial, ou comprovante equivalente e registro no órgão 
de classe competente. 
Descrição Sumária das Atividades: Planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar 
atividades e ações de odontologia no âmbito da assistência, pesquisa e docência, nos diferentes 
níveis de complexidade das ações de saúde, e participar de processos educativos, de formação e de 
ações coletivas e de vigilância em saúde; Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região 
maxilofacial utilizando processo clínico ou cirúrgico, para promover e recuperar a saúde bucal em 
geral; Efetuar restaurações, extrações, limpeza dentária, aplicação de flúor, pulpectomia e demais 
procedimentos necessários ao tratamento, devolvendo ao dente sua vitalidade, função e estética; 
Atender pacientes de urgência odontológica, prescrevendo medicamentos de acordo com as 
necessidades e tipo de problema detectado; Realizar pequenas cirurgias de lesões benignas, 
remoção de focos, extração de dentes inclusos, semi-inclusos, suturas e hemostasias; Efetuar as 
limpezas profiláticas dos dentes e gengivas, extração de tártaro, para eliminar a instalação de focos 
de infecção; Substituir ou restaurar partes da coroa dentária, colocando incrustações ou coroas 
protéticas, para completar ou substituir o dente, a fim de facilitar a mastigação e restabelecer a 
estética; Produzir e analisar radiografias dentárias; Tratar de afecções da boca, usando 
procedimentos clínicos, cirúrgicos e/ou protéticos, para promover a conservação de dentes e 
gengivas; Retirar material para biópsia, quando houver suspeita de lesões cancerígenas; Realizar 
sessões educativas, proferindo palestras a comunidade, enfatizando a importância da saúde oral e 
orientando sobre cuidados necessários com a higiene bucal; Participar de equipes multiprofissional, 
orientando e treinando pessoal, desenvolvendo programas de saúde, visando contribuir para a 
melhoria da saúde da população; Relacionar, para fins de pedidos ao setor competente, o material 
odontológico e outros produtos utilizados no serviço, supervisionando-os para que haja racionalização 
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no uso dos mesmos; Supervisionar tratamento odontológico, orientando quanto a execução do 
serviço; Participar de reuniões com os profissionais da área, analisando e avaliando problemas 
surgidos no serviço, procurando os meios adequados para solucioná-los; Planejar as ações a serem 
desenvolvidas, a nível de Estado, para promoção da saúde oral; Participar de atividades de 
capacitação e treinamento de pessoal de nível elementar, médio e superior, na área de sua atuação; 
Planejar, elaborar e implantar projetos de saúde bucal, acompanhando a sua execução; Realizar 
Cirurgias corretivas de trauma facial, fendas palatinas, lábios leporinos e cirurgias ortognáticas; 
Executar outras tarefas afins. 

CONTADOR (Área – Administrativa) 

Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Graduação em Ciências 
Contábeis e registro no órgão de classe competente. 
Descrição Sumária das Atividades: Planejar, organizar, supervisionar, orientar e dirigir a execução 
das atividades contábeis, de acordo com as exigências legais e administrativas, para apurar os 
elementos necessários e elaboração orçamentária e ao controle de situação patrimonial e financeiro 
da instituição. 
Outras atividades correlatas. 
 
ENFERMEIRO (Área - Saúde) 
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Graduação em Enfermagem 
ou comprovante equivalente e registro no órgão de classe competente. 
Descrição Sumária das Atividades: Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, avaliar e 
executar atividades e ações de enfermagem; Participar de processos educativos, de formação e de 
ações coletivas e de vigilância em saúde; Participar no planejamento, execução e avaliação dos 
programas de prevenção de acidentes em serviço, de doenças ocupacionais e não ocupacionais, do 
estudo das causas de absenteísmo, de estudos epidemiológicos, de programas de imunização de 
interesse ocupacional e do Programa de Reabilitação Profissional; Organizar, administrar e controlar 
o Setor de Enfermagem no Trabalho e de suas atividades técnicas e auxiliares; Treinar e reciclar 
pessoal de enfermagem do trabalho; Realizar consulta de enfermagem e prescrever a assistência de 
Enfermagem do Trabalho e participar de atividades de ensino e pesquisa; Colaborar na investigação 
epidemiológica e sanitária; 
Planejar, implantar, coordenar, dirigir e avaliar órgãos de enfermagem nas instituições de saúde e/ou 
outras que desenvolvam atividades de enfermagem; Planejar, organizar, coordenar, executar e 
avaliar planos de assistência e cuidados de enfermagem; Prestar assessoria, consultoria, auditoria e 
emitir parecer sobre assuntos, temas e/ou documentos técnicos e científicos de enfermagem e/ou de 
saúde; Prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, como aqueles diretos a 
pacientes graves, com risco de vida, e/ou aqueles que exijam capacidade para tomar decisões 
imediatas; Fazer prescrição de medicamentos, de acordo com esquemas terapêuticos padronizados 
pela instituição de saúde; Participar do planejamento, execução e avaliação de planos, projetos e 
ações de prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, para diminuição dos agravos a 
saúde; Participar de projetos de higiene e segurança do trabalho e doenças profissionais do trabalho, 
fazendo análise da fadiga, dos fatores de insalubridade, dos riscos e das condições de trabalho, para 
assegurar a preservação da integridade física e mental no trabalho; Participar dos programas e 
atividades de assistência integral a saúde individual e de grupos específicos, particularmente aqueles 
prioritários e de alto risco; Coordenar e supervisionar o trabalho da equipe de enfermagem, 
observando e realizando reuniões de orientação e avaliação, para manter os padrões desejáveis de 
assistência em enfermagem; Participar do planejamento, execução e avaliação de planos, projetos e 
programas de saúde pública e educação em saúde, nas instituições e comunidades em geral, 
estabelecendo necessidades, definindo prioridades e desenvolvendo ações, para promover, proteger 
e recuperar a saúde da coletividade; Desenvolver atividades de recursos humanos, participando do 
planejamento, coordenação, execução e avaliação das atividades de capacitação e treinamento nos 
níveis superior, médio e elementar de eventos, jornadas, oficinas, Integração Docente-Assistencial 
(IDA), pesquisa e outros, observando técnicas e métodos de ensino-aprendizagem, para contribuir na 
organização da instituição e melhoria técnica da assistência; Cadastrar, licenciar e inspecionar 
empresas destinadas a prestação de assistência e/ou cuidados de enfermagem, através do órgão 
competente, para assegurar o cumprimento das disposições que regulam o funcionamento dessas 
empresas; Participar em projetos de construção e/ou reforma de unidades de saúde, propondo 
modificações nas instituições e nos equipamentos em operação, para assegurar a construção ou 
reforma dentro dos padrões técnicos exigidos; Fazer registros e anotações de enfermagem e/ou 
outros, em prontuários e fichas em geral, para controle da evolução do caso e possibilitar o 
acompanhamento de medidas de prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral; 
Participar do planejamento, coordenação, execução e avaliação de campanhas de vacinação e/ou 
programas e atividades sanitárias de atendimento a situações de emergência e calamidade pública; 
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Executar ações de prevenção e controle do câncer ginecológico e de planejamento familiar, 
participando da equipe de saúde pública envolvida com trabalhos nessas áreas; Executar outras 
tarefas afins. 
 
FARMACÊUTICO (Área - Saúde) 
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Graduação em Farmácia ou 
comprovante equivalente e registro no órgão de classe competente. 
Descrição Sumária das Atividades: Todas as atribuições referentes aos Farmacêuticos; Atividades 
de supervisão, planejamento, programação, coordenação, ou execução especializada relacionadas 
com análises bioquímicas, pesquisas de tóxico, análise microbiológica e imunoquímica; Estudos, 
pesquisas, análises e interpretações laboratoriais nas áreas de Parasitologia, Bacteriologia, Urinálise, 
Virologia, Microbiologia, Imunologia e Hematologia, Histologia, Citologia, Patologia, Anatomia,  
Genética, Bioquímica, Biofísica, Embriologia, Fisiologia Humana, e outros, valendo-se de técnicas 
específicas; Execução dos exames citopatológicos em todas as suas modalidades, com emissão e 
assinatura de laudos e pareceres técnicos; Na área de Biologia Molecular, incluindo coleta, análise, 
interpretação, emissão e assinatura dos laudos e pareceres técnicos; Na área de análises toxilógicas, 
incluindo coleta e a realização de análises, utilizando metodologia específica para identificação e 
quantificação dos agentes tóxicos, poluentes, fármacos e drogas de abuso com finalidade de 
controles ocupacional, ambiental, alimentar, terapêutico, de doping, de farmacodependência, 
diagnóstico de intoxicação aguda, análises forenses e avaliação toxicológica; Atuação na área de 
auditoria do SUS nos processos dos laboratórios de análises clínicas conveniados; Atuação em 
Bancos de Sêmen e bancos de leite; Bromatologia e tecnologia de alimentos; Realizar determinações 
laboratoriais no campo da citogenética; Preparar reagentes, soluções, vacinas, meios de culturas e 
outros para aplicação em análises clínicas, realizando estudos para implantação de novos métodos; 
Efetuar análise bromatológica de água e alimentos, através de métodos próprios, para garantir a 
qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública; 
Efetuar e/ou controlar exames toxicológicos e de peritagem na medicina legal; Todas as atividades 
regulamentadas pelo Conselho Federal de Farmácia. 
 
FISIOTERAPÊUTA (Área – Saúde) 
Requisi to: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Graduação em Fisioterapia 
ou comprovante equivalente e registro no órgão de classe competente. 
Descrição Sumária das Atividades: Planejar, coordenar, orientar e executar atividades 
fisioterápicas, elaborando diagnóstico e indicando os recursos adequados a cada caso, utilizando 
equipamentos e instrumentos próprios, para reabilitação física do indivíduo; Colher, observar e 
interpretar dados para a construção de um diagnóstico dos distúrbios da cinesia funcional; Identificar 
os distúrbios cinéticos-funcionais prevalentes; Solicitar, executar, analisar e interpretar 
metodologicamente os devidos exames complementares no diagnóstico e controle evolutivo clínico 
da demanda cinética-funcional; Estabelecer níveis de disfunções e prognósticos fisioterapêuticos; 
Elaborar a programação progressiva dos objetos fisioterapêuticos; Eleger e aplicar os recursos e 
técnicas mais adequadas, com base no conhecimento das reações colaterais adversas previsíveis, 
inerentes à plena intervenção fisioterapêutica; Decidir pela alta fisioterapêutica provisória ou 
definitiva; Planejar, supervisionar e orientar intervenções fisioterapêuticas preventivas, mantenedoras 
e de reabilitação, ou de atenção primeira, segunda e terceira de saúde; 
Encaminhar com bases clínicas científicas, os pacientes/clientes para intervenções profissionais de 
competência específica; Prestar consultorias; Emitir laudos, pareceres e atestados; Participar de 
projetos e programas oficiais de saúde voltados à educação e à prevenção de demandas de saúde 
funcional na comunidade; Ministrar aulas, conferências e palestras no campo da Fisioterapia e da 
saúde em geral; Desenvolver e executar projetos de pesquisas científicas em saúde; Identificar e 
executar projetos  de pesquisas científicas em saúde; Identificar, quantificar e qualificar as 
intercorrências decorrentes de princípios químicos, físicos e mecânicos que possam interferir positiva 
ou negativamente na saúde; Identificar e sanear intercorrências na qualidade e segurança da saúde; 
Atuar multiprofissionalmente ou interprofissionalmente, com extrema produtividade na promoção de 
saúde baseado na convicção científica de cidadania e ética; Acompanhar e incorporar inovações 
tecnológicas (informática, biotecnologia e novas metodologias) no exercício da profissão; Vigilância 
em Saúde; Executar tratamento de afecções reumáticas, osteoartroses, seqüelas de acidentes 
vascular-cerebrais, poliomielite, meningite, encefalite, de traumatismos raqui-medulares, de paralisias 
cerebrais motoras, neurógenias e de nervos periféricos, miopatias e outros, utilizando-se de meios 
físicos especiais, para reduzir ao mínimo as conseqüências dessas doenças; Desenvolver exercícios 
corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos respiratórios e cardiovasculares, 
orientando e treinando o paciente em exercício, ginásticas especiais, para promover correção de 
desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a circulação sangüínea; Acompanhar o 
desenvolvimento do paciente, aplicando novas técnicas, de acordo com a evolução do seu quadro 
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clínico, para ajudar o desenvolvimento do programa e apressar a reabilitação; Avaliar o paciente, nos 
aspectos fisioterápicos, com o objetivo de definir o tratamento adequado, levando em consideração a 
situação do mesmo; Participar de grupos de estudos, analisando os casos em tratamento, para 
melhorar a qualidade das técnicas utilizadas e a reabilitação do indivíduo; Supervisionar e avaliar 
atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na execução das tarefas, para possibilitar 
a realização correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples; Controlar o 
registro de dados, observando as anotações das aplicações e tratamentos realizados, para elaborar 
boletins estatísticos; Esclarecer e orientar a família sobre as necessidades de continuidade do 
tratamento em casa ou em clínica especializada, a fim de garantir e agilizar a reabilitação do 
paciente; Orientar servidores da classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão 
ser desenvolvidas; Executar outras tarefas afins. 
 

FONOAUDIÓLOGO (Área – Saúde) 
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Graduação em 
Fonoaudiologia e registro no órgão de classe competente. 
Descrição Sumária das Atividades: Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação 
oral, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo, de 
dicção, impostatação da voz e outros, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala; 
Participar de processos educativos de atividades de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde; 
Avaliar as definições do paciente, realizando exames fonéticos, da linguagem, adiometria, gravação e 
outras técnicas próprias, para estabelecer o plano de treinamento ou terâpeutico; 
Promover a reabilitação de problemas de voz, realizando exercícios com os pacientes, ensinando-
lhes a maneira correta de usar o aparelho fonador, com a impostação da voz, dicção e pronúncia; 
Participar de programas, a fim de detectar e prevenir os recém-nascidos quer efetuando pesquisas 
sobre a audição de escolares, facilitando o diagnóstico dos problemas e evitando o agravamento de 
doenças do aparelho auditivo; 
Aplicar os testes audiológicos necessários para que se faça diagnóstico de problemas auditivos; 
Dedicar-se ao estudo específico dos processos de aprendizagem da linguagem escrita pela criança e 
a orientação do professor sobre seu comportamento verbal, principalmente com relação à voz; 
Realizar entrevistas com pacientes, obtendo dados específicos, para que possa traçar programa 
Terapêutico que visará a recuperação do indivíduo; 
Programar, desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, expressão e 
compreensão do pensamento verbalizado e outros, orientando e fazendo demonstração de 
respiração funcional, impostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do 
pensamento em palavras, para reeducar e/ou reabilitar o paciente; 
Realizar diagnóstico prévio, objetivando detectar as condições fonatórias e auditivas do paciente, 
através de exames de técnicas de avaliação e específica, para possibilitar a seleção profissional ou 
escolar; 
Participar de equipes multiprofissionais, para identificação de distúrbios de linguagem em suas 
formas de expressão e audição, emitindo parecer, para estabelecer o diagnóstico e tratamento; 
Preparar informes e documentos em assuntos de fonoaudiologia, a fim de possibilitar subsídios para 
elaboração de ordens de serviço, pareceres e outros; 
Encaminhar o paciente ao especialista, orientando e fornecendo a este as indicações necessárias, 
para solicitar parecer quanto à possibilidade de melhora ou reabilitação do paciente; 
Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a praticabilidade da reabilitação fonoaudiológica, 
elaborando relatório, para completar o diagnóstico; 
Executar outras tarefas correlatas. 
 
NUTRICIONISTA (Área - Saúde) 
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Graduação em Nutrição ou 
comprovante equivalente e registro no órgão de classe competente. 
Descrição Sumária das Atividades: Planejar, organizar, controlar, supervisionar, executar e avaliar 
os serviços de alimentação, nutrição e dietética para indivíduos ou coletividade; Planejar, executar e 
avaliar políticas, programas e cursos relacionados com alimentação e nutrição; Prestar assistência 
dietoterápica hospitalar e ambulatorial; Desenvolver atividades de ensino e pesquisa; Supervisionar a 
equipe de trabalho e participar de programas de educação em saúde e de vigilância em saúde; 
Participar de programas de saúde pública, realizando inquéritos clínico-nutricionais, bioquímicos e 
somatrométricos; Colaborar na avaliação dos programas de nutrição e saúde pública; Desenvolver 
projetos-piloto em áreas estratégicas, para treinamento de pessoal técnico e auxiliar; Preparar 
informes técnicos para divulgação; Elaborar cardápios normais e dieteterápicos; Verificar, no 
prontuário dos doentes, a prescrição da dieta, dados pessoais e resultados de exames de laboratório, 
para estabelecimento do tipo de dieta, distribuição e horário da alimentação de cada um; Fazer a 
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previsão do consumo dos gêneros alimentícios e providenciar a sua aquisição, de modo a assegurar 
a continuidade dos serviços de nutrição; Inspecionar os gêneros estocados e propor os métodos e 
técnicas mais adequadas à conservação de cada tipo de alimento; Opinar sobre a qualidade dos 
gêneros alimentícios adquiridos e, se necessário, impugná-los; Adotar medidas que assegure 
preparação higiênica e a perfeita conservação dos alimentos; Orientar cozinheiros, copeiros e 
serviçais na correta preparação e apresentação dos cardápios; Supervisionar o abastecimento da 
copa e dos refeitórios, a limpeza e a correta utilização dos utensílios; Emitir pareceres em assuntos 
de sua competência. 
 
PSICÓLOGO (Área – Clínica) 
Descrição Sumária das Atividades: Estudar e proceder à formulação de hipóteses e a sua 
comprovação experimental observando a realidade e efetuando experiências de laboratório, para 
obter elementos relevantes nos processos de crescimento, inteligência, aprendizagem, personalidade 
e outros aspectos do comportamento humano; Analisar a influência dos fatores hereditários, 
ambientais e de outras espécies, que atuam sobre o indivíduo, aplicando testes, elaborando psico-
diagnósticos e outros métodos de verificação, para orientar-se no diagnóstico e tratamento 
psicológico dos distúrbios emocionais e de personalidade; Elaborar, aplicar e analisar testes, 
utilizando métodos psicológicos do seu conhecimento, para determinar o nível de inteligência, 
faculdades, aptidões, traços de personalidade e outras características pessoais, desajustamento ao 
meio social ou ao trabalho e outros problemas de ordem psíquica, para indicar a terapia adequada; 
Prestar atendimento psicológico a pessoas hospitalizadas, reunindo informações a respeito de 
pacientes, transcrevendo os dados psicopatológicos obtidos em testes e exames, para fornecer 
subsídios indispensáveis ao diagnóstico e tratamento das respectivas enfermidades; Visitar pacientes 
hospitalizados para serem mastectomizados, dando apoio individual e familiar, estabelecendo vínculo 
com a equipe de profissionais que dará a continuidade ao tratamento, para estabelecer o tratamento 
e a conduta a serem adotados; Diagnosticar a existência de problemas na área de psicomotricidade, 
disfunções cerebrais mínimas, disritmias, dislexias e outros distúrbios psíquicos, para aconselhar o 
tratamento adequado; Realizar atendimento psicoterápicos individual e em grupo, utilizando-se de 
métodos e técnicas adequadas a cada caso, para auxiliar o indivíduo no seu ajustamento ao meio 
social; Realizar atendimento, perícias e emitir pareceres no sentido de enquadrar os examinadores de 
acordo com a situação previstas na lei. 
 
AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (Área - Administrativa) 
Requisito: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Ensino Médio (2° Grau 
completo) 
Descrição Sumária das Atividades: Atividades de nível médio, de grande e média complexidade, 
cujo desempenho envolve com muita freqüência, a necessidade de solução para situações novas, 
bem como constantes contatos com autoridades de média hierárquica, com técnicos de nível 
superior, ou eventualmente, com autoridade de alta hierarquia, abrangendo: planejamento em grau 
auxiliar e pesquisas preliminares sob supervisão indireta, predominantemente técnica, com vistas à 
implantação das leis, regulamentos e normas técnicas, referentes a administração geral e 
específicas, supervisão de trabalhos que envolvam a aplicação de técnicas de pessoal, orçamento, 
organização e métodos, e material executados por equipes auxiliares; chefia de secretária de 
unidade, supervisão dos trabalhos administrativos desenvolvidas por equipamentos. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (Área - Saúde) 
Requisito: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Ensino Médio (2° Grau 
completo) e Curso de Formação Específica na área e registro no órgão de classe competente. 
Descrição Sumária das Atividades: Atividades de nível médio, de relativa complexidade, 
envolvendo a assistência complementar a clientes e o desenvolvimento de ações de enfermagem sob 
supervisão e orientação do enfermeiro; Participar da equipe de enfermagem; Auxiliar no atendimento 
a pacientes nas unidades hospitalares e de saúde, sob supervisão; Orientar e revisar o autocuidado 
do cliente, em relação à alimentação e higiene pessoal; Executar a higienização ou preparação dos 
clientes para exames ou atos cirúrgicos; Cumprir as prescrições relativas aos clientes; Zelar pela 
limpeza, conservação e assepsia do material e do instrumental; Executar e providenciar a 
esterilização de salas e do instrumento adequado às intervenções programadas; Observar e registrar 
sinais e sintomas e informar a chefia imediata, assim como, o comportamento de clientes em relação 
a ingestão e excreção; Manter atualizado o prontuário dos pacientes; Verificar temperatura, pulso e 
respiração e registrar os resultados no prontuário; Ministrar oxigênio por sonda nasal com prescrição; 
Ministrar medicamentos, aplicar injeções e/ou imunizantes e fazer curativos; Participar dos cuidados 
de clientes monitorizados sob supervisão; Administrar soluções parenterais previstas; Alimentar, 
mediante sonda gástrica; Realizar sondagem vesical, enema e outras técnicas similares, sob 
supervisão; Orientar client es em nível de ambulatório ou de internação a respeito das prescrições de 
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rotina; Fazer orientação sanitária de indivíduos, em unidades de saúde; Colaborar com os 
enfermeiros nas atividades nas atividades de promoção e proteção específica da saúde; Executar 
outras tarefas afins. 
 
TÉCNICO EM LABORATÓRIOS (Área - Saúde) 
Requisito: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Ensino Médio (2° Grau 
completo) e Curso Profissionalizante em Técnico de Laboratório e registro no órgão de classe 
competente. 
Descrição Sumária das Atividades: Atividades de nível médio, de relativa complexidade, 
envolvendo a execução de análises e pesquisas de laboratório, bem como a preparação de vacinas, 
soluções e reativos; Fazer leitura de lâminas de citopatologia dentro dos procedimentos técnicos, 
bem como arquivar as lâminas depois de lidas; Executar trabalhos técnicos de laboratório 
relacionados à dosagens e análises bacteriológicas, bacterioscópicas e químicas, realizando ou 
orientando exames, testes de cultura de microorganismo, por meio de manipulação de aparelho de 
laboratório e por outros meios para possibilitar diagnósticos, tratamento ou prevenção de doenças; 
Coletar material e amostras para diversos exames de laboratórios-bromatológicos, sorológicos, 
urológicos e outros, conforme as especificações contidas nas requisições; Proceder à execução e 
análise de exame de laboratório, tratando as amostras através de aparelhagem e reagentes 
adequados; Zelar pela assepsia e conservação de equipamentos e instrumentos utilizados nos 
exames de laboratório; Enquadrar os resultados, baseando-se em tabelas, e encaminhá-los para 
elaboração de laudos; Auxiliar na realização de exames anatomopatológicos, preparando amostras, 
lâminas microscópicos, meios de cultura, soluções e reativos; Preparar dados para a elaboração de 
relatórios; Executar outras tarefas afins. 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA (Área - Saúde) 
Requisito: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Ensino Médio (2° Grau 
completo) e Curso Profissionalizante em Técnico de Radiologia e registro no órgão de classe 
competente. 
Descrição Sumária das Atividades: Atividades de nível médio de natureza especializada 
relacionada com a execução de serviços de radiologia e orientação de trabalhos auxiliares; Operar 
aparelho de RX na realização dos diversos tipos de exames, manuseando soluções químicas e 
substâncias radioativas; Revelar filmes e zelar pela conservação dos equipamentos radiográficos e 
auxiliar na assistência ao paciente; Executar todas as técnicas de exames gerais e especiais de 
competência do técnico, excetuadas as que devam ser realizadas pelo próprio radiologista; Fazer 
radiografias, revelar e ampliar filmes e chapas radiográficas; Preparar pacientes a serem submetidos 
a exames radiográficos, usando a técnica específica para cada caso; Fazer levantamentos torácicos, 
através do sistema de abreugrafias; Anotar na ficha própria todos os dados importantes relativos aos 
radiodiagnósticos, informando ao radiologista quaisquer anormalidade ocorridas; Operar com 
aparelhos de Raios X para aplicar tratamento terapêutico; Trabalhar nas câmaras claras e escuras, 
identificando os exames; Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por 
auxiliares; Executar outras tarefas afins. 
 
MOTORISTA (Área - Transporte) 
Requisito: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Ensino Fundamental (1° 
Grau completo) e Registro Profissional/Carteira Nacional de Habilitação Categoria “C”. 
Descrição Sumária das Atividades: Dirigir veículos leves e pesados (automóveis, ônibus, 
caminhões, carretas e outros correlatos), em serviços urbanos, viagens interestaduais e/ou 
intermunicipais, transportando pessoas e/ou materiais; Verificar, diariamente, o estado do veículo, 
vistoriando pneumáticos, direção, freios, nível de águas e óleo, bária, radiador, combustível, sistema 
elétrico e outros itens de manutenção, para certificar-se de suas condições de funcionamento; 
Recolher passageiros em lugares e horas predeterminados, conduzindo-os pelos itinerários 
estabelecidos, conforme instruções específicas; Realizar viagens para outras localidades, segundo 
ordens superiores e atendendo às necessidades dos serviços, de acordo com o cronograma 
estabelecido; Recolher o veículo à garagem quando concluído o serviço, comunicando, por escrito, 
qualquer efeito observado e solicitando os reparos necessários para assegurar seu bom estado; 
Responsabilizar-se pela segurança de passageiros, observando o limite de velocidade e cuidados ao 
abrir e fechar as portas nas paradas dos veíc ulos; Zelar pela guarda, conservação e limpeza de 
veículos para que seja mantido em condições regulares de funcionamento; Executar outras atividades 
afins. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (Área – Limpeza e Conservação) 
Requisito: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Ensino Fundamental (1° 
Grau completo). 
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Descrição Sumária das Atividades: Supervisionar e executar os serviços de limpeza e conservação 
das instalações do prédio; organizar pedidos de material necessários ao funcionamento dos serviços 
sob sua responsabilidade; executar os serviços de limpeza e conservação; realizar serviços 
relacionados com cozinha e copa do órgão; executar outras atividades compatíveis com o cargo. 
 
ESTATÍSTICO (Área - Administrativa) 
Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Graduação em Estatística ou 
Matemática ou comprovante equivalente e registro no órgão de classe competente.  
Descrição Sumária das Atividades: Realizar pesquisas, levantamento e estudos estatísticos, 
planejando e orientando a coleta e tratamento dos dados, analisando e interpretando os dados 
obtidos para determinar correlações, quadros comparativos, tabelas e padrões constantes do 
comportamento de determinados fenômenos. 
Outras atividades correlatas. 
 
 

ANEXO IV - CRONOGRAMA PREVISTO 
 

ATIVIDADES DATAS PREVISTAS 
Período de inscrições 21/03/06 a 23/04/06 
Período de inscrições nas agências dos Correios 27/03 a 19/04/2006 
Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição 21/03 a 27/03/2006 
Divulgação das isenções deferidas (após 14h) 18/04/2006 

Divulgação dos candidatos inscritos no concurso 02/05/06 

Período para obter informações sobre os locais da Prova Objetiva A partir de 15/05/06 
Aplicação da Prova Objetiva 21/05/06 
Divulgação do gabarito da Prova Objetiva 23/05/06 
Prazo para entrega dos recursos 24/05 e 25/05/06 
Divulgação do resultado dos recursos, divulgação das notas da Prova 
Objetiva e da relação dos convocados para entrega dos Títulos e 
convocados para Prova Prática 

06/06/06 

Prazo para a entrega dos Títulos 07/06 a 09/06/06 
Aplicação da Prova Prática 18/06/06 
Divulgação das notas dos Títulos 19/06/06 
Prazo para pedido de revisão da nota dos Títulos 20/06/06 

Divulgação do resultado da revisão de nota dos Títulos, da prova prática 
e divulgação e Homologação do resultado final do concurso 

28/06/06 

 
 

ANEXO V - POSTO DE ATENDIMENTO 
 

 
POSTO DE ATENDIMENTO 

 

 
HORÁRIO 

Shopping Cidadão, Av. Sete de Setembro, nº 830 – 
Centro – Porto Velho/RO. 

Segunda à sexta-feira 
08h às 12h e 14h às 18h 

(Horário de Rondônia) 
 
 

ANEXO VI – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 

NÍVEL SUPERIOR 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA (PARA TODOS OS CARGOS): Compreensão e estruturação de texto. 
Sistema ortográfico em vigor: emprego das letras e acentuação gráfica. Semântica: sinônimos, 
antônimos, polissemia. Vocábulos homônimos e parônimos. Denotação e conotação. Formação de 
palavras: prefixos e sufixos. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos regulares e 
irregulares. Vozes verbais. Emprego dos pronomes pessoais e das formas de tratamento. Emprego 
do pronome relativo. Colocação pronominal. Emprego das conjunções e das preposições. A ordem de 
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colocação dos termos na frase. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego 
do acento da crase. Nexos semânticos e sintáticos entre as orações, na construção do período. 
Emprego dos sinais de pontuação. 
Sugestões Bibliográficas: 
ABREU, Antônio Suárez. Curso de redação. São Paulo, Ática, 1989. 
AQUINO, Renato. Interpretação de textos. Rio de Janeiro, Editora Impet us, 2003. 
BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro, Lucerna, 2001. 
CARVALHO, Sérgio Waldeck de; SOUZA, Luiz Marques de. Compreensão e produção de textos. Rio 
de Janeiro, Libro, 1984. 
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 5 ed. São Paulo, 
Nacional, 1976. 
CUNHA, Celso; CINTRA, Luís Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro, 
Nova Fronteira, 1985. 
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 3 ed. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 
1975. 
LIMA, C.H da Rocha. Gramática normativa da língua portuguesa. 4 ed. Rio de Janeiro, Briguet, 1959. 
RIBEIRO, Manoel P. Gramática aplicada da língua portuguesa. 14 ed. Rio de Janeiro, Metáfora, 
2004. 
 
 
HISTÓRIA DE RONDÔNIA (PARA TODOS OS CARGOS)  A Conquista e colonização da Amazônia 
e a submissão do indígena (a exploração, conquista e ocupação da Amazônia no contexto do antigo 
regime); O mercantilismo e as políticas de colonização dos vales do Madeira e do Guaporé; A 
sociedade colonial Guaporeana (aspectos do cotidiano), A escravidão e a resistência escrava; 
Navegação no rio madeira e à abertura do rio Amazônia à navegação internacional. A exploração e 
colonização do Oeste da Amazônia, O processo de ocupação e expropriação indígena na área do 
Beni; Mão-de-obra para os seringais do alto Madeira e a questão acreana e a construção Estrada de 
Ferro Madeira-Mamoré. O Território Federal do Guaporé e a criação do Estado de Rondônia. 
Sugestões Bibliográficas: 
OLIVEIRA, Ovídeo Amélio de. História Desenvolvimento e Colonização do Estado de Rondônia. 6ª 
Edição. Dinâmica Editora e Distribuidora LTDA.  
TEIXEIRA, Marco Antônio Domingues & Fonseca, Dante Ribeiro da. História Regional (Rondônia). 4ª 
Edição. Ed. Rondoniana.  
 
 
GEOGRAFIA DE RONDÔNIA (PARA TODOS OS CARGOS)  Aspectos gerais do Estado; Região 
Norte do Brasil; Brasil político; Limites do Estado;  Estado de Rondônia (evolução político-
administrativa, evolução econômica, setores produtivos da agropecuária; hidrografia); Área e 
População do Estado e do Município de Porto Velho; Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico e 
Cidade de Rondônia. 
Sugestões Bibliográficas: 
OLIVEIRA, Ovídeo Amélio de. Geografia de Rondônia. Espaço & Produção. 3ª Edição. Dinâmica 
Editora e Distribuidora LTDA. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
ADMINISTRADOR HOSPITALAR  Teorias da administração; planejamento e controle de resultados 
e o processo de administração; planejamento; princípios fundamentais do planejamento  e controle de 
resultado; programa de controle de resultados; planejamento e controle de vendas, produção, 
matéria-prima, custo de mão-de-obra e  dos custos indiretos;  orçamentos variáveis;  planejamento e 
controle de investimentos em imobilizados; orçamento de disponibilidades;  orçamento de capital; 
aplicação do ponto de equilíbrio; ativos financeiros; planejamento financeiro e administração do 
capital de giro; relatório de desempenho; análise de variações orçamentárias; planejamento e 
controle orçamentário de empresas não industriais; contabilidade pública; orçamento público; receita 
pública; despesa pública; dívida pública; patrimônio público; contabilidade gerencial; levantamento de 
balanços;  organização; recrutamento;  seleção e colocação de pessoal, treinamento; percepção, 
decisão e criatividade; motivação e sistemas de trabalho de alto desempenho; satisfação e stress no 
local de trabalho; liderança de grupos; poder, conflito e negociação;  cultura, mudança e 
desenvolvimento organizacional;a natureza das organizações, estrutura organizacional;  processos 
organizacionais; ambiente das organizações;  eficácia organizacional e teoria organizacional;  o 
hospital como um subsistema do sistema de atenção à saúde; o hospital; funções administrativas no 
hospital;  influências e restrições ambientais no hospital;  estudo de layout; fluxogramas; análise da 
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distribuição de trabalho;  formulários; manualização; departamentalização; organograma; 
benchmarking; qualidade; reengenharia; planejamento estratégico; recursos materiais e patrimoniais; 
aquisição de recursos materiais e patrimoniais; administração de materiais – estoques; administração 
patrimonial – instalações; gestão da distribuição – logística; licitações; execução e inexecução de 
contratos públicos. 
Sugestões Bibliográficas: 
ARAÚJO, Luis César G. De. Organização, sistemas e métodos. Atlas: S. Paulo, 2001. 
BRINGHAM & HOUSTON, Fundamentos da moderna administração financeira, Campus: Rio de 
Janeiro. 1999. 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. Campus: Rio de Janeiro, 1999. 
HALL, Richard H. Organizações. Pearson: S. Paulo, 2004. 
JONSON & SCHULZ. Administração de hospitais. Pioneira: S. Paulo, 1979. 
KOHAMA, Heilio. Contabilidade Pública. Atlas: S. Paulo, 1996 
KOONTZ & O´DONNELL. Administração. Pioneira: s. Paulo, 1974 
MARTINS, Petrônio & ALT, Paulo. Administração de materiais. Saraiva: S. Paulo, 2000. 
OLIVEIRA, Djalma de P. R. Planejamento estratégico. Atlas: Rio de Janeiro, 2005. 
SIZER, John. Noções básicas de contabilidade gerencial. Saraiva. S. Paulo, 1980. 
WAGNER III & HOLLENBECK. Comportamento organizacional. Saraiva: S. Paulo, 2000. 
WELSCH. Orçamento empresarial.Atlas: S. Paulo, 1990 
 
 
ASSISTENTE SOCIAL Política social no Brasil. O trabalho no contexto da globalização e da 
reestruturação produtiva. A questão social na atualidade: desigualdade, pobreza e exclusão. 
Desenvolvimento histórico das políticas sociais no Brasil. Cidadania e direitos sociais na atual 
conjuntura brasileira. Sociedade civil, movimentos populares, organizações não governamentais e 
filantropia.  Serviço Social. Trajetória histórica da profissão e debate teórico-metodológico 
contemporâneo. Projeto ético-político e regulamentação da profissão. Demandas emergentes para o 
trabalho do assistente social. Pesquisa e processo investigativo. Principais demandas na empresa: 
seguridade social (saúde, assistência social e previdência); recursos humanos; controle social. 
Trabalho em equipes; elaboração de documentação técnica. Planejamento e trabalho profissional: 
objetivos, estratégias, execução e avaliação. 
Sugestões Bibliográficas: 
ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho. São Paulo: Boitempo, 1999. 
BAPTISTA, M. V. “O Planejamento estratégico na prática profissional cotidiana”. Revista Serviço 
Social e Sociedade, n. 47,  São Paulo: Cortez, 1995. 
BARROS, R. P.; MENDONCA, R. S. e HENRIQUES, R. “Desigualdade e pobreza no Brasil: retrato de 
uma estabilidade inaceitável”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo: ANPOCS,  v. 15, n. 
42,  2000, p.123-142  (disponível no sítio www.scielo.org.br) 
BONETTI, Dilséa Adeodata et al. Serviço Social e Ética: convite a uma nova práxis. São Paulo / 
Brasília: Cortez / CFESS, 1996. 
BOSCHETTI FERREIRA, Ivanete Salete “As políticas brasileiras de seguridade social: previdência 
social”. In: Capacitação em Serviço Social e Política Social. Módulo 3. Brasília: CEAD / UNB, 2000. 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988.  (várias edições) 
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente.  (Lei 8069, 13/07/1990) 
BRASIL. Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá 
outras providências. 
BRASIL. Lei Orgânica da Assistência Social. (Lei n. 8742, 07/12/1993) 
BRAVO Maria Inês Souza “As políticas brasileiras de seguridade social: saúde”. In: Capacitação em 
Serviço Social e Política Social. Módulo 3. Brasília: CEAD / UNB, 2000. 
BRAVO, Maria Inês Souza e PEREIRA, P. A. A .P. (orgs.) Política social e democracia. São Paulo / 
Rio de Janeiro: Cortez / UERJ, 2001. 
BRAVO, Maria Inês Souza. Serviço Social e Reforma Sanitária:  lutas sociais e práticas profissionais. 
São Paulo, Cortez/UFRJ, 1996. 
BRAZ, Marcelo “O governo Lula e o projeto ético-político do Serviço Social”. In: Revista Serviço 
Social e Sociedade (78). São Paulo: Cortez, 2004. 
CABRAL, Maria do Socorro Reis “As políticas brasileiras de seguridade social: previdência social”. In: 
Capacitação em Serviço Social e Política Social. Módulo 3. Brasília: CEAD / UNB, 2000. 
CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Petrópolis, Vozes, 
1998. (cap. VIII e Conclusão, p.495-611) 
CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. Código de ética profissional do assistente social. 
1993. 
IAMAMOTO, Marilda V. e CARVALHO, Raul de. Relações sociais e Serviço Social no Brasil: esboço 
de uma interpretação histórico-metodológica. São Paulo: Cortez / Celats, 1983. 
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IAMAMOTO, Marilda V. Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. São 
Paulo: Cortez, 1998. 
LAURELL, Asa Cristina “Avançando em direção ao passado: a política social do neoliberalismo”. In:  
LAURELL, Asa Cristina. (org). Estado e políticas no neoliberalismo. São Paulo: Cortez, 1995 (p. 151-
184). 
LESBAUPIN, Ivo (org). O desmonte da nação: balanço do governo FHC. Petrópolis: Vozes, 1999. 
MONTAÑO, Carlos. “Das ‘lógicas do Estado’ às ‘lógicas da sociedade civil’: Estado e ‘terceiro setor’ 
em questão”.  In: Serviço Social & Sociedade (59). São Paulo: Cortez, 1996. 
MOTA, Ana Elizabete (org). A Nova fábrica de consensos: ensaios sobre a reestruturação 
empresarial, o trabalho e as demandas ao Serviço Social.  São Paulo: Cortez, 1998.    
MOTA, Ana Elizabete. Cultura da crise e seguridade social: um estudo sobre as tendências da 
previdência e assistência social brasileira nos anos 80 e 90.  São Paulo: Cortez, 1995. 
NETTO, José Paulo "A construção do projeto ético-político do Serviço Social frente à crise 
contemporânea". In: Capacitação em Serviço Social e Política Social. Módulo 1. Brasília: CEAD / 
UNB, 1999. 
NETTO, José Paulo “Transformações societárias e Serviço Social: notas para uma análise 
prospectiva da profissão no Brasil”. In: Serviço Social & Sociedade (50). São Paulo: Cortez, 1996. 
NETTO, José Paulo Ditadura e Serviço Social: uma análise do Serviço Social no Brasil pós 64. São 
Paulo: Cortez, 1991. 
RICO, Elizabeth Melo (org). Avaliação de políticas sociais: uma questão em debate. São Paulo: 
Cortez, 1999. 
SADER, Emir e GENTILI, Pablo (orgs). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado 
democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.  
SANTOS, Wanderley G. Cidadania e justiça: a política social na ordem brasileira. 2 Ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 1987. 
SARMENTO, Hélder Boska de Moraes "Serviço Social, das tradicionais formas de regulação 
sociopolítica ao redimensionamento de suas funções sociais". In: Capacitação em Serviço Social e 
Política Social. Módulo 4. Brasília: CEAD / UNB, 2000. 
VASCONCELOS, Ana Maria de "O trabalho do assistente social e o projeto hegemônico no debate 
profissional". In: Capacitação em Serviço Social e Política Social. Módulo 4. Brasília: CEAD / UNB, 
2000. 
YAZBEK, Maria Carmelita. Classes subalternas e assistência social. São Paulo, Cortez, 1993. (cap.1) 
 
 
BIOMÉDICO  Hematologia: Hematopoiese; Índices Hematimétricos; Hemoglobinopatias; Coagulação; 
Imunohematologia; Transfusões Sanguíneas. Parasitologia: Protozoários e Helmintos (Morfologia, 
fisiologia, isolamento e identificação); Ciclo Evolutivo; Noções de Vigilância Epidemiológica; 
Entomologia Médica. Imunologia: Imunidade celular e humoral; Antígeno, Anticorpo e complexos; 
Infecção e Resistência; Testes Sorológicos (Fundamentos e Aplicações). Microbiologia: 
Caracterização taxonômica e identificação de microorganismos (bactérias, fungos e vírus); 
Microscopia para identificação para identificação de diferentes grupos microbianos; Metabolismo 
bacteriano, fúngico e viral; Métodos de diagnósticos; Técnicas de Isolamento, Cultivo, Manutenção e 
Preservação de Microorganismo; Antibiograma. Urinálise: Elementos Anormais e Sedimentos 
(EAS);Bioquímica. Bioquímica: Proteínas séricas; Cardiopatias; Provas Hepáticas e do trato biliar; 
Eletrólitos do soro e desnutrição protéico-calórica; Perfil Lipídico; Função Gastrointestinal e 
pancreática; Diabetes; Gasometria arterial. Biossegurança.  RDC nº 302/ 2005: Regulamento Técnico 
para Funcionamento de Laboratórios Clínicos. 
Sugestões Bibliográficas: 
ABBAS AK. Imunologia Celular e Molecular. Editora Revinter; 2002. 
MOURA RA. Técnicas de Laboratórios. Rio de Janeiro: Editora Atheneu; 1995. 
MURRAY PR. Microbiologia Médica. Editora Guanabara Koogan; 2004 
RAVEL R. Laboratório Clínico: Aplicações Clínicas dos Dados Laboratoriais. Rio de Janeiro: Editora 
Guanabara Koogan; 1997. 
REY L. Parasitologia. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan;1991. 
ZAGO MA. Hematologia. Fundamento e Prática. São Paulo: Editora Atheneu; 2002. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA: Semiologia: anamnese; exame clínico; exames complementares; classificação 
e nomenclatura das lesões bucais; lesões ulcerativas, vésico-bolhosas, brancas e enegrecidas, 
alterações vasculares; semiologia das glândulas salivares e ossos maxilares, doenças infecciosas, 
crescimentos teciduais de origem traumática, tumores benignos e malignos. Oclusão e articulação 
temporomandibular: anatomia funcional e biomecânica do aparelho mastigatório; critérios para uma 
oclusão funcional normal; sinais, sintomas e princípios de tratamento das disfunções 
temporomandibulares. Dentística e materiais dentários: princípios no tratamento da cárie; materiais 
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odontológicos para proteção do complexo dentina polpa; estrutura e propriedades do amálgama de prata 
e das resinas compostas; confecção e características dos preparos cavitários e das restaurações com 
amálgama de prata e resinas compostas. Periodontia: exame clínico das alterações gengivoperiodontais; 
diagnóstico diferencial em periodontia; alterações crônicas: gengivite e periodontite; procedimentos 
básicos: operatória periodontal: raspagem, alisamento e polimento dentário; higienização bucal; 
manutenção e controle periódico. Radiologia: técnicas radiográficas intrabucais; métodos de localização 
radiográfica; radiografias panorâmicas; anatomia radiográfica dentomaxilomandibular; princípios de 
interpretação radiográfica; aspectos radiográficos das alterações e lesões do órgão dentário,  do periápice 
e do periodonto. Endodontia: métodos de diagnóstico; tratamento conservador da polpa dentária; 
patologia pulpar, aspectos microbiológicos em endodontia; patologia pulpar e periapical; planejamento do 
tratamento endodôntico; tratamento endodôntico em dentes com polpa viva e polpa morta; morfologia 
interna e abertura coronária; preparo do canal radicular; substâncias químicas auxiliares; medicação 
intracanal; obturação do canal radicular. Anestesia local em odontologia: técnicas de anestesia 
odontológica; tipos, efeitos e indicações dos anestésicos locais utilizados em odontologia; acidentes e 
complicações da anestesia local. Cirurgia: princípios de exodontia não-complicada e complicada; normas 
de conduta em dentes impactados; controle pós-operatório do paciente; prevenção e tratamento das 
complicações das exodontias; princípios de tratamento e prevenção das infecções odontogênicas; 
equipamentos e instrumentos usados em cirurgia oral básica; noções sobre traumatologia. 
Biossegurança: a AIDS e a prática odontológica; risco de infecção pelo HIV: doenças passíveis de 
transmissão durante o tratamento odontológico; medidas de precaução padrão; condutas frente a 
acidentes profissionais; normas de biossegurança na clínica odontológica. Odontologia preventiva: 
utilização tópica e sistêmica do flúor na prevenção da cárie; flúor sistêmico: aspectos básicos, 
toxicológicos e clínicos; considerações clínicas e laboratoriais sobre a reatividade de compostos 
fluoretados no esmalte; tipos e indicações dos selantes de fóssulas e fissuras. Saúde pública. 
Odontopediatria. 
Sugestões Bibliográficas:  
ANDRADE, E. D. Terapêutica medicamentosa em odontologia: procedimentos clínicos e uso de 
medicamentos nas principais situações da prática odontológica. São Paulo: Artes Médicas, 2000. 
NUSAVICE, K. J. Philips. Materiais dentários. 10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 
BARATIERI, L. N. et al. Odontologia restauradora: fundamentos e possibilidades . São Paulo: Santos, 
2001. BORAKS, S. Diagnóstico bucal. 3 ed. São Paulo: Artes Médicas, 2001. BRASIL. Ministério da 
Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde, Coordenação Nacional de DST e AIDS. Controle de infecções e 
a prática odontológica em tempos de AIDS: manual de condutas . Brasília: Ministério da Saúde, 2000. 
ESTRELA, C. FIGUEIREDO, J. A. P. Endodontia: princípios biológicos e mecânicos. São Paulo: Artes 
Médicas, 1999. FREITAS, A., ROSA, J. E.; SOUZA, I. F. Radiologia odontológica. 5a ed. São Paulo: 
Artes Médicas, 2000. KRIGER, L. (coord..). Promoção de saúde bucal. 2 ed. São Paulo: ABOPREV, Artes 
Médicas, 1999. LASCALA, N. T.; MOUSSALLI, N. H. Compêndio terapêutico periodontal. 3 ed. São 
Paulo: Artes Médicas, 1999. MALAMED, S. F. Manual de anestesia local. 4. ed. Trad. por André L. S. 
Melgaço e Cláudia C. de Araújo. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. OKESON, J. P. Tratamento 
das desordens temporomandibulares e oclusão. 4 ed. Trad. por Milton Edson Miranda. São Paulo: Artes 
Médicas, 2000. PETERSON, L. J. et al. Cirurgia oral e maxilofacial contemporânea. 3 ed. Trad. Por 
Wladimir Cortezzi. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA BUCO-MAXILO FACIAL  Anatomia: Ossos do crânio, músculos da cabeça 
e pescoço, vascularização e drenagem venosa da cabeça e pescoço, nervos cranianos, anatomia 
aplicada à propagação das infecções odontogênicas, articulação temporomandibular, anatomia 
aplicada à anestesia local. Anestesiologia: Técnicas anestésicas de maxila e mandíbula, farmacologia 
dos anestésicos locais, farmacologia dos vasoconstrictores, complicações locais e sistêmicas. 
Farmacologia: Administração, absorção, biotransformação e eliminação dos medicamentos. 
Analgésicos, antiinflamatórios, ansiolíticos, antibióticos. Patologia: Alterações de desenvolvimento da 
região maxilofacial, alterações pulpares e periapicais, infecções bacterianas, virais e micóticas, 
patologia das glândulas salivares, hiperplasias e neoplasias benignas, neoplasias malignas, cistos e 
tumores odontogênicos e não-odontogênicos, desordens hematológicas e ósseas, manifestações 
orais de doenças sistêmicas. Cirurgia: Pré e pós-operatório, exodontia, dentes inclusos, complicações 
bucossinusais, diagnóstico e tratamento das infecções odontogênicas, hemorragia e hemostasia, 
diagnóstico e tratamento das fraturas faciais, traumatismo dento-alveolar, traumatismo de tecidos 
moles, cirurgia da articulação têmporo-mandibular, cirurgia pré-protética, cirurgia ortognática.   
Sugestões Bibliográficas: 
DINGMAN, R. O.; NATVIG, P. Cirurgia das fraturas faciais. 2ª ed. São Paulo: Santos, 1995. 376p.  
EPKER, B. N., STELLA, J. P., FISH, L. C. Dentofacial Deformities – Integrated orthodontic and 
surgical correction. Volume II. 2ª ed. Mosby, 1994. 1183p. 
MALAMED, S. Manual de Anestesia Local. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 279p. 
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NEVILLE, B. W.; DAMM, D. D.; ALLEN, C. M.; BOUQUOT, J. E. Patologia oral e maxilofacial. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 705p. 
PETERSON, L.; ELLIS, E. III; HUPP, J.; TUCKER, M. Contemporary Oral and Maxilofacial surgery.  
4ªed., Mosby:, 2003. 875p.  
SAILER, H. F., PAJAROLA, G. F. Cirurgia Bucal. Porto Alegre: Artmed, 2000. 360p.   
SICHER; DUBRUL, G. Anatomia Oral. 8ª ed. Ater Médicas, 1991. 388p.  
SONIS, S. T.; FAZIO, R. C.; FANG, L. Medicina Oral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 
497p.  
YAGIELA, J. A.; NEIDLE, E. A.; DOWN, F. J. Farmacologia e Terapêutica para dentistas. 4ª ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 717p.  
 
 
CONTADOR 1- Contabilidade Geral: Estrutura conceitual básica da Contabilidade, objetivos da 
Contabilidade, princípios fundamentais da Contabilidade, Resolução CFC 750/91. Patrimônio: 
definições básicas do conceito de patrimônio e de sua composição, equação fundamental do 
patrimônio, estados patrimoniais e representação gráfica dos estados patrimoniais, fatos contábeis e 
respectivas variações patrimoniais. Componentes patrimoniais.. Ativo: conceitos, conteúdo e 
classificação dos grupos e subgrupos de acordo com a Lei n.º6.404/76. Composição das contas de 
ativo..Critérios de avaliação. Princípios contábeis envolvidos. Aspectos contábeis e legais. 
Tratamentos e métodos especiais. Formas de evidenciação. Composição dos estoques, tratamento 
contábil, inventário, métodos de avaliação, fatores de alteração de valores de compra e venda, 
aspectos fiscais. provisões ativas, cálculo, constituição, tratamento contábil e legal. Passivo: 
conceitos, conteúdo e classificação dos grupos e subgrupos de acordo com a Lei n.º 6.404/76. 
Composição das contas de passivo, critérios de avaliação, princípios contábeis envolvidos, aspectos 
contábeis e legais, tratamentos especiais e formas de evidenciação. Provisões passivas, cálculo, 
constituição, tratamento contábil e legal. Resultado de exercícios futuros: conceito básico e aspectos 
legais. Patrimônio líquido: conceitos, conteúdo e classificação dos grupos e subgrupos de acordo com 
a Lei n.º 6.404/76. Composição das contas do patrimônio líquido, aspectos contábeis e legais 
envolvidos, critérios de avaliação e formas de apresentação nos demonstrativos contábeis. Aspectos 
legais, formais e contábeis relativos a composição, formação e alterações do capital social, relação 
entre a formalização do capital social e os diversos tipos de sociedades. Diferenciação entre reservas 
e provisões, tipos de reservas, classificação conforme os aspectos legais, constituição e reversão de 
reservas, tratamento contábil e forma de avaliação. Composição da conta lucros/prejuízos 
acumulados, aspectos legais, tratamento contábil, distribuição e utilização, demonstrativos contábeis 
envolvidos. Tipos de ações, tratamento legal, contábil e jurídico para emissão, negociação e 
colocação de ações. Apuração do resultado. Conceituação de receitas, ganhos, despesas, custos e 
perdas. Receitas: apuração e apropriação das receitas, tipos e classificação, tratamento legal, 
aspectos contábeis envolvidos, forma de contabilização, observância dos princípios contábeis. 
Despesas: apuração e apropriação das despesas, classificação e tratamento legal, aspectos 
contábeis envolvidos, formas de Contabilização, observância dos princípios contábeis. Custos dos 
produtos/mercadorias/serviços vendidos: conceitos, formas de apuração, contabilização, princípios 
contábeis envolvidos, aspectos contábeis e legais. Receitas e despesas não-operacionais: definição, 
conteúdo, tipos, formas de apuração, contabilização, aspectos contábeis e legais. Resultado de 
correção monetária: conceito, forma de cálculo, aspectos legais e contábeis. Apuração e distribuição 
do resultado: apuração do resultado, contribuição social, provisão para pagamento do imposto sobre 
a renda, tratamento das participações e contribuições, formas de cálculo e contabilização, aspectos 
legais e contábeis envolvidos. distribuição do resultado, forma de cálculo, contabilização, aspectos 
contábeis e legais envolvidos. Demonstrações contábeis. tratamento legal, tipos de demonstrações 
contábeis, obrigatoriedade de apresentação, conceitos e forma de apresentação. Análise das 
demonstrações contábeis: análise horizontal e vertical das demonstrações contábeis. Estudo do 
capital de giro, apuração e análise das variações do capital circulante líquido, origens e aplicações de 
recursos que não afetam o capital circulante líquido, determinação das necessidades líquidas do 
capital de giro. Conceito e determinação dos índices de liquidez, de endividamento, de rentabilidade, 
de rotatividade e de lucratividade. Conceito e determinação da alavancagem financeira e operacional. 
2 -. Contabilidade e Orçamento Público: Orçamento Público: conceito, noções gerais, elaboração. 
Ciclo Orçamentário, Exercício Financeiro, Princípios Orçamentários, Créditos Adicionais. Orçamento-
Programa, Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias Receita Pública: conceito, classificação, 
categorias, fontes,  Receita Orçamentária e Extra-orçamentária. Estágios da Receita. Divida Ativa. 
Despesa Pública: Conceito – classificação, categorias, Despesa Orçamentária e Extra-orçamentária. 
Descentralização de Créditos Orçamentários e de Recursos Financeiros. Estágios da Despesa. 
Restos a Pagar . Adiantamento ou Suprimento de Fundos. Despesas de Exercício Anteriores. Dívida 
Pública. Dívida Ativa. Variações Patrimoniais.Registros contábeis de operações típicas (sistemas 
orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação). Balanços e demonstração exigidas pela Lei 
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nº 4.320/64: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro. Balanço Patrimonial. Demonstração das 
Variações Patrimoniais. Bens Públicos: conceito, classificações e inventário. Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 
Sugestões Bibliográficas: 
Contabilidade Geral: 
BRAGA, Hugo Rocha. Demonstrações Financeiras - estrutura. análise e interpretações.  Editora 
Atlas. 5ª. ed. 2003 
FIPECAFI. Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações. Editora Atlas. 6ª ed. 2003 
FRANCO, Hilário.  Contabilidade Geral.  Editora Atlas. 23ª. ed. 1996. 
GOUVEIA, Nelson.  Contabilidade Básica.  Editora Harbra. 2ª ed. 2001.  
IUDÍCIBUS, Sérgio. MARION, José Carlos.  Contabilidade Comercial.  Editora Atlas. 5ª. ed. 2002 
IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de Balanços. Editora Atlas. 7ª ed. 1998 
MARION, José Carlos. Análise das Demonstrações Contábeis. Editora Atlas. 2ª ed. 2002 
MARION, José Carlos.  Contabilidade Empresarial  Editora Atlas. 10ª. ed. 2003. 
NEVES, Silvério. VICECONTI, Paulo E. Contabilidade Avançada e Análise de Demonstrações 
Financeiras. Frase Editora. 14ª ed. 2005 
NEVES, Silvério . VICECONTI, Paulo E.  Contabilidade Básica. Frase Editora. 12ª ed. 2005 
PADOVEZE, Clóvis Luís.  Manual de Contabilidade Básica.  Editora Atlas. 5ª ed.2004    
Lei n0. 6.404, de 15 de dez embro de 1976 e alterações posteriores 
Normas Brasileiras de Contabilidade – CFC 
Contabilidade e Orçamento Público: 
ANDRADE, Nilton de Aquino. Contabilidade Pública na Gestão Municipal. Editora Atlas. 1ª ed. 2002. 
GIACOMONI, James. Orçamento Público.  Editora Atlas. 9.ed. 2000. 
KOHAMA, Heilio. Balanços Públicos - Teoria e prática. Editora Atlas. 2.ed  2000. 
KOHAMA, Heilio. Contabilidade Pública - Teoria e Prática. Editora Atlas 9ª ed. 2003. 
SILVA, Lino Martins da. Contabilidade Governamental: Um Enfoque Administrativo. Editora Atlas. 6ª 
ed. 2003. 
SLOMSKI, Valmor. Manual de Contabilidade Pública-Um Enfoque na Contabilidade Municipal. Editora 
Atlas. 2ª ed. 2003. 
Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964. 
Lei Complementar nº 101, de 4/05/2000. (Lei de Responsabilidade Fiscal) 
Constituição Federal de 1988 (Título VI, Capítulo II, Seção II). 
Portaria nº.  42, de 14/04/1999, do Ministério do Orçamento e Gestão 
Portaria Interministerial nº. 163, de 04/05/2001 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 
ENFERMEIRO  Fundamentos e exercício da enfermagem:. Lei do exercício profissional - análise 
crítica; ética em enfermagem;. bioética; teorias de enfermagem;. semiologia. procedimentos técnicos 
na assistência de enfermagem.. práticas educativas do enfermeiro para a equipe e clientes;. controle 
da infecção hospitalar.. Administração dos serviços de enfermagem:. planejamento e organização na 
administração e na assistência de enfermagem – competências do enfermeiro;. estrutura e 
funcionamento dos serviços de enfermagem; administração de pessoal e de recursos materiais na 
enfermagem.. manuais de normas, rotinas e procedimentos das ações de enfermagem; auditoria dos 
serviços e da assistência Teorias administrativas e enfermagem.. Programas do Ministério da Saúde: 
atuação do enfermeiro nas ações dos programas de imunização, da mulher, da criança, do 
adolescente, do idoso, de DST e AIDS, de hanseníase, de pneumologia sanitária, de hipertensão 
arterial e diabetes mellitus.. Atuação do enfermeiro na assistência de enfermagem às crianças, 
adolescentes, adultos e idosos:. com intercorrências clínicas;. portadores de doenças transmissíveis;. 
com distúrbios mentais;.; em situação cirúrgica, no pré, trans e pós operatório;. em situações de 
emergências e urgências: clínicas, cirúrgicas e traumato-ortopédicas.;. com necessidades de terapia 
intensiva. Atuação do enfermeiro na assistência à mulher:. no planejamento familiar e pré-natal;. na 
gestação, parto, puerpério, climatério fisiológico e patológico, nas afecções ginecológicas clínicas e 
cirúrgicas.. Assistência integral à saúde do recém-nascido:. nos cuidados imediatos e mediatos pós-
parto, nas intercorrências clínicas e cirúrgicas, e em situações de terapia intensiva.. Políticas públicas 
em saúde. Lei orgânica de saúde a partir da Constituição de 1988. bases epidemiológicas da saúde 
pública. 
Sugestões Bibliográficas: 
BOLICK, D. et al. Segurança e Controle de Infecção. Rio de Janeiro: Reichmann e Affonso Editores, 
2000. 
BRANDEN, P.S. Enfermagem Materno-Infantil. 2.ed. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso Editores, 
2000. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei orgânica da saúde. Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
Brasília: Assessoria de Comunicação Social, 1991. 
______. Ministério da Saúde. Assistência Integral à Saúde do Adolescente.. Brasília, 1994. v. I, II e III. 
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BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Normas para o Controle da Tuberculose. Brasília: Ministério 
da Saúde, 1995. 
_______. Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Portaria nº 2616/GM de 12/05/98. 
______. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias: 
aspectos clínicos de vigilância epidemiológica e medidas de controle. Brasília: Ministério da Saúde, 
1999. 
_______.  Ministério da Saúde. Coordenação Nacional de DST e AIDS. Manual de Controle das 
Doenças Sexualmente Transmissíveis. Brasília: Ministério da Saúde, 1999. 
_______. Ministério da Saúde. Aconselhamento em DST, HIV e Aids: diretrizes e procedimentos 
básicos . 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 1999. 
______. Ministério da Saúde. Gestação de Alto Risco. Brasília: Ministério da Saúde, 2000. 
______. Ministério da Saúde. FREBASGO. Urgências e Emergências Maternas: um guia para o 
diagnóstico e conduta em situações de morte materna. 2ª ed. Secretaria de Políticas Públicas. Área 
Técnica da Saúde da Mulher. Brasília, 2000. 
______. Ministério da Saúde. Assistência Pré-Natal. Brasília: Ministério da Saúde, 2000. 
______. Ministério da Saúde. Parto, Aborto e Puerpério: assistência humanizada à mulher.  Brasília: 
Ministério da Saúde, 2001. 
_______. Ministério da Saúde. Manual de normas de vacinação. 3ª Edição. Brasília: Fundação 
Nacional de Saúde, 2001. 
______. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde Epidemiológica. Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia. Controle da Tuberculose: uma proposta de integração ensino-serviço. Rio 
de Janeiro: FUNASA/CRPHF/SBPT, 2002. 
______. Ministério da Saúde. Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes 
Mellitus: Hipertensão arterial e diabetes Mellitus . Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 
_______. Ministério da Saúde. Assistência em Planejamento Familiar: manual técnico. 4. ed. Brasília: 
Ministério da Saúde 2002. 
_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde.Departamento de Vigilância 
Epidemiológica.Coordenação Geral de Doenças Endêmicas.Área Técnica de Pneumologia Sanitária. 
Programa Nacional de Controle da Tuberculose. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 
_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. 
Recomendações para Profilaxia da Transmissão Vertical do HIV e Terapia Anti-Retroviral em 
Gestantes. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 
_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. 
Guia de Tratamento Clínico da Infecção pelo HIV em Crianças. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 
_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Doenças Infecciosas e Parasitárias : guia de bolso. 3. ed. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2004. v I e II. 
________. Ministério da Saúde. Programa de Controle da Hanseníase. Disponível em: 
http://portalweb02.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?ibtxt=21643. 
CARPENITO, L.D. Planos de Cuidados de Enfermagem e Documentação: diagnósticos de 
enfermagem e problemas colaborativos . 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 
CASTELLI, M; LACERDA, D.P.D.; CARVALHO, M.H.R. Enfermagem no CTIP. São Paulo: Roca, 
1998. 
Conselho Federal de Enfermagem. Código de ética dos profissionais de enfermagem. Disponível em: 
www.portalcofen.gov.br  
__________. Documentos Básicos. Disponível em: www.portalcofen.gov.br 
FIGUEIREDO, N.M.A (Org.) Administração de Medicamentos: revisando uma prática de enfermagem.  
São Paulo: Difusão Paulista, 2001. 
__________. Práticas de Enfermagem: fundamentos, conceitos, situações e exercícios. São Paulo: 
Difusão Paulista de Enfermagem, 2002.  
__________. Ensinando a cuidar de clientes em situações clínicas e cirúrgicas: práticas de 
enfermagem. São Paulo: Difusão Enfermagem, 2003. 
__________. Ensinando a Cuidar da Mulher e do Recém-Nascido: práticas de enfermagem. São 
Paulo. Difusão Enfermagem, 2003. 
FIGUEIREDO, N.M.A; LEITE, J.L; MACHADO, W.C.A. Centro Cirúrgico: atuação, intervenção e 
cuidado de enfermagem. São Caetano do Sul: Yendis Editora, 2006. 
KAWAMOTO, E.E. Enfermagem em Clínica Cirúrgica. São Paulo: EPU, 1996. 
KURCGANT, P. Administração em Enfermagem. São Paulo: EPU, 1991. 
KURCGANT. P. et al. Gerenciamento em Enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
PIRES, M.T.B. Erazo Manual de Urgências em Pronto Socorro. 5. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 1996. 
POTTER, P; PERRY A.G. Fundamentos de Enfermagem: conceitos, processo e prática. 4ª ed. Rio de 
Janeiro. Guanabara Koogan, 1999. v. 1 e 2. 
ROCHA, R.M. Enfermagem em Saúde Mental. 2 ed. Rio de Janeiro: Ed. Senac Nacional., 2005. 
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ROGERS, J.H; OSBORN, H.H.; POUSADA, L. Enfermagem de Emergência: manual prático. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1992. 

ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia e Saúde. 4ª ed. Rio de Janeiro. Medsi, 1994. 
SANTOS, I. et al. Enfermagem Fundamental: realidade, questões, soluções. São Paulo: Editora 
Atheneu, 2001 (Série atualização em enfermagem; v.1). 
SANTOS, I. et al. Enfermagem Assistencial no Ambiente Hospitalar: realidade, questões, soluções. 
São Paulo: Editora Atheneu, 2004 (Série atualização em enfermagem; v.2). 
SILVA, C.R.L; SILVA, R.C.L; VIANNA, D.P. Dicionário Ilustrado de Saúde: compacto. São Caetano do 
Sul: Yendis Editora, 2005. 
SMELTZER, S.C.; BARE, B.G. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 8ª. ed. Rio de Janeiro. 
Guanabara Koogan, 1998. 
UTYAMA, I.K.A. et al. Matemática Aplicada à Enfermagem; cálculo de dosagens. São Paulo: Editora 
Atheneu, 2003. 
VIANNA D.L. Manual de Cálculo e Administração de Medicamentos. São Caetano do Sul: Yendis 
Editora, 2006. 
VIANNA D.L; SANTOS, V.E.P. Fundamentos e Práticas para Estágio em Enfermagem. São Caetano 
do Sul: Yendis Editora, 2006. 
WONG D.L.. Enfermagem Pediátrica: elementos essenciais à intervenção efetiva. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 
 
ESTATÍSTICO Conceitos básicos: população; censo; amostra; experimento aleatório; variáveis e 
atributos; variáveis aleatórias, discretas e contínuas. Organização de dados estatísticos: normas para 
apresentação tabular de dados. quadros e tabelas; distribuição de freqüências; intervalos de classe; 
ponto médio; freqüências absolutas e relativas; freqüências acumuladas; gráficos: barras, colunas, 
histogramas e polígonos de freqüências. Medidas de tendência central: médias aritmética, geométrica 
e harmônica; propriedades da média; mediana; moda. Medidas de dispersão: amplitude; desvio 
médio absoluto; variância; propriedades da variância; desvio-padrão; propriedades do desvio-padrão; 
coeficiente de variação. Medidas de assimetria e de curtose. Probabilidade: teoria elementar; 
principais distribuições e suas propriedades. Teoria elementar da amostragem. Tipos de amostragem. 
Teoria estatística da estimação e dos  testes de hipóteses. Pequenas amostras; Ajustamento de 
curvas e o método dos mínimos quadrados; Teste do qui-quadrado; Correlação parcial e múltipla; 
Análise das séries temporais; Números-índice; Análise da Variância de um fator. Uso do Excel para 
resolução de problemas estatísticos. 
Sugestões Bibliográficas: 
LOPES, P. A., Probabilidades e Estatística: conceitos, modelos, aplicações em excel, 
Reichmann&Affonso Editores, 1ª. edição, 1999 (ISBN: 8587148079) 
SPIEGEL, MURRAY R. Estatística. Coleção Schaum, Editora Makron Books, 3ª. edição, 2003. (ISBN: 
8534601208) 
SPIEGEL, MURRAY R. Probabilidade e Estatística. Coleção Schaum, Editora Makron Books, 1ª. 
edição, 1977. (ISBN: 8534613001) 
 
FARMACÊUTICO Farmacotécnica - Formas farmacêuticas: destinadas a aplicações e mucosas, para 
uso parenteral, líquidas para uso oral, para uso tópico obtidas por divisão mecânica, obtidas por 
dispersão mecânica. Farmacologia -Vias de administração de drogas, farmacocinética, farmacologia 
do sistema nervoso autônomo, farmacologia do sistema nervoso central, anestésicos locais, 
antitérmicos, analgésicos, antinflamatórios não esteroidais, anti-ulcerosos, farmacologia 
cardiovascular, antibióticos, antifúngicos, antivirais, quimioterápicos, antiparasitários, antigoaculantes 
e antianêmicos. Análise Farmacêutica -Critérios analíticos para avaliação da qualidade dos 
medicamentos, ensaio-limite, identificação de funções e grupos quimicos, análise de grupos 
funcionais, preparação e aferição de soluções tituladas, fundamentos e aplicações dos processos 
volumétricos de neutralização, oxiredução e precipitação, análise de matérias primas e de formas 
farmacêuticas. Farmácia Hospitalar -Estrutura organizacional, funções clínicas, garantia da qualidade, 
padronização de medicamentos para uso hospitalar e ambulatorial, formas de aquisição de 
medicamentos, central de abastecimento farmacêutico, indicadores de consumo, planejamento e 
controle de estoque de medicamentos e correlatos, sistema de distribuição de medicamentos, 
manipulação de medicamentos e correlatos, medicamentos controlados, controle de infecção 
hospitalar, suporte nutricional parenteral. Portarias: 344, 272, 500 e 2616. Resoluções: 290/96 e 
259/94. Artigos da Portaria 354/97. Lei 9787/99.  
Sugestões Bibliográficas: 
ANDREJUS KOROLKOVAS Análise farmacêutica Ed. Guanabara-Dois 1984. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Guia básico para farmácia hospitalar, 1994. 
FISCHER. J. E. Nutrição parenteral, Ed. Guanabara, 1978.  
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GOODMAN E GILMAN As bases farmacológicas da terapêutica. 9ª ed., Guanabara Koogan.  
MAlA NETO J. R. Farmácia hospitalar -Um enfoque sistêmico. Ed. Thesaurus 1990.  
PRISTA, L. N. Técnica farmacêutica e farmácia galênica. 2. ed. Calouste Gulbenkian 1991 -3 volumes  
 
FISIOTERAPEUTA Propedêutica fisioterapêutica. Fisioterapia reumatológica nas: síndromes 
dolorosas, osteoartrite, osteopenias, artrites microcristalinas, nas artrites infecciosas e fisioterapia nas 
doenças inflamatórias do tecido conjuntivo. Fisioterapia ortopédica e traumatológica: Tratamento 
fisioterapêutico nas Alterações posturais e deformidades angulares dos MMII; Lesões traumáticas e 
artroplastias dos MMSS e MMII; Lesões às estruturas ósseas e de tecidos moles do joelho; 
Fisioterapia nas sinovectomias, tenorrafias e transferências tendinosas; Tratamento fisioterapêutico 
nas lesões teciduais. Fisioterapia pneumofuncional: Análise de gases (gasometria); Oxigenoterapia e 
aerossolterapia; Terapia desobstrutiva; Terapia de expansão pulmonar; Fisioterapia nas cirurgias 
abdominais e torácicas; Reabilitação pulmonar; Espirometria; Fisioterapia respiratória em Pediatria; 
Introdução à ventilação mecânica; Fisioterapia nos distúrbios do sono. Fisioterapia Cardiovascular: 
Adaptações cardiovasculares ao exercício físico; Ergometria e análise de testes ergométricos; 
Reabilitação precoce do paciente infartado e pré e pós-operatório da cirurgia cardíaca; Fisioterapia 
nas arteriopatias e venopatias; Reabilitação do paciente amputado; Fisioterapia nas linfopatias dos 
membros inferiores; Reabilitação das pacientes mastectomizadas. Fisioterapia Desportiva: 
Treinamento de flexibilidade na prevenção de lesão desportiva; Tratamento fisioterapêutico nas 
lesões desportivas; Fisioterapia desportiva em atletas com deficiência. Fisioterapia Neurofuncional: 
Desenvolvimento neuropsicomotor normal e anormal na paralisia cerebral; Fisioterapia nas distrofias 
musculares; Fisioterapia na espinha bífida; Fisioterapia nas lesões encefálicas adquiridas; 
Estimulação psicomotora precoce; Síndrome de Down; Poliomielite; Pé torto congênito; Má formação 
congênita; Luxação congênita do quadril; Lesões do plexo braquial; Facilitação neuromuscular 
proprioceptiva (FNP) – Kabat Knott-Voss; Método neuroevolutivo – Bobath; Facilitação central – 
Brunnstrom; Estimulação periférica cutânea – Rood; Hidroterapia no paciente neurológico; 
Hemiplegias nos A.V.C.s; Lesões medulares: traumáticas e não traumáticas; Traumatismos crânio-
encefálicos (TCEs); Neuropatias periféricas - Polineuropatias (infecciosa – Síndrome de Güillian 
Barre; alcoólica; tóxica; metabólica) Paralisia facial periférica e Lesões isoladas dos nervos periféricos 
(radial, ulnar, ciático poplíteo externo); Distúrbios cerebelares: ataxia; Doenças degenerativas: 
síndrome de Parkinson, esclerose múltipla e doença de Alzheimer; Tumores cerebrais; Síndrome da 
Imuno Deficiência Adquirida (AIDS). Fisioterapia em Ginecologia: Fisioterapia nas síndromes 
menstruais; Reeducação perineal; Fisioterapia em cirurgia ginecológica; Fisioterapia na paciente 
mastectomizada; Exercício terapêutico e atividade física na gestação; Fisioterapia no pré-natal; 
Fisioterapia na gestação de risco; Atuação fisioterapêutica no pré-parto; Fisioterapia no puerpério.  
Fisioterapia em Ginecologia: Teorias do envelhecimento; Alterações biológicas do idoso; Principais 
distúrbios dos sistemas orgânicos e imunológico do idoso; Fisioterapia na doença de Parkinson; 
Fisioterapia na doença de Alzheimer; Fisioterapia na esclerose múltipla; Fisioterapia na atacia de 
Friedrich; Fisioterapia na doença de Dick; Fisioterapia na Coreia de Huntington; Fisioterapia na 
neuropatia diabética. 
Sugestões Bibliográficas: 
BATES, Andréa; Hanson Norm. Exercícios Aquáticos Terapêuticos. Editora Manole Ltda, SP,1998. 
DOWNIE, Patrícia A. Cash. Fisioterapia em ortopedia e reumatologia. Editorial médica Panamericana, 
SP, 1998. 
GARDNER, Ernest; Gray, Donald J. O' Rahilly, Ronan. Anatomia Estudo regional do corpo humano.  
Guanabara Koogan. RJ, 1975 
GOULD III, James A. Fisioterapia na ortopedia e na medicina do esporte. Editora Manole Ltda, SP, 
1998. 
GRAY, Henry; Goss, Charles Mayo. Anatomia. Editora Guanabara, RJ, 1998. 
HOPPENFELD, Stan Illey. Propedêutica ortopédica Coluna e extremidades . Livraria Ateneu RJ, SP, 
1997. 
KISNER, Carolyn; Colby, linn Allen. Exercícios Terapêuticos . Editora Manole Ltda, SP, 1998. 
KITCHEN, Sheila; Basin Sarah. Eletroterapia. Editora Manole Ltda, SP, 1998.  
MACHADO, Ângelo. Neuroanatomia Funcional. Atheneu, SP, 2002. 
MACHADO, Clauton M. Eletrotermoterapia prática. Pancast Editora Com. e Repres. Ltda, SP, 1991. 
MELTZER, Lawrence Primeo; Rose, Kitchell. Enfermagem na unidade coronariana-bases-
treinamento-prática. Livraria Ateneu RJ, SP, BH, 1997. 
MICHAEL, T. Anthony Dom. Auscultação do coração. MC Graw-Hill de Portugal, 1999. 
MOREIRA, Caio; Carvalho, Marco Antonio P. Noções práticas de reumatologia. Vol I e II, Livraria e 
Editora Saúde Ltda BH/MG, 1998. 
REIDER, Bruce. O exame físico em ortopedia. Editora Guanabara Koogan, RJ, 2001 
SALTER, Robert B. Distúrbios e lesões do sistema músculo – Esquelético. Editora Mdsi, RJ, 1985. 
SHEPARD, Roberta B. Fisioterapia em pediatria. Livraria Editora Santos, SP, 2001. 
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WILLIAN, W. HAY JR; Groothuis, Jessie R.; Hayward, Anthony R; Levin Myron J. Diagnóstico e 
tratamento em pediatria. Editora Guanabara Koogan, RJ, 1997. 
 
FONAUDIÓLOGO  Desenvolvimento Global da Criança - Desenvolvimento Intra-Uterino. 
Desenvolvimento Psicomotor. Fatores Que Interferem No Desenvolvimento Infantil. Motricidade Oral 
– Anatomia e Fisiologia do Sistema Estomatognático. Desenvolvimento das Funções 
Estomatognáticas. Transtornos da deglutição no recém-nato e no adulto. Alterações 
Fonoaudiológicas. Avaliação, Diagnóstico, Prognóstico e Tratamento Fonoaudiológico. Linguagem – 
Anatomofisiologia da Linguagem. Aquisição E Desenvolvimento. Lingüística: Fonética e Fonologia Da 
Língua Portuguesa Aplicadas À Fonoaudiologia. Alterações Fonoaudiológicas: Conceituação, 
Classificação E Etiologia. Avaliação e Tratamento Fonoaudiológico.  Voz – Anatomia E Fisiologia da 
Laringe. Patologias Laríngeas: Conceituação, Classificação e Etiologia. Avaliação, Diagnóstico e 
Tratamento Fonoaudiológico.  Audiologia– Anatomia e Fisiologia da Audição. Noções de 
Psicoacústica. Audiologia Clínica: Avaliação, Diagnóstico, Prognóstico. Treinamento Auditivo. 
Atuação da Fonoaudiologia- Saúde Pública: Prevenção e Intervenção Precoce. Normas Do Código 
De Ética Do Fonoaudiólogo. Fonoaudiologia na Terceira Idade. Fonoaudiologia Nas Instituições: 
Escola E Hospital. A Fonoaudiologia na Relação Multidisciplinar: Interpretação De Laudos em Áreas 
Afins.  
Sugestões Bibliográficas: 
ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi de; Duarte, Patrícia Moreira. Consciência Fonológica- Atividades 
Práticas. RJ: Revinter, 2003. 
CÓDIGO DE ÉTICA DE FONOAUDIOLOGIA. Conselho Federal  de Fonoaudiologia. 
FERREIRA, Léslie Piccolotto; BEFI-LOPES, Debora M.; LIMONGI, Suelly Cecília Olivan – Tratado de 
Fonoaudiologia.  SP: Roca; 2004. 
FONSECA, V.  Manual de Observação Psicomotora. Significação Psiconeurológica dos Fatores 
Psicomotores.  P. A.: Artes médicas; 1995 
 FURKIM, A. M. Disfagias Orofaríngeas .SP: Prófono; 1999. 
GOLDFELD, M. Fundamentos em Fonoaudiologia - Linguagem. RJ: Guanabara Koogan; 2003, 2ª ed 
JACOBI, Juliana da Silva; LEVY, Deborah Salle; SILVA, Luciano Müller Corrêa da.  Disfagia, 
Avaliação e Tratamento - RJ: Revinter; 2003. 
 LAGROTTA, M. e outros. A Fonoaudiologia nas Instituições . SP: Lovise; 1997. 
 LAMPRECHT, R. R. e outros. Aquisição Fonológica Do Português- Perfil De Desenvolvimento E 
Subsídios Para A Terapia. Porto Alegre: Artmed; 2004. 
 LOPES FILHO, O. Tratado de Fonoaudiologia. SP.: Roca; 1997. 
MURDOCH, B. Desenvolvimento da Fala e Distúrbios da Linguagem. Uma abordagem 
Neuroanatômica e Neurofisiológica.  RJ: Revinter; 1997. 
NETTO, Cincinato Rodrigues - Deglutição na Criança, no Adulto e no Idoso. Fundamentos para 
Odontologia e Fonoaudiologia – SP: Lovise; 2003. 
 RIBEIRO, Ignês Maia e outros- Conhecimentos Essenciais para Atender Bem a Pessoa com 
Gagueira – SJC: Pulso; 2003 
 SANTOS, M. T. M. & NAVAS, A. L. Distúrbios de Leitura e Escrita – Teoria e prática. SP: Manole; 
2002. 
ZORZI, J. L. A Intervenção Fonoaudiológica nas Alterações da Linguagem Infantil. RJ: Revinter; 
2002. 
 
MÉDICO ANESTESIOLOGISTA Física e anestesia. Fármaco-cinética e fármaco-dinâmica da 
anestesia inalatória. Farmacologia dos anestésicos locais. Farmacologia dos anestésicos venosos e 
inalatórios. Ventilação artificial. Anestesia em pediatria. Anestesia em urgências. Anestesia em 
obstetrícia e ginecologia. Anestesia em neurocirurgia. Anestesia em cirurgia pulmonar e cardio-
vascular. Parada cardíaca e reanimação. Monitorização em anestesia. Sistema nervoso autônomo. 
Complicação da anestesia. 
Sugestões Bibliográficas: 
BARASW, P.G.  Cullen, B.F.  Stoelting, R.K.  Anestesia Clínica.  4a. Ed., 2004. 
MORGAN, G.E.  Mikhail, M.S.  Anestesiologia Clínica.  2a. Edição. 
STOELTING, R.K.  Manual de Farmacologia e Fisiologia na Prática Anestésica.  1997. 
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA/ECOCARDIOGRAMA   Métodos diagnósticos em cardiologia clínica. 
Indicações e interpretação crítica. Eletrocardiografia convencional. Eletrocardiografia dinâmica 
(Holter). Eletrocardiografia de esforço (cicloergometria). Ecocardiografia uni-bidimensional. 
Ecodopplercardiografia. Cateterismo cardíaco - estudo hemodinâmico. Cardiologia nuclear. 
Insuficiência cardiovascular - etiofisiopatologia, manifestações clínicas e princípios terapêuticos. 
Síncope. Síndrome de Stockes-Adams. Choque circulatório - hipovolêmico, cardiogênico, vasogênico. 
Insuficiência cardíaca. Aterosclerose - etiofisiopatogênese e principais conseqüências 
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cardiovasculares. Fatores de risco para doença cardiovascular aterosclerótica - importância e 
significado epidemiológico, abordagem preventiva. Arritmias - classificações, etiologia, fatores 
predisponentes, manifestações clínicas, diagnóstico eletrocardiográfico e tratamento. Hipertensão 
arterial sistêmica - epidemiologia. Hipertensão arterial primária e secundária - bases fisiopatológicas, 
manifestações clínicas, estabelecimento diagnóstico de certeza, avaliação laboratorial complementar 
básica e avançada. Doença hipertensiva: complicações cardiovasculares, renais e cerebrais. 
Cardiopatia hipertensiva - reconhecimento clínico, terapêutico anti-hipertensiva não-medicamentosa e 
medicamentosa. Drogas anti-hipertensivas: classificação, efeitos e indicações. Valvopatias 
adquiridas: valvopatia reumática (cardiopatia reumática). Doença reumática: epidemiologia, 
etiofisiopatogênese, manifestações clínicas e laboratoriais. Cardite reumática aguda. Lesões mitral, 
aórtica e tricúspide crônicas: alterações fisiopatológicas, manifestações clínicas e diagnóstico, 
complicações, controle clínico. Profilaxia da doença reumática, indicações para correção cirúrgica. 
Endocardite infecciosa: agentes etiológicos, diagnóstico clínico e laboratorial, complicações, 
tratamento, condições predisponentes e profilaxia. Prolapso valvar mitral: hipóteses 
etiofisiopatogênicas, importância clínica, manifestações clínicas e diagnósticas, abordagem 
terapêutica. Coronariopatia aterosclerótica: epidemiologia e fisiopatogênese, formas de expressão 
clínica. Insuficiência coronariana aguda: infarto do miocárdio, fisiopatologia, manifestações clínicas, 
laboratoriais e eletrocardiográficas, diagnóstico, complicações, indicações para cinecoronariografia, 
tratamento clínico e profilático, grupos de drogas. Trombólise e angioplastia, indicações, restrições e 
evolução clínicas, agentes trombolíticos, abordagem cirúrgica, indicações, restrições e evolução 
clínica. Reabilitação cardiovascular. Insuficiência coronariana crônica: síndromes anginosas, 
fisiopatologia, manifestações clínicas e eletrocardiográficas, diagnóstico diferencial das diferentes 
síndromes anginosas (angina estável, angina instável e angina vasoespástica); avaliação 
complementar: testes funcionais, indicações e interpretação crítica, indicações para 
cinecoronariografia, tratamento clínico e profilático, grupos de drogas. Controle dos fatores de risco. 
Angioplastia e cirurgia: indicações, restrições e evolução clínica. Cardiopatias congênitas: 
fisiopatologia, manifestações clínicas e abordagem diagnóstica das modalidades acianóticas 
(valvares e shunts) e cianóticas mais comuns. Síndrome de Eisenmenger: controle clínico, indicações 
para o tratamento cirúrgico. Cardiomiopatias: cardiomiopatias primárias, classificação fisiopatológica, 
fisiopatologia, manifestações clínicas e complementares e diagnóstico diferencial com outras 
cardiopatias, das diferentes modalidades fisiopatológicas; estabelecimento do diagnóstico, controle 
clínico. Cardiomiopatias secundárias, classificação etiofisiopatogênica, agentes etiológicos, 
fisiopatologia, manifestações clínicas complementares e laboratoriais das condições mais comuns 
(particularmente, as cardiomiopatias chagásicas, alcoólicas, isquêmicas e diabéticas); 
estabelecimento do diagnóstico, complicações, controle clínico. Miocardites e pericardites. 
Miocardites agudas: agentes e fatores etiológicos, manifestações clínicas e diagnósticas, tratamento. 
Pericardites agudas: agentes e fatores etiológicos, manifestações clínicas e diagnósticas; diagnóstico 
diferencial com outras condições expressas por dor precordial, tratamento. Pericardite constritiva: 
etiologia, expressão clínica, abordagem diagnóstica, conduta terapêutica. Aortopatias: luética e 
aterosclerótica. Aneurisma dissecante, manifestações clínicas e diagnósticas, abordagem terapêutica. 
Alterações cardiovasculares nas doenças endócrino-metabólicas: hipertireodismo e diabetes mellitus; 
manifestações clínicas e diagnósticas, tratamento. Parada cardíaca e morte súbita; epidemiologia e 
causas de morte súbita; patologia e fisiopatologia da morte súbita; tratamento da parada cardíaca. 
Hipertensão pulmonar: primária, secundária, tratamento. 
Sugestões bibliográficas: 
BRAUNWALD, E. Heart disease. A Textbook of Cardiovascular Medicine. 6th ed., 2001. 
TIMERMAN A. Manual de Cardiologia.  SOCESP. 2000. 
 
MÉDICO CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO   Anatomia da cabeça e pescoço. Embriologia e 
mal formações congênitas em cabeça e pescoço. Epidemiologia do câncer da cabeça e pescoço. 
Métodos propedêuticos em cabeça e pescoço. Manejo do pré e pós-operatório em cirurgia da cabeça 
e pescoço. Manejo das complicações pós-operatórias em cirurgia da cabeça e pescoço. Diagnóstico, 
semiologia e tratamento dos tumores da pele em cabeça e pescoço. Diagnóstico, semiologia e 
tratamento dos tumores da cavidade oral  e dos lábios. Diagnóstico, semiologia e tratamento dos 
tumores da orofaringe. Diagnóstico, semiologia e tratamento dos tumores da laringe e hipofaringe. 
Diagnóstico, semiologia e tratamento dos tumores da rinofaringe. Diagnóstico, semiologia e 
tratamento dos tumores das fossas nasais e seios para-nasais. Diagnóstico, semiologia e tratamento 
dos tumores das glândulas salivares. Diagnóstico, semiologia e tratamento dos tumores da tireóide e 
paratireóides. Diagnóstico, semiologia e tratamento dos bócios. Diagnóstico, semiologia  e tratamento 
das metástases cervicais. Diagnóstico, semiologia e tratamento dos tumores do globo ocular e da 
órbita. Diagnóstico, semiologia e tratamento dos tumores da base do crânio (rinobase e otobase). 
Diagnóstico, semiologia e tratamento dos tumores ósseos em cabeça e pescoço. Diagnóstico, 
semiologia e tratamento dos tumores de partes moles em cabeça e pescoço. Diagnóstico, semiologia 
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e tratamento dos tumores dos nervos periféricos em cabeça e pescoço. Diagnóstico, semiologia e 
tratamento dos tumores vasculares em cabeça e pescoço. Diagnóstico, semiologia e tratamento do 
hiperparatireoidismo. Manejo das reconstruções em cirurgia da cabeça e pescoço. Técnica , 
indicações e complicações da traqueostomia. Aspectos básicos da radioterapia em cabeça e 
pescoço. Aspectos básicos da quimioterapia em cabeça e pescoço. 
Sugestões Bibliográficas: 
BARBOSA, M.M. Diagnóstico e tratamento dos tumores de cabeça e pescoço, 2001. 
CARVALHO, M.B. Tratado de cirurgia de cabeça e pescoço e otorrinolaringologia, 2000. 
MYERS, E.N. Cancer of the head and neck, 1989. 
SHAH J. Head and neck surgery, 1999. 
THAWLEY, S.E. Comprehensive management of head and neck tumors , 1999. 
 
MÉDICO CIRURGIÃO CARDIOVASCULAR O exame clínico do paciente vascular.Métodos não 
invasivos no diagnóstico das doenças vasculares. Angiografias. Insuficiência arterial crônica das 
extremidades. Vasculites na prática angiológica. Arteriopatias Vasomotoras. Aneurismas. Síndromes 
do desfiladeiro cervical. Insuficiência vascular cerebral extra-craneana. Insuficiência vascular visceral. 
Impotência sexual por vasculopatia. Hipertensão renovascular. Doença tromboembólica venosa. 
Varizes dos membros inferiores. Insuficiência venosa crônica. Linfangite e erisipela. Linfedemas. 
Úlceras de perna. Angiodisplasias. Emergências vasculares: oclusões agudas e traumas. Terapêutica 
anticoagulanio, fibrinolítica e antiplaquetária. Terapêutica hemorreológica. 
Sugestões bibliográficas: 
BRAUNWALD,E. HEART DISEASE. A Textbook of Cardiovascular Medicine. Ed. Elsevier Saunders. 
6a. Edição, vol.2, 2001. 
BRITO, C.J.M. Cirurgia Vascular. Ed. Revinter. 1a. Ed.,vol.2,  2002. 
THOMAZ, J.B. Angiologia e Cirurgia Vascular. Ed. Revinter, 1a. Ed., 2000. 
 
MÉDICO CIRURGI A GERAL Considerações fundamentais: pré e pós-operatório; resposta endócrina 
e metabólica ao trauma; reposição nutricional e hidroeletrolítica do paciente cirúrgico. Trauma; 
politraumatismo; choque; infecções e complicações em cirurgia. Cicatrização das feridas e cuidados 
com drenos e curativos. Lesões por agentes físicos, químicos e biológicos; queimaduras. 
Hemorragias interna e externa; hemostasia; sangramento cirúrgico e transfusão. Noções importantes 
para o exercício da Cirurgia Geral sobre oncologia; anestesia; cirurgias pediátrica, vascular periférica 
e urológica; ginecologia e obstetrícia. Antibioticoterapia profilática e terapêutica; infecção hospitalar. 
Tétano; mordeduras de animais. Cirurgia de urgência; lesões viscerais intra-abdominais. Abdome 
agudo inflamatório, traumático penetrante e por contusão. Sistemas orgânicos específicos: pele e 
tecido celular subcutâneo; tireóide e paratireóide; tumores da cabeça e do pescoço; parede torácica, 
pleura, pulmão e mediastino. Doenças venosa, linfática e arterial periférica. Esôfago e hérnias 
diafragmáticas. Estômago, duodeno e intestino delgado. Cólon, apêndice, reto e ânus. Fígado, 
pâncreas e baço. Vesícula biliar e sistema biliar extra-hepático. Peritonites e abcessos intra-
abdominais. Hérnias da parede abdominal. Parede abdominal; epíploo; mesentério; retroperitônio. 
Sugestões bibliográficas: 
BEAUCHAMP, Evers.  Mattox. Sabiston. Tratado de Cirurgia. As Bases Biológicas na Prática da 
Cirurgia Moderna. Ed. Guanabara Koogan. 16a. Ed. 2002. 
TINTINALLI, J.E.  Ruiz, E.  Krome, R.L.  Emergências Médicas.  American College Of Emergency 
Physicians. 4a. Ed. 1996. 
VIEIRA, O.M.  Clínica Cirúrgica. Ed. Atheneu.  1a. Ed.,  2001. 
 
MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO  Cuidados pré, trans, e pós-operatórios da criança. Metabolismo 
cirúrgico em pediatria. Tumores superficiais da face.Tumores da cauda do supercílio. Anomalias 
congênitas do pescoço; Torcicolo muscular, fenda cervical mediana, cistos e fístulas brânquias, cisto 
e fístula do tireoglosso. Tumores da parede do tórax na criança .Higromas císticos cervicais com ou 
sem prolongamento toráxico.Hérnias e eventrações diafragmáticas. Anomalias cirúrgicas do esôfago 
na criança. Coristomas. Afecções cirúrgicas infecciosas na criança (Abscessos). Anomalias 
congênitas da região inguinal. Hérnias crurais. Anomalias de fechamento da parede abdominal na 
criança, onfaloceles e gastrosquises. Traumatismos abdominais na criança. Afecções cirúrgicas do 
fígado e das vias biliares na criança. Hipertensão porta. Afecções cirúrgicas pancreáticas na infância. 
Aspectos cirúrgicos das afecções esplènicas, indicações de esplenectomia. Anomalias congênitas 
cirúrgicas do estômago. Anomalias congênitas cirúrgicas do duodeno. Anomalias congênitas 
cirúrgicas do delgado. Duplicações do tubo digestivo. Tumores do intestino delgado. Invaginações 
intestinais. Megacolon congênito. Apendicite. Enterocolite necrotizante.  Repercuções sobre o trato 
digestivo da mucovicidose. Síndrome do intestino curto. Anomalias ano retais. Doença de Crohn.. 
Divertículo de Meckel. Persistência do conduto ônfalo-mesentérico. Anomalias de posição do 
testículo. Torsões  do Testículo. Tumores do Testículo. Afecções cirúrgicas congênitas do trato 
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urinário superior e persistência de úraco.. Afecções cirúrgicas congênitas do trato urinário inferior e 
refluxos vésico- ureterais. Extrofia de cloaca. Extrofia de bexiga. Epispádia. Hipospádia. Intersexo. 
Hemangiomas. Pilomatrixoma. Lionfangiomas. Linfomas. Tumor de Wilms. Neuroblastoma. 
Rabdomiosarcomas. Tumores de células germinativas do ovário. Metástas pulmonares de tumores 
sólidos em cirurgia pediátrica. Enfisema lobar congênito. Pneumotorax.. Piopneumotorax.  Refluxo 
gastro-esofágico.. Tumores de supra renais. Feocromocitoma. Teratomas. Histopatologia das 
afecções cirúrgicas congênitas mais freqüentes em cirurgia pediátrica. 
Sugestões bibliográficas: 
ECKSTEIN, H.B.;Hobenfellner, R.;Williams, D.I. Surgical Pediatric Urology.  
FARRRINGTON and Scorer. Congenital Deformities of the testis and Epididymus 
HAYS, D. M.. Pediatric Surgical Oncology .Second Edition 
HOLDER,  Ashcraft. Pediatric Surgery. Second Edition 
JONES, Peter G; Campbel, Peter E. Tumours of Infancy and childhood. Fifth edition 
Ò NEILL JR, Jamel A.; Rowe,. Marc I; Grosfeld, Jay L; Fonkalsrud, Eric W; Coran, Arnold G. Pediatric 
Surgery. Fifth edition 
RICKHAM, P. P; Johnston, J. H. Neonatal Surgery  
SWENSON`S; Raffensperger, John G. Pediatric Surgery. Fifth edition 
SCHILLER, Medad. Pediatric Surgery of the liver, pancreas and spleen. Fifth edition 
WILHINSON, Abdrew. Recent advances in Pediatric Surgery 
 
MÉDICO CIRURGIÃO TORÁCICO  Anatomia cirúrgica do tórax e órgãos torácicos. Avaliação pré-
operatória da função pulmonar. Manuseio pré, per e pós-operatório em cirurgia torácica. Métodos de 
diagnóstico em cirurgia torácica. Métodos de drenagem em cirurgia torácica. Afecções do diafragma, 
do estreito superior e parede do tórax. Neoplasias pulmonares e árvore traqueobrônquica. Doenças 
broncopulmonares supurativas. Tratamento cirúrgico do enfisema bolhoso e difuso. Cirurgia das 
malformações broncopulmonares. Cirurgia na tuberculose pulmonar e seqüelas. Patologia cirúrgica 
das pleuras. Afecções cirúrgicas do mediastino. Patologia cirúrgica do esôfago. Traumatismo 
torácico. Transplante pulmonar. Princípios básicos da oncologia torácica. 
Sugestões Bibliográficas: 
FORTE, Vicente & Carvalho, Walter Roriz & Saad Júnior, Roberto & Ximenes Neto, Manoel. Cirurgia 
Torácica Geral. Livraria Atheneu ,1ª Edição, 2005. 
MOORE, Ernest E. , Feliciano, David V. , Mattox, Kenneth L.  Trauma. McGraw-Hill, 5 edition, 2003 
PEARSON, F.Griffith et al. Thoracic Surgery. 2002 
SHIELDS, Thomas W.; Rusch, Valerie W.;  Ponn, Ronald B. , Locicero, Joseph.  General Thoracic 
Surgery. 6th edition, 2004.  
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL  Insuficiência cardíaca. Hipertensão arterial. Doenças 
coronarianas;Doença valvular cardíaca. Doenças da Aorta. Doença arterial periférica. Doença venosa 
periférica. Asma brônquica. Enfisema pulmonar. Bronquite crônica. Doença pulmonar ocupacional. 
Doença intersticial pulmonar. Pneumonias. Tuberculose pulmonar - extra pulmonar. Câncer de 
pulmão. Tromboembolia pulmonar. Insuficiência respiratória aguda. Choque. Insuficiência renal 
aguda. Insuficiência renal crônica. Infecção urinária. Doenças glomerulares. Nefrolitíase. Doenças da 
próstata. Hemorragia digestiva. Doenças do esôfago. Doença úlcero-péptica. Gastrites. Doenças 
funcionais do tubo digestivo. Doença inflamatória intestinal. Má absorção intestinal. Parasitoses 
intestinais. Diarréia. Câncer do estômago. Câncer do cólon. Câncer do pâncreas. Pancreatites. 
Icterícias. Hepatites. Cirroses e suas complicações. Hepatopatia alcoólica. Hepatopatia induzida por 
drogas. Tumores hepáticos. Doenças da vesicula e vias biliares. Anemias. Linfomas. Leucemias. 
Hipertireoidismo. Hipotireoídismo. Diabetes mellitus. Febre reumática. Osteoporose. Osteoartrite. 
Artrite reumatóide. Vasculites. Lúpus eritematoso sistêmico. AIDS. Meningoencefalites. Doença de 
Parkinson. Acidente vascular cerebral. Doenças sexualmente transmissíveis.  
Sugestões Bibliográficas: 
BRAUNWALD E and al. HARRISON'S Principle of Internal Medicine, 16ª ed., New York: McGraw-Hill, 
2005, 2607 pags. 
FARRERAS P. Medicina Interna, 15 ed, Madrid: Elsevier, 2004, 2789 pags 
TIERNEY JR L M - Current Medical Diagnosis and Treatment , New York: Lange Medical Books / 
McGraw-Hill, 44 ed., 2005. 1887 págs.  
 
MÉDICO DO TRABALHO Noções básicas para o reconhecimento dos riscos potenciais à saúde, nos 
locais de trabalho. Epidemiologia e bioestatística relacionadas à saúde ocupacional. Doenças 
originadas pelo trabalho: Identificação e Prevenção. Agentes químicos (metais, solventes, gases e 
poeiras). Agentes físicos (ruídos, temperatura, radiação ionizante e não ionizante). Agentes biológicos 
(vírus, bactérias, protozoários) Fatores ergonômicos (movimentos repetitivos, elevação de peso, 
posições estáticas e dinâmicas). Ergonomia: Princípios básicos da adaptação do posto de trabalho ao 
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ser humano. Fundamentos de biomecânica e sua aplicação prática na prevenção das lombalgias e 
tenossinovites relacionadas ao trabalho.  Doenças degenerativas e crônicas, agravadas por 
condições especiais de trabalho.  Exames, avaliações e visitas médicos ocupacionais.  Saúde mental 
do trabalhador e estresse.  Atividades de educação para a saúde no trabalho. Vigilância sanitária nos 
locais de trabalho (tóxicos sociais e doenças transmissíveis).  Atendimento médico ambulatorial e nas 
urgências e emergências clínicas no local de trabalho. Acidentes do trabalho: Aspectos clínicos, 
preventivos, trabalhistas e previdenciários. Normas regulamentadoras (NR – 4, NR – 5, NR – 7 e 
anexos – Portaria nº 24, de 29/12/94 (DOU – 30/12/94), NR – 9, NR – 15 e anexos NR – 16 e NR – 
17 – Ergonomia). Convenção 148 da O.I.T., aprovada pelo Decreto Lei 93.413 de 15/10/86. 
Promoção de saúde nos ambientes de trabalho. 
Sugestões Bibliográficas:  
CECIL. Tratado de Medicina Interna. 19ª Edição. Ed. Guanabara. – encontra em qualquer livraria 
médica. 
LÓPEZ, Mário. Emergências Médicas. Ed. Guanabara Koogan. - encontra em qualquer livraria 
médica. 
MENDES, Reneé. Patologia do Trabalho. Ed. Atheneu. - encontra em qualquer livraria médica. 
Enciclopédia de Saúde Ocupacional e Segurança – O.I.T. Última Edição, 1985, 2 volumes.  
http://www.mtas.es/insht/EncOIT/sumario.htm 
Normas Regulamentadoras do Cap. V da CLT. Edição Atualizada. Ed. Atlas. R.J. - encontra em 
qualquer livraria médica ou jurídica. 
Instrução Normativa INSS/DC, n° 98 de 5 de dezembro de 2003. Atualização Clínica das Lesões por 
Esforços Repetitivos (LER) Distúrbios Osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT). Disponível 
em  
Ordem de Serviço INSS/DSS nº 608, de 5 de agosto de 1998. Perda Auditiva Neurossensorial por 
exposição continuada a níveis elevados de Pressão Sonora de Origem Ocupacional. Norma Técnica 
de Avaliação de Incapacidade para fins de Benefícios Previdenciários. Disponível em 
Instrução Normativa nº 99 INSS/DC, de 5 de dezembro de 2003 – DOU de 10/12/2003 (ppp).  
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e do Emprego. Disponível em  
http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Legislacao/Normas/Default.asp 
Doenças Relacionadas ao Trabalho - MINISTÉRIO DA SAÚDE do Brasil e Organização Pan-
Americana da Saúde/Brasil. Doenças Relacionadas ao Trabalho. In: Manual de Procedimentos para 
os Serviços de Saúde. Série A. Normas e Manuais Técnicos; n. 114 organizado por Elizabeth Costa 
Dias, colaboradores Idelberto Muniz Almeida et al. Brasília/DF. 2001. 
http://www.opas.org.br/publicmo.cfm?codigo=48 
 
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA (AT DIABETES)  Neuroendocrinologia; Tireóide; Paratireóide; 
Supra-renal; Gônadas; Pâncreas endócrino; Obesidade; Dislipidemia; Endocrinologia Básica; 
Métodos Diagnósticos. 
Sugestões Bibliográficas:  
BRAUNWALD, Harrison. Medicina Interna. 15ª de., Mc Graw Hill, 2002.  
GOLDMAN, Cecil. Tratado de Medicina Interna. 21ª ed., Guanabara Koogan, 2001. GREENSPAN. 
Endocrinolgia Básica e Clínica. .7ª ed, Guanabara Koogan, 2004. 
TIERNEY Jr, LM. Current Medical Diagnosis & Treatment , 43ª ed, Mcgraw-Hill. 
 
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA Hemorragia digestiva. Abdome agudo. Doença do refluxo 
gastroesofagiano. Esofagites. Tumores do esôfago (benignos e malignos). Doença ulcero-peptica. 
Helycobacter pylori e doenças associadas. Gastrites. Tumores do estômago ( benignos e malignos). 
Má absorção intestinal. Doença celíaca. Diarréia aguda. Diarréia crônica. Tumores do intestino 
delgado. Enteroparasitoses. Tumores do cólon (benignos e malignos). Doenças diverticular do tubo 
digestivo. Pancreatite aguda. Pancreatite crônica. Tumores do pâncreas. Cistos e pseudocistos do 
pâncreas. Colelitíase e suas complicações. Câncer da vesícula biliar.  Hepatites agudas. Hepatite 
crônicas.  Hepatite autoimune. Cirrose hepática. Carcinoma hepatocelular. Disfagia. Odinofagia. 
Ascite. Hipertensão porta. Icterícia. Constipação intestinal. Distúrbios funcionais do tubo digestivo. 
Doenças inflamatórias intestinais. 
Sugestões Bibliográficas: 
FARRERAS P. Medicina Interna, 15 ed, Madrid: Elsevier, 2004, 2789 pags 
GALVÃO-Alves J e Dani R. Terapêutica em Gastroenterologia, Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 
2005, 701 pags. 
TIERNEY Jr LM. Current medical diagnosis and treatment . New York: Lange Medical books / Mcgraw-
Hill, 44 ed, 2005, 1887 pags. 

 
MÉDICO GINECO OBSTETRA Anatomia e fisiologia do aparelho genital. Anamnese e exame 
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ginecológico. Exames complementares em Ginecologia. Malformações genitais. Intersexo. 
Ginecologia infanto-puberal. Vulvovaginites. Doenças sexualmente transmissíveis. Doença 
inflamatória pélvica aguda  Dismenorréia. Tensão pré-menstrual. Hemorragia uterina disfuncional. 
Amenorréia. Distopias genitais. Distúrbios urogenitais. Métodos contraceptivos. Infertilidade. 
Climatério. Miomatose uterina. Endometriose. Patologias benignas do colo uterino. Doenças da vulva. 
Lesões precursoras do câncer genital e mamário. Câncer do colo e do corpo uterino. Tumores 
malignos e benignos dos ovários. Síndrome dos ovários policísticos. Doenças benignas e malignas 
das mamas. Abdômen agudo em Ginecologia. Cirurgias ginecológicas e suas complicações. 
Fisiologia e endocrinologia do ciclo gravídico-puerperal. Assitência pré-natal e propedêutica da 
gestação. Estudo das doenças intercorrentes do ciclo gravídico. Gestação de alto risco. Medicina 
fetal. Descolamento prematuro de placenta. Inserção viciosa placentária. 
Abortamento.Prematuridade. Gravidez pós-termo. Doença hipertensiva específica da gravidez. 
Rotura prematura de membranas. Crescimento intra-uterino restrito. Diabete melito e gestação. 
Infecções pré-natais. Infecção intra-amniótica Prenhez ectópica. Gemelaridade. Parto e puerpério: 
estudo e assistência. Sofrimento fetal agudo. Doença hemolítica perinatal. Doença trofoblástica 
gestacional. Hemorragias da gestação e do puerpério. 
Sugestões Bibliográficas: 
FREITAS, F.  Rotinas em Ginecologia. Porto Alegre , Artmed, 2001 
FREITAS, F. Rotinas em Obstetrícia. Porto Alegre , Artmed, 2001 
HALBE, H W.Tratado de Ginecologia. Rocca, São Paulo, 2000 
OLIVEIRA, H C; Lengruber, I.Tratado de Ginecologia. Febrasgo, Revinter, Rj, 2001 
OLIVEIRA, H C; Lengruber, I.Tratado de Obstetrícia. Febrasgo, Revinter, Rj, 2001 
REZENDE,J; Montenegro,Cab. Obstetrícia Fundamental. Rj,2002 
SPEROFF, L. Contracepção Clínica e Cirúrgica, Revinter. 1996 
 
MÉDICO INFECTOLOGISTA    Epidemiologia das doenças infecciosas. Mecanismos de 
Transmissão. Reservatórios. Veículos e Vetores. Incidência, prevalência ou probabilidade pré-teste. 
Morbidade, mortalidade, letalidade, gravidade. Vigilância Epidemiológica. Fatores determinantes da 
endemia e epidemias. Medidas de controle. Mecanismos de agressão e defesa nas doenças 
infecciosas. Imunologia das doenças infecciosas. Solicitação e interpretação de exames 
complementares. Microbiologia clínica. Imunodiagnóstico. Métodos moleculares. Testes de 
sensibilidade aos antimicrobianos. Cálculo de sensibilidade, especificidade, valor preditivo ou 
probabilidade pós-teste. Manifestações clínicas das doenças infecciosas. Diagnóstico diferencial. 
Síndrome febril. Febre de origem obscura. Tratamento das doenças infecciosas. Antibióticos e 
quimioterápicos antiinfecciosos. Classificação. Mecanismo de ação. Resistência. Efeitos colaterais. 
Princípios gerais de uso. Associações. Emprego em situações especiais. Uso profilático. Infecções 
causadas por vírus. Viroses respiratórias. Viroses exantemáticas. Raiva. Caxumba. Infecções pelos 
Herpesviridae. Dengue. Febre amarela. Retroviroses. Hepatites virais. Infecções causadas por 
bactérias. Estreptococcias. Estafilococcias. Febre tifóide. Leptospirose. Tuberculose. Infecções por 
micobactérias atípicas. Infecções por Chlamydia spp. Infecções por Mycoplasma spp. Rickettsioses e 
infecções por agentes relacionados às rickéttsias. Sepse. Síndrome da Resposta Inflamatória 
Sistêmica. Endocardites. Meningoencefalites e supurações intracranianas. Infecção urinária. 
Pneumonia, abscesso pulmonar e derrame pleural. Infecções causadas por fungos. 
Paracoccidioidomicose. Criptococose. Histoplasmose. Candidíase. Pneumocistose. Infecções 
causadas por protozoários. Malária. Doença de Chagas. Toxoplasmose. Leishmanioses. 
Enteroprotozooses. Babesiose. Infecções causadas por helmintos. Esquistossomose mansônica. 
Geo-helmintíases. Teníases e cisticercose. Filarioses. Larva migrans cutânea e visceral. Toxi-
infecções. Tétano. Botulismo. Difteria. Cólera. Toxi-infecções alimentares. Infecções sexualmente 
transmissíveis. Infecções transfusionais. Síndrome de imunodeficiência adquirida. Infecções no 
hospedeiro imunocomprometido. Síndrome de mononucleose infecciosa. Diarréias infecciosas. 
Infecções e trauma. Mordeduras de animais e acidentes causados por animais peçonhentos. 
Complicações infecciosas das queimaduras. Conduta antiinfecciosa em vítimas de abuso sexual. 
Infecções  Hospitalares. Complicações Infecciosas do Tratamento Médico. Urgências em Doenças 
Infecciosas. 
Profilaxia das doenças infecciosas. Isolamento. Quarentena. Imunizações. Quimioprofilaxia. 
Aconselhamento de viajantes. Normas de biossegurança. Cuidados universais com materiais 
biológicos. Conduta nos acidentes pérfuro-cortantes. Imunizações em médicos e profissionais de 
Saúde. 
Sugestões Bibliográficas: 
CENEPI/FUNASA. Normas Técnicas de Tratamento Profilático Anti-Rábico Humano Brasília 2002 . 
Pode ser obtido em: http://www.saude.rj.gov.br/Acoes/NORMA_TECNICA_DA_RAIVA_2002.PDF 
COURA , J.R. Dinâmica das Doenças Infecciosas e Parasitárias. Rio de Janeiro, Guanabara-Koogan, 
2006. 



 37 

COUTO, R.C., PEDROSA, T.M.G., NOGUEIRA , J.M. Infecção Hospitalar e outras complicações não 
infecciosas da doença. Epidemiologia, controle e tratamento, 3ª ed., Rio de Janeiro, Medsi, 2003. 
KASPER, D.L., BRAUNWALD, E., FAUCI, A.S., HAUSER, S.L., LONGO, D.L., JAMENSON, J.L. Harrison’s 
Principles of Internal Medicine, 16ª ed., New York, McGraw-Hill, 2004. 
MANDELL, G.L., BENNETT, J.E. & DOLIN, R. Mandell, Douglas and Bennett's Principles and Practice of 
Infectious Diseases, 6ª ed., Philadelphia, Elsevier-Churchill-Livingstone, 2005. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE, COORDENAÇÃO NACINONAL DE DST E AIDS. 
Recomendações para Terapia Anti-Retroviral em Gestantes Infectadas pelo HIV 2004. Pode ser 
obtido em http://www.aids.gov.br 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE, COORDENAÇÃO NACINONAL DE DST E AIDS. 
Recomendações para a terapia ARV em adultos e adolescentes - 2004.  Pode ser obtido em: 
http://www.aids.gov.br  
MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE, COORDENAÇÃO NACINONAL DE DST E AIDS. 
Guia de tratamento clínico da infecção pelo HIV em crianças. Pode ser obtido em 
http://www.aids.gov.br 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA NACIONAL DE DST E A IDS. 
Manual de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis - 4ª edição. Brasília, 2006. Pode ser 
obtido em http://www.aids.gov.br  
MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE V IGILÂNCIA EM SAÚDE. Manual de Diagnóstico e Tratamento de 
Acidentes por Animais Peçonhentos     2a

 EDICÃO REVISADA – Brasília outubro 2001. Pode ser obtido 
em: http://dtr2001.saude.gov.br/svs/pub/pub00.htm 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE V IGILÂNCIA EM SAÚDE. Manual de Terapêutica da Malária    6a

 
EDICÃO REVISADA -  Brasília dezembro 2001 Pode ser obtido em: 
http://dtr2001.saude.gov.br/svs/pub/pub00.htm 
MISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE, DEPARTAMENTO DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS 
ESTRATÉGICAS. Prevenção e Tratamento dos Agravos resultantes da Violência Sexual contra 
Mulheres e Adolescentes.Brasília, 2005. Pode ser obtido em http://www.aids.gov.br 
PEREIRA , M.G. Epidemiologia, Teoria e Prática. Rio de Janeiro, Guanabara-Koogan, 1995. 
REY, L. Parasitologia, 2ª ed., Rio de Janeiro, Guanabara-Koogan, 1991. 
SCHECHTER, M., MARANGONI, D.V. Doenças infecciosas: conduta diagnóstica e terapêutica, 2ª ed., Rio 
de Janeiro, Guanabara-Koogan, 1998. 
SCHECHTER, M., RACHID, M. Manual de HIV/AIDS. 8ª ed., Rio de Janeiro, Revinter, 2005. 
TAVARES, W. E MARINHO, L.A.C. Rotinas de Tratamento das Doenças Infecciosas e Parasitárias. São 
Paulo, Atheneu, 2005. 
TAVARES, W. Manual de Antibióticos e Quimioterápicos Antiinfecciosos , 3ª ed., São Paulo, Atheneu, 
2001. 
 
MÉDICO INTENSIVISTA  Procedimentos em terapia intensiva: incubação orotraqueal e manutenção 
das vias aéreas; caracterização de veias profundas; instalação de marca-passo provisório; 
toracocentese; traqueostomia; cardioversão e desfibrilação; punção arterial. Problemas 
cardiovasculares em UTI: arritmias; crise hipertensiva; parada cardiorespiratória; tromboembolismo 
pulmonar; dissecção aórtica; infarto agudo do miocárdio; angina instável; insuficiência cardíaca; 
choque. Problemas respiratórios em UTI: insuficiência respiratória; edema agudo de pulmão; cor 
pulmonale; pneumotórax; derrame pleural; ventilação mecânica; hemoptise. Problemas renais em 
UTI: insuficiência renal aguda; métodos de depuração extra-renal; distúrbios hidroeletrolít icos; uso de 
diurétricos; distúrbio acidobásico. Problemas gastroenterológicos em UTI: hemorragia digestiva; 
insuficiência hepática; pancreatite aguda. Problemas endocrinológicos em UTI: cetoacidose diabética; 
tireotoxicose. Problemas neurológicos em UTI: coma, traumatismo craneoencefálico e raquimedular; 
acidentes vasculares cerebrais; crise convulsiva; síndrome de Guillain-Barré; miastenia gravis; 
sedação. Problemas hematológicos em UTI: coagulopatias; púrpura trombocitopênica trombótica; 
reação transfusional; tromboembolismo; hemólise. Intoxicação exógena, envenenamentos: álcool; 
narcóticos; sedativos e hipnoindutores; estimulantes do SNC e alucinógenos; hidrocarbonetos; 
salicilatos; anticolinérgicos; plantas; animais peçonhentos. Doenças infectocontagiosas em UTI: 
infecção hospitalar; antibioticoterapia; endocardite bacteriana; septicemia; pneumonias; AIDS; tétano; 
infecções abdominais; meningites. Problemas cirúrgicos em UTI: cirurgias cardíacas; abdome agudo; 
queimados. Nutrição: enteral; parenteral; nas diversas patologias. 
Sugestões Bibliográficas: 
BARRETO, M; SALDANHA, S. e cols. Rotinas em Terapia Intensiva. 3ª ed, ARTMED. 
BRAUNWALD, HARRISON. Medicina Interna. 15ª ed, Mc Graw Hill, 2002.  
GOLDMAN,Cecil. Tratado de Medicina Interna. 21ª ed, Guanabara Koogan, 2001.  
KNOBELL, E. Condutas no Paciente Grave. 2ª ed, Atheneu 2000. 
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MÉDICO NEUROCIRURGIÃO  Bases anatômicas e fisiológicas em neurocirurgia; Métodos 
diagnósticos em neurocirurgia; Princípios gerais das técnicas neurocirúrgicas; Cuidados pré e pós-
operatórios em neurocirurgia; TCE: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e reabilitação; TRM: 
fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e reabilitação; Hipertensão intracraniana: fisiopatologia, quadro 
clínico, diagnóstico e tratamento; Tumores intracranianos: classificação e aspectos da biologia 
molecular;  Tumores ósseos e orbitários; Tumores intracranianos supratentoriais; Tumores 
intracranianos infratentoriais; Tumores selares e parasselares;  Tumores raquimedulares;  
Hidrocefalia da infância e do adulto; Acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico: 
fisiopatologia, diagnóstico e tratamento; Aneurismas e malformações vasculares no SNC;  
Malformações congênitas do SNC; Discopatias e espondilopatias;  Infecções e infestações do SNC; 
Dor: fisiopatologia e tratamento; Neurocirurgia funcional;  Lesões traumáticas de nervos periféricos; 
Neoplasias do sistema nervoso periférico. 
Sugestões Bibliográficas: 
AL-MEFTY, O., Origitano, T.C., Harkey, H.L. - Controversies in neurosurgery. Thieme, New York, 
1996. 
AL-MEFTY, O. - Operative atlas of meningiomas. Lippincott Williams & Wilkins, 1998. 
APPUZZO, M.L.J. (ed) - Brain Surgery: Complication Avoidance and Management. Churchill 
Livingstone, 1993. Vol. I e II. 
BLUMENFELD, H. - Neuroanatomy through Clínical cases . Sinauer associates, Sunderland, 2002. 
CARPENTER, M.B. - Core text of neuroanatomy. Baltimore, Williams & Wilkins, 1991. 4th edition. 
CHOUX, M., Hockley, A.D., DiRocco, C. - Pediatric neurosurgery. Harcourt, 1999. 
CHEEK, W.R., Marling, A.E., Checck, W.R. - Pediatric neurosurgery: surgery of the developing 
nervous system. W.B.Saunders, 1994, 3rd. edition. 
COOPER, P.R., Golfinos, J.G. - Head Injury. McGraw Hill, New York, 2000, 4th edition. 
FULLER, G.N., Goodman, J.L. - Practical review of neuropathology. Lippincott Williams & Wilkins, 
2001. 
HAERER, A.F. - The Jong´s The Neurological Examination. Lippincott Williams, 1992. 5th edition. 
GRAHAN, D.I., Lantos, P.L. - Greenfield´s neuropathology. Arnold, 2002. 7th. Edition. 
GREENBERG, M. - Manual de Neurocirurgia. ArtMed, 2003. 5a. edição. 
KANDEL, E.R., Schwartz, J.H., Jessel, T.M. - Principles of neural science. McGraw-Hill, New York, 
2000. 4th edition. 
KING, W., Frazee, J., DeSalles, A. - Endoscopy of the central and peripheral nervous system. Thieme, 
New York, 1998. 
LENT, R. - Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais de neurociência. Atheneu, Rio de 
Janeiro, 2001. 
MACHADO, A. - Neuroanatomia funcional. Livraria Atheneu, 2000. 2a. edição. 
MARTIN, J.H. - Neuroanatomia: texto e atlas. Artes Médicas, 1998, 2a. edição. 
MCCULLOCH, J.A., Young, P.H. - Essentials of spinal microsurgery. Lippincott-Raven, Philadelphia, 
1998. 
MENEZES, A.H., Sonntag, V. - Principles of spinal surgery. McGrawHill, New York, 1996. Vol I e II. 
MICHAEL, S., Wyngaarden, A., Bennett, A. - Tratado de Medicina Interna - Cecil. Guanabara Koogan, 
Rio de Janeiro, 2001. 21a. edição. 
PATTEN, J. - Diagnóstico diferencial em Neurologia. Revinter, Rio de Janeiro, 2000. 2a. edição. 
ROPPER, A.H. - Neurological and neurosurgical intensive care. Raven Press, 1993. 
SCHMIDEK, H.M., Sweet, W.H. - Operative neurosurgical techniques: indications, methods, results. 
WB Saunders, 2000. vol I e II. 
SIQUEIRA, M.G e Novaes, V – Tumores: Intracranianos: Biologia, diagnóstico e tratamento. Livraria 
Santos, 1999. 
TAVERAS, J.M., Pile-Spellman, J. - Neuroradiology. Williams & Wilkins, 1996. 
The Congress of Neurological Surgeons - Clínical Neurosurgery - 49 volumes - publicação anual.  
VICTOR, M., Ropper, A.H. - Adams & Victor´s Principles of Neurology. McGraw Hill, New York, 2002. 
7th edition. 
WIN, A., Youmans, J.R. - Youmans Neurological Surgery. W.B. Saunders, 2003. 5th ed. Vol I, II, III, 
IV, V e VI. 
WILKINS, R.H., Rengashary, J.S. - Neurosurgery. McGraw Hill, 1995. Vol I, II e III. 
YASARGIl, M.G. - Microneurosurgery. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1984. Vol I, II, IIIA, IIIB, IVA, 
IVB 
YASARGIl, M.G. - Microneurosurgery. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1994. Vol. IVA, IVB 
 
MÉDICO NEUROLOGISTA 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. 
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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. Principle of Neurology. Editora MacGrawHill   
CANELAS, H. ASSIS, J L. SCAF, M. fisiopatologia do SNC. Editora Sarvier. 
DE JONG R. The Neurologic Examination. Editora Harper & Row Publishers. 
DIAMENT A. CYPEL S. Neurologia Infantil.  Editora Atheneu 
FISHMAN, R.  Cerebrospinal  Fluid in diseases of the Nervous System. Philadelphia, W. B. Saunders 
Company. 
HOPPENFELD. Neurologia para Ortopedista. Cultura Médica.  
SANVITO W L.  Propedêutica Neurologia Básica.  Editora Atheneu 
YACUBIAN, E. M. Tratamento medicamentoso das Epilepsias. Editora Lemos. 
 
MÉDICO ONCOLOGISTA CLÍNICO Proliferação celular. Cinética celular. Princípios da biologia 
molecular de células malígnas. Princípios da quimioterapia antineoplásica. Princípios e aplicação da 
terapêutica biológica: imunologia tumoral, anticorpos monoclonais imunoterapia. Doença de Hodgkin. 
Linfomas não-Hodgkin. Mieloma múltiplo. Leucemias agudas e crônicas. Metástases de primário 
desconhecido. Tratamento de apoio na doença neoplásica. Farmacologia das drogas antiblásticas. 
Modificadores da resposta biológica. Fatores de crescimento da medula óssea. Avaliação das 
resposts terpêuticas em Oncologia Clínica. Avaliação do estado geral em Oncologia Clínica. 
Avaliação da sobrevida. Emergências Oncológicas. Tratamento da dor oncológica. Complicações do 
tramento quimioterápico. Tratamento de suporte em oncologia. Epidemiologia história natural, 
patologia, diagnóstico, estadiamento, prognóstico, indicações cirúrgicas, radioterapias e quimioterapia 
dos seguintes tumores: câncer da cabeça e pescoço; câncer do pulmão; tumores do mediastino; 
câncer do esôfago; câncer do estômago; câncer do pâncreas e do sistema hepatobiliar; câncer do 
colon do reto; câncer do canal anal; câncer do rim e da bexiga; câncer da próstata; câncer do pênis; 
câncer do testículo; tumores ginecológicos (vulva, vagina, cérvice e endométrio). Sarcomas uterinos. 
Doença trofoblástica gestacional. Câncer do ovário; câncer da mama; Sarcomas das partes moles; 
sarcomas ósseos; câncer de pele; melanoma. 
Sugestões Bibliográficas: 
ABELOFF, Martin D. et al. Clinical Oncology, 3rd edition, 2004. 
BUZAID, Antonio Carlos. Manual de Oncologia Clinica do Hospital Sirio Libanês. 2005 
DE VITA,Vicent et al. Cancer Principles and Practice of Oncology. 7th edition, 2005. 
 
MÉDICO ORTOPEDISTA Anatomia do sistema musculoesquelético e Articular. Exame físico e 
semiologia ortopédica. Fraturas, luxações e lesões ligamentares do esqueleto axial: mecanismo 
causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Fraturas do membro superior no adulto e na criança: 
mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Fraturas do membro Inferior no adulto e 
na criança: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Afecções  Infecciosas do 
aparelho osteomioarticular. Patologias congênitas do esqueleto axial, membros superiores e 
membros inferiores, na criança e no adulto. Vias de acesso em cirurgia traumato-ortopédica. Lesões 
tumorais e pseudo tumorais na criança e no adulto, que afetam o aparelho osteomioarticular. 
Desordens adquiridas acometendo a cartilagem de crescimento. Embriologia, fisiologia do aparelho 
osteomioarticular. Propedêutica e tratamento das deformidades angulares e rotacionais, que 
acometem o esqueleto axial e apendicular. Radiologia convencional e avançada: TC, RM, US. 
Navegação. Propedêutica e tratamento das afecções degenerativas que acometem o esqueleto axial 
e apendicular. Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho-DORT (ex- L.E.R.). Afecções da 
Coluna Vertebral-Cervicobraquialgias,Dorsalgias,Lombalgias e Lombociatalgias Agudas e 
Crônicas. Urgências em Traumato-Ortopedia e Emergências Traumato-Ortopédicas.  Doenças 
Osteometabólicas . 
Sugestões Bibliográficas:  
BARROS FILHO e LECH. Exame físico em ortopedia. 2001. 
OPERATIVE Orthopaedics Campbell’s. 10.ed. 
REIS, Fernando Baldy dos. Fraturas. 2001. 
ROCKWOOD-REEN-BUCHOLZ. Tratamento das fraturas em adulto. 3.ed. 
 
MÉDICO PEDIATRA  Crescimento e desenvolvimento do recém-nascido até a adolescência. 
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Imunizações. Acidentes: prevenção e tratamento. Negligência e maus tratos. Aleitamento materno. 
Nutrição e seus distúrbios. Equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico.  Erros Inatos do Metabolismo. 
Doenças do Sistema Nervoso: convulsões, enxaqueca, epilepsia, meningoencefalites e tumor 
cerebral. Doenças alérgicas: asma, dermatite atópica, rinite, urticária  e angioedema. Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida. Doenças infecciosas e parasitárias. Doenças do Sistema Respiratório: 
infecções das vias aéreas superiores, bronquiolite, mucoviscidose, tuberculose pulmonar e 
pneumonias. Doenças do Sistema Cardiovascular: cardiopatias congênitas, febre reumática, 
miocardite, endocardite infecciosa, insuficiência cardíaca e Doença de Chagas. Doenças do Sistema 
Digestório: diarréias agudas e crônicas, síndrome de má absorção, constipação intestinal, refluxo 
gastroesofágico, hepatites agudas e crônicas e affecções cirúrgicas. Doenças do sangue: anemias 
carenciais e hemolíticas, hemoglobinopatias, púrpuras e hemofilia. Doenças neoplásicas: leucemias, 
linfomas, tumor de Wilms e neuroblastoma. Doenças do Sistema Genito-urinário: malformações 
congênitas, infecções do trato urinário, hematúria, glomerulonefrites e síndrome nefrótica. Doenças 
do Sistema Endócrino: diabetes mellitus, baixa estatura, hiperplasia congênita da supra-renal e 
hipotireoidismo congênito. Doenças reumáticas: artrite reumatóide juvenil, lupus eritematoso 
sistêmico, doença de Kawasaki e síndrome das vasculites. Emergências: parada cardiorrespiratória, 
cetoacidose diabética, choque, coma, hipertensão arterial, intoxicações agudas, insuficiência renal 
aguda e traumatismo cranioencefálico.  
Sugestões Bibliográficas  
BEHRMAN, R.E.; KLIEGMAN, R.M.; JENSON H.B. Nelson. Tratado de Pediatria. 17. Ed. Rio de 
Janeiro: Editora Elsevier, 2004. 
BRASIL,MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual de Normas de Vacinação –Ministério da Saúde, Brasília – 
DF,junho de 2001 . 
BRASIL,MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cadernos de Atenção Básica-n 11. Saúde da criança: 
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Brasília/DF, 2002. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia de tratamento clínico da infecção pelo HIV em crianças. Brasília/DF, 
2004. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Calendário básico de vacinação da criança e do adolescente, 2004. 
 
MÉDICO PEDIATRA (AT NEONATALOGIA)  Assistência ao recém-nascido na sala de parto. Exame 
físico do recém-nascido, avaliação da idade gestacional. Prematuridade. Alimentação do recém- 
nascido a termo e do pré-termo . Distúrbios respiratórios agudos e crônicos. Doenças cardíacas. 
Icterícia neonatal. Erros inatos do metabolismo. Distúrbios hjdroeletrolíticos e metabólicos no recém-
nascido. Distúrbios neurológicos. Infecções congênitas . Sepsis neonatal. Patologias cirúrgicas do 
recém-nascido . Malformações congênitas.. Distúrbios hematológicos. 
Sugestões Bibliográficas: 
AVERY, B. Gordon. Neonatologia: Fisiopatologia e Tratamento do Recém-nascido. 4 ed. 1999. 
Editora Medsi. 
CLOHERTY, John P; M.D. ; Ann R. Stark, M.d. Manual de Neonatologia. 5 edição. 2005 Editora 
Guanabara Koogan. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia de tratamento clínico da infecção pelo HIV em crianças. Brasília/DF, 
2004. 
 
MÉDICO PNEUMOLOGISTA   Anatomia e Fisiologia do Sistema Respiratório. Farmacologia do 
Sistema Respiratório. Métodos de diagnostico clinico, radiológico, tomografico e de   ressonância 
magnética e de  ultra-sonografia do tórax. Métodos de diagnostico bioquímico, bacteriológico, 
imunológico citopatologico, histopatologico. Métodos funcionais-espirometria. Micobacterias. 
Pneumonias e broncopneumonias, supurações pulmonares. Asma. Doenças Pulmonares Obstrutivas 
Crônicas- Bronquite Crônica, Enfisema , Bronquiectasias e Fibrose Cística. Cor Pulmonale e 
Hipertensao Pulmonar. Manifestações pulmonares na Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. 
Micoses pulmonares.  Pneumopatias Intesticiais. Sarcoidose . Doenças da pleura.  Câncer de 
Pulmão. Tumores Pleurais, costais e de partes moles. Doenças do Medastino.  Doenças do 
Diafragma.  Poluição e Doenças ocupacionais.  Ma Formação Congênita Pulmonares.  Anomalias da 
Caixa Torácica.  Pneumopatias de Hipersensibilidade.  Disturbios do Sono.  Traumatismo Torácico.  
Insuficiencia Respiratória Aguda. Síndrome da Angustia Respiratoria Aguda. Ventilação Mecânica. 
Risco Cirúrgico em Pneumologia. Tromboembolismo Pulmonar.  Afogamento.  Endoscopia brônquica.  
Cirurgia Redutora Pulmonar.  Transplante Pulmonar.  Emergências em Pneumologia.  Tabagismo. 
Sugestões Bibliográficas: 
SOPTERJ. Pneumologia. Aspectos Práticos e Atuais. 1ª.ed., Ed. Revinter, 2001.  
TARANTINO,A.B.  Doenças Pulmonares. Guanabara Koogan, 1997.  
TEIXEIRA, L.C. Compêndio de Pneumologia . 3ª.ed., vol. I e II, Ed. Revinter 2001.  
GOLDMAN, CECIL. Tratado de Medicina Interna. 21ª. ed.. Guanabara Koogan. 2001. 
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MÉDICO PROCTOLOGISTA Equilíbrio hidro-eletrolítico e ácido-básico em cirúrgia. Choque. 
Fisiopatologia, Etiopatogenia. Diagnóstico e Tratamento. Cicatrização das feridas, infecção em 
cirurgia. Infecção Hospitalar. Antibióticos. Pré e Pós-Operatório. Complicações cirúrgicas. Ventilação 
e insuficiência ventilatória. Nutrição em Cirurgia. Alimentação parenteral e enteral. Transtornos 
hemorrágicos. Mecanismo da hemostase. Transfusão de sangue e derivados. Bases da cirurgia 
anorretal. Anatomia. Esfíncteres anorretais e músculo elevador do ânus. Vascularização e inervação. 
Embriologia. Fisiologia ano-retal. Bases da cirurgia do intestino grosso. Anatomia, embriologia e 
fisiologia. Anatomia da parede ântero-lateral do abdome. Incisões abdominais. Técnica geral das 
laparotomias. Cirurgia video-laparoscópica colo-retal. Diagnóstico das doenças do ânus, reto e cólon. 
Exame do abdome e proctológico, Colonoscopia, Exame radiológico simples e contrastado. 
Tomografia computadorizada, ressonância magnética e ultrassonografia endo-retal. Doença 
hemorroidária. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta 
terapêutica. Criptite e papilite. Abscesso anorretal. Etiopatogenia e classificaçãoo dos abscessos. 
Quadro clínico e diagnóstico. Conduta terapêutica. Fissura anal. Etiopatogenia. Quadro clínico e 
diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Fístula anal. Etiopatogenia. Classificação. 
Quadro clínico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Hidroadenite supurativa. Etiopatogenia. 
Quadro clínico e diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Doença pilonidal sacro-coccígea. 
Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Prurido 
anal. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Conduta terapêutica. Doenças sexualmente 
transmissíveis em Coloproctologia. Sindrome da imunodeficiência adquirida. Prolapso e procidência 
do reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. 
Malformações congênitas do cólon e da região anorretal. Classificação. Considerações 
embriológicas. Anomalias associadas. Diagnóstico. Conduta terapêutica. lncontinência anal. 
Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Conduta terapêutica. Abdomen agudo em 
coloproctologia - Aspectos gerais do diagnóstico e tratamento. Obstrução intestinal. Etiopatogenia e 
fisiopatologia. Conduta terapêutica. Traumatismo abdominal. Traumatismo do cólon e reto. 
Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Tumores 
benignos do cólon, reto e ânus. Princípios fundamentais de oncologia. Bases da cirurgia oncológica. 
Fundamentos, indicações e contra-indicações da quimioterapia, radioterapia e imunoterapia no 
câncer do cólon reto e ânus. Câncer do cólon, reto e ânus. Megacólon. Megacólon chagásico. 
Etiopatogenia e fisiologia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Complicações. 
Conduta terapêutica. Enterocolopatias parasitárias. Helmintíases, Protozooses. Epidemiologia, 
quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Doengas inflamatórias 
inespecíficas do cólon e do reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. 
Complicações. Conduta terapêutica. Doenças inflamatórias específicas do cólon e do reto. 
Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico diferencial. Complicações. Conduta terapêutica. Doença 
isquêmica do cólon e reto. Fisiopatologia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. 
Conduta terapêutica. Doença diverticular do cólon. Etiopatogenia. Fisiopatologia. Quadro clínico e 
diagnóstico diferencial. Complicações. Conduta terapêutica. Ectasias vasculares do cólon. 
Hemorragia digestiva baixa. Derivações intestinais. Indicações. Técnicas. Complicações. Alterações 
do hábito intestinal. Síndrome do intestino irritável. Aspectos clínicos e terapêuticos. Dietas em 
colopatias. 
Sugestões Bibliográficas:  
CORMAN, Marvin L.. Colon And Rectal Surgery. Lippincott Raven, 5th edition, 2005.  
CRUZ, Geraldo Magela Gomes da. Coloproctologia, vol. 1 (Propedêutica Geral), vol. 2 (Propedêutica 
Nosológica) e vol. 3 (Terapêutica), Revinter,1999. 
FAZIO Victor; Church, James; Delaney, Conor. Current Therapy in Colon & Rectal Surgery, Elsevier 
Mosby, 2nd edition, 2004. 
GORDON, Philip H.; Nivatvongs, Santhat. Principles and Practice of Surgery for the Colon, Rectum, 
and Anus. Marcel Decker, 2nd edition, 1999. 
KEIGHLEY, Keighley e Williams, eds. Surgery of The Anus, Rectum and Colon. Bailliere-Tindale, 2a. 
edição,1999. 
QUILICI e Grecco, eds. Colonoscopia. Lemos Editorial, 2000. 
ROSSI, Benedito Mauro; Nakagama, Wilson Toshihiko; Ferreira, Fábio de Oliveira; Aguiar Junior, 
Samuel; Lopes, Ademar. Câncer de Cólon, Reto e Ânus. Livraria Editora Marina & TecMedd,1a. 
edição, 2004. 
SOUZA, Virgínio C. Tosta de. Coloproctologia. Medsi,1999. 
TOWNSEND, Courtney M.; Beauchamp, R. Daniel; Evers, B. Mark; Mattox, Kenneth. Sabiston 
Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice (Textbook of 
Surgery). Elsevier-Saunders,17th edition, 2004. 
 
MÉDICO RADIOLOGISTA Conhecer os princípios físicos da obtenção dos seguintes exames: 
Radiografia; Ultra-sonografia; Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética.  Conhecer a 
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fisiopatologia e os achados de imagem das doenças em Radiologia convencional e contrastada, 
Ultra-sonografia, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética e Mamografia nos seguintes 
órgãos, sistemas e aparelhos: Sistema Nervoso Central; Cabeça e Pescoço, Pediatria, Aparelho 
Respiratório, Abdome e Sistema Gastrintestinal; Aparelho Urinário, Sistema Músculo-esquelético; 
Sistema Cardiovascular; Ginecologia e Obstetrícia e Mamas. 
Sugestões Bibliográficas:  
BIASOLI Jr. A . Técnicas Radiográficas . Ed Rubio, 2006. 
SANTOS, AASMD; Nacif MS, Marchiori E; Oliveira ME. Radiologia e Diagnóstico por Imagem: 
Aparelho Respiratório. Ed. Rubio, 2005. 
SANTOS, AASMD; Nacif MS, Galvão M. Radiologia e Diagnóstico por Imagem: Abdome. Ed. Rubio – 
2005. 
FREITAS, L.O.; NACIF, M.S. Radiologia Pratica para o Estudante de Medicina.  Revinter , 2001 
(Volume I). 
FREITAS, L.O.; NACIF, M.S. Radiologia Pratica para o Estudante de Medicina. Revinter , 2003 
(Volume II)  
STOLLER DW. Ressonância Magnética em Ortopedia e Medicina Desportiva. Ed. Guanabara-
Koogan – 2000. 
OSBORN AG. Diagnóstico Neurorradiológico. Ed. Revinter, 1999. 
PRANDO A, Prando D, Caserta NMG, Bauab Jr. T. Urologia: Diagnóstico por Imagem. 1997. 
LEE JKT, Sagel SS, Stanley RJ, Heiken JP.Tomografia Computadorizada do Corpo em correlação 
com ressonância magnética. Ed. Guanabara-Koogan, 2001. 
MILLER, SW. The Requisites: Cardiac Imaging.  Ed. Elsevier Mosby, 2005. 
HEYWANG-KÖBRUNNER SH, Schreer I, Dershaw DD, Frasson A.  Mama: diagnóstico por imagem.   
Ed Revinter, 1999. 
CALLEN, PW.  Ultra-sonografia em Obstetrícia e Ginecologia.  Ed. Guanabara-Koogan,1996. 
VOGL, TJ. Diagnóstico Diferencial por imagem em Cabeça e Pescoço. Ed Revinter, 2003. 
 
MÉDICO ULTRA-SONOGRAFISTA Conhecer os princípios técnicos da obtenção dos exames ultra-
sonográficos convencionais e com Doppler. Conhecer a fisiopatologia e os achados de imagem das 
doenças em Ultra-sonografia convenciona e com Doppler, nos seguintes órgãos, sistemas e 
aparelhos: Sistema Nervoso Central (US transfontanela); Cabeça e Pescoço, Pediatria, Aparelho 
Respiratório, Abdome e Sistema Gastrintestinal; Aparelho Urinário, Sistema Músculo-esquelético; 
Sistema vascular; Ginecologia e Obstetrícia e Mamas. 
Sugestões Bibliográficas:  
CALLEN, PW. Ultra-sonografia em Obstetrícia e Ginecologia. Ed. Guanabara-Koogan, 1996. 
MITTELSTAEDt, CA. Ultra-sonografia geral. Ed. Revinter, 2000. 
FORNAGE, BD. Ultra-sonografia do sistema Músculo-esquelético. Ed Revinter, 1999 
CERRI, GG, Oliveira IRS. Ultra-sonografia abdominal. Ed Revinter, 2002. 
ODWIN, CS, Dubinsky T, Fleischer AC. Revisão e preparação para concursos e provas de título de 
especialista em Ultra-sonografia. Ed Revinter, 2000. 
 
NUTRICIONISTA  Avaliação nutricional de pacientes hospitalizados e ambulatoriais: métodos 
objetivos e subjetivos. Dietoterapia e cuidados nutricionais nas: Doenças do sistema gastrintestinal: 
esôfago, estomago, intestino e glândulas anexas. Doenças metabólicas: obesidade/magreza, 
Diabetes mellitus e dislipidemias. Doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca, infante do 
miocárdio, aterosclerose, hipertensão. Doenças reumáticas: artrite reumatoide, gota úrica, lupus 
eritrematose sistêmico. Doenças hematológicas: anemias nutricionais por deficiência de ferro, 
proteína, b12, ácido fólico, piridoxina e cobre. Doenças renais: GNDA, síndrome nefrótica, IRA, IRC, 
nefrolitíase., hemodiálise Doença neoplásica, quimioterapia e radioterapia. Pré pós-operatório de 
cirurgia do sistema digestivo. Suporte nutricional oral e enteral. 4. Fisiopatologia. 
Sugestões Bibliográficas:  
ACCIOLY, E. et al. Nutrição em Obstetrícia e Pediatria. Rio de Janeiro: Cultura Média, 2002.  
CUPPARI, L. Guia de Medicina Ambulatorial e Hospitalar. UNIFESP/ Escola Paulista de Medicina – 
Nutrição Clínica no Adulto. São Paulo: Manole, 2002. 
DUTRA de OLIVEIRA, J. E.; MARCHINI, J. S. Ciências Nutricionais. São Paulo: Sarvier, 1998.  
MAHAN, H.; STAMP-SCHOT, S. Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. São Paulo: Roca, 2001 
ORNELLAS, A.; LIESELOTTE, H. Técnicas Dietéticas: Seleção e Preparo de Alimentos . São Paulo: 
Atheneu, 2001.   
SHILS, M. et al. Tratado de Nutrição Moderna na Saúde e na Doença. São Paulo: Manole, V. I e II, 
2003. 
TEIXEIRA, Neto F. Nutrição Clínica.. Belo  Horizonte:Guanabara Koogan. 
WAITZBERG, D. L. Nutrição Oral , Enteral e Parenteral na Prática Clínica. São Paulo: Atheneu, 2001. 
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PSICÓLOGO  O psicólogo nos campos da saúde e da saúde mental: histórico e atualidade das 
formas de atuação. Modos de intervenção psicológica: entrevistas, coordenação de grupos, 
psicoterapia, acompanhamento terapêutico. O problema do normal e do patológico: diferentes 
concepções sobre saúde e doença. Relações do psicólogo com a equipe de saúde. Diagnóstico 
psicológico e práticas terapêuticas. A reforma psiquiátrica e os processos de desinstitucionalização. 
Os serviços substitutivos em saúde mental. Legislação relativa à assistência ao portador de 
transtornos mentais. Família e doença mental. 
Sugestões bibliográficas: 
ADAM, P. e HERZLICH, C. - Sociologia da doença e da medicina. Bauru: Edusc, 2001 
AMARANTE, P. (org.) - Archivos de Saúde Mental e Atenção Psicossocial 1. Rio de Janeiro: Nau, 
2003 
AMARANTE, P. (org.) - Archivos de Saúde Mental e Atenção Psicossocial 2. Rio de Janeiro: Nau, 
2005 
BAREMBLITT, G. (org.) - Grupos: teoria e técnica. Rio de Janeiro: Graal, 1986 
BASAGLIA, F. - Escritos selecionados em saúde mental e reforma psiquiátrica. Rio de Janeiro: 
Garamont, 2005 
DALGALARRONDO, P. - Psicopatologia e semiologia dos trantornos mentais. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2000 
ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO - Textos de apoio: Saúde Mental. Rio de 
Janeiro: Editora Fiocruz, 2003 
FREUD, S. - A negação. Em: Obras Completas, vol. 19. Rio de Janeiro: Ed Imago 
FREUD, S. - Psicanálise Selvagem. Em: Obras Completas, vol. 11. Rio de Janeiro: Ed Imago 
MELMAN, J. - Família e doença mental: repensando a relação entre profissionais de saúde e 
familiares. São Paulo: Escrituras, 2001 
PALOMBINI, A.L. e cols. - Acompanhamento terapêutico na rede pública ? a clínica em movimento.  
Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2005 
SPINK, M.J.P. - Psicologia Social e saúde: práticas, saberes e sentidos . Petrópolis: Vozes, 2003 

 
NÍVEL MÉDIO 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA (PARA TODOS OS CARGOS) -Compreensão de texto não-Iiterário 
contemporâneo. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Homonímia e paronímia. 
Acentuação gráfica e emprego do trema. Aspectos da prosódia e da ortoepia padrão no Brasil. 
Classes gramaticais: substantivo, adjetivo, pronome e advérbio. Emprego do pronome pessoal, do 
pronome possessivo, do pronome indefinido e do pronome demonstrativo. Emprego do pronome 
relativo. Valores semânticos da preposição. Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de 
formação de palavras; valor semântico dos prefixos.  Flexão nominal de gênero e número.  Flexão 
verbal: verbos irregulares; vozes verbais, locuções verbais e tempos compostos. Sintaxe de 
concordância: concordância gramatical, atrativa e ideológica.  Sintaxe de regência; o fenômeno da 
crase.  Sintaxe de colocação: deslocamento e valor semântico-gramatical; posição do pronome átono.  
Emprego dos sinais de pontuação.  
Sugestões Bibliográficas: 
BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001.  
CARVALHO, Sérgio Waldeck de; SOUZA, Luiz Marques de. Compreensão e produção de textos. Rio 
de Janeiro: Libro, 1984.  
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 5.ed. São Paulo: 
Nacional, 1976. 
CUNHA, Celso; CINTRA, Luís Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1985.  
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 3.ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 
1975. 
LIMA, C.H da Rocha. Gramática normativa da língua portuguesa. 4.ed. Rio de Janeiro, Briguet, 1959. 
RIBEIRO, Manoel P. Gramática aplicada da língua portuguesa. 10 ed. Rio de Janeiro: Metáfora, 
1988. 
 
HISTÓRIA DE RONDÔNIA (PARA TODOS OS CARGOS)  A Conquista e colonização da Amazônia 
e a submissão do indígena (a exploração, conquista e ocupação da Amazônia no contexto do antigo 
regime); O mercantilismo e as políticas de colonização dos vales do Madeira e do Guaporé; A 
sociedade colonial Guaporeana (aspectos do cotidiano), A escravidão e a resistência escrava; 
Navegação no rio madeira e à abertura do rio Amazônia à navegação internacional. A exploração e 
colonização do Oeste da Amazônia, O processo de ocupação e expropriação indígena na área do 
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Beni; Mão-de-obra para os seringais do alto Madeira e a questão acreana e a construção Estrada de 
Ferro Madeira-Mamoré. O Território Federal do Guaporé e a criação do Estado de Rondônia. 
Sugestões Bibliográficas: 
OLIVEIRA, Ovídeo Amélio de. História Desenvolvimento e Colonização do Estado de Rondônia. 4ª 
Edição. Dinâmica Editora.  
TEIXEIRA, Marco Antônio Domingues & Fonseca, Dante Ribeiro da. História Regional (Rondônia). 4ª 
Edição. Ed. Rondoniana.  
 
 
GEOGRAFIA DE RONDÔNIA (PARA TODOS OS CARGOS)  Aspectos gerais do Estado; Região 
Norte do Brasil; Brasil político; Limites do Estado;  Estado de Rondônia (evolução político-
administrativa, evolução econômica, setores produtivos da agropecuária; hidrografia); Área e 
População do Estado e do Município de Porto Velho; Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico e 
Cidade de Rondônia. 
Sugestões Bibliográficas: 
OLIVEIRA, Ovídeo Amélio de. Geografia de Rondônia. Espaço & Produção. 2ª Edição. Dinâmica 
Editora. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
MATEMÁTICA  Números relativos inteiros e fracionários: operações e suas propriedades. Múltiplos 
divisores: máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e decimais. Números 
decimais: propriedades e operações. Expressões numéricas. Equações e inequações de 1° e 2° 
graus. Sistemas lineares. Funções; gráficos exponenciais e logarítimas. Problemas. Sistema de 
medida de tempo. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. Problemas, números e 
grandezas proporcionais: razões e proporções. Divisão em partes proporcionais. Regra de três 
simples e composta. Porcentagem. Juros, capital, tempo, taxas e montantes. Funções exponenciais e 
logarítmicas. Noções de probabilidade e estatística. Juros simples e compostos: capitalização e 
descontos.  
Sugestões Bibliográficas: 
BEZERRA, M. Jairo. Matemática para o ensino médio. Volume único. São Paulo: Scipione, 2001. 
PAIVA, Manoel. Matemática. Volume único. São Paulo: Moderna, 2000. 
NETTO, Scipione di Pierro. Pensar matemática. 5ª a 8ª séries. São Paulo: Scipione, 2001. 
IEZZI, Gelson e outros. Matemática e realidade. 5ª a 8ª séries. São Paulo: Atual. 2000. 
COSTA, Benjamin. Matemática financeira. Rio de Janeiro. Niterói: Impetus, 2002. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Softwares: Windows 98; Microsoft Word 2000, Microsoft Excel 7.0. 
Internet: Conexão à internet (formas e modalidades de interligação); serviços básicos. Segurança: 
privacidade na Internet; vírus de computador, cuidados e prevenção.  
Sugestões Bibliográficas: 
COSTA, Ivete Renno. Excel: Fórmulas e Funções . Futura, 2004.   
FRANCO JR., Carlos F. E-Business: Internet, Tecnologia e Sistemas de Informação. Atlas, 2005.   
LOTITO, Alberto & carvalho, Gustavo de. Tecnologias de Acesso à Internet . Novatec, 2005.   
MANZANO, André Luiz N. G. Estudo Dirigido de Windows 98. Érica, 1998.   
MANZANO, André Luiz N. G. Estudo Dirigido de Word 2000. Érica, 1999.   
MATOS, Luis & Aurelio, Daniel. Aprenda Excel: sem Fazer Esforço. Digerati Books, 2004.   
MINK, Carlos – Windows 98: Guia do Usuário Brasileiro. Makron Books, 1998.   
MOREIRA, Paulo.  Microsoft Word 2000: Curso Básico e Rápido. Axcel Books, 1999.   
SAWAYA, Márcia Regina. Dicionário de Informática e Internet: Inglês/Português, Nobel, 2003. 
THOMPSON, Marco Aurélio. Proteção e Segurança na Internet. Érica, 2002.   
Obs:  

As sugestões bibliográficas são apresentadas a título de subsídio, servindo apenas como 
orientação ao candidato, não obrigando que as questões sejam elaboradas diretamente do texto 
da bibliografia sugerida, da mesma forma que não inviabilizam o uso de outras fontes de 
informação versando sobre o programa.  
Os manuais técnicos e sites na Internet são considerados complementares à bibliografia 
sugerida. 

 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM  Ética e Legislação: aspectos éticos e legais que fundamentam o 
exercício profissional da enfermagem. Fundamentos de Enfermagem: procedimentos e ações do 
técnico de enfermagem no atendimento ao cliente/paciente; conhecimentos teóricos que 
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fundamentam as ações do técnico de enfermagem; relacionamento interpessoal com o paciente; 
processo de educação em saúde; prevenção de acidentes; medidas de controle da infecção 
hospitalar. Supervisão em Enfermagem: ações do técnico de enfermagem na supervisão do pessoal 
auxiliar. Atuação do técnico de enfermagem na assistência: à mulher no período grávido-puerperal e 
a portadora de patologias específicas da gravidez e ginecológicas; ao recém-nascido; à criança e ao 
adolescente no processo de crescimento e desenvolvimento; à criança, ao adolescente, ao adulto e 
ao idoso com distúrbios clínicos, psiquiátricos, doenças infecciosas e parasitárias, em situações 
cirúrgicas, emergenciais e de terapia intensiva. Ações do técnico de enfermagem no centro cirúrgico 
e central de material. Participação do técnico de enfermagem nos programas especiais de saúde: 
imunização e cadeia de frio; tuberculose, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS; 
diabetes mellitus; hipertensão arterial; saúde do adolescente. 
Sugestões Bibliográficas: 
ARAÚJO, M.J.B. Técnicas Fundamentais de Enfermagem. 15. ed. Rio de Janeiro: M.J.Bezerra de 
Araújo Editora, 1996. 

______. Ações de Enfermagem ao Recém-Nascido. 1. ed. Rio de Janeiro: M.J. Bezerra de Araújo 
Editora, 1992. 
______. Ações do Socorrista no Socorro de Urgência. Rio de Janeiro: M.J. Bezerra de Araújo Editora, 
1994. 
______. Higiene e Profilaxia. 2 ed. Rio de Janeiro: Bezerra de Araújo Editora, 1990. 
______. Matemática Básica Aplicada à Enfermagem. Rio de Janeiro: M.J. Bezerra de Araújo Editora, 
1994. 
BRASIL. Fundação Nacional da Saúde. Manual de Normas de Vacinação. 3 ed. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2001. 
______. Ministério da Saúde. Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar. Processamento de 
artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde. 2 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 1994. 
______. Ministério da Saúde. Portaria 2616/GM de 12 de maio de 1998. Dispõe sobre as diretrizes e 
normas para a prevenção e o controle das infecções hospitalares. Diário Oficial da União de 
13/05/1998. 
______. Ministério da Saúde. Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes 
Mellitus: Hipertensão arterial e diabetes Mellitus. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 
______. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias: 
aspectos clínicos de vigilância epidemiológica e medidas de controle. Brasília: Ministério da Saúde, 
1999. 
______. Ministério da Saúde. Serviço de Assistência à Saúde do Adolescente. Normas de Atenção à 
Saúde Integral do Adolescente. Brasília: Ministério da Saúde, 1993. V. I e III. 
______. Ministério da Saúde. Coordenação Nacional de Vigilância Sanitária. Manual de Normas para 
o Controle da Tuberculose. Brasília: Ministério da Saúde, 1995. 
______. Ministério da Saúde. Coordenação Nacional de DST e AIDS. Política Nacional de DST/AIDS: 
princípios e diretrizes. Brasília: Ministério da Saúde, 1999. 
______. Ministério da Saúde. Coordenação Nacional de DST e AIDS. Manual de Controle das 
Doenças Sexualmente Transmissíveis. Brasília: Ministério da Saúde, 1999. 
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. 
Recomendações para Profilaxia da Transmissão Vertical do HIV e Terapia Anti-Retroviral em 
Gestantes. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. 
Guia de Tratamento Clínico da Infecção pelo HIV em Crianças. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Doenças Infecciosas e Parasitárias: guia de bolso. 3. ed. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2004. V I e II 
COFEN. Documentos Básicos. 6. ed. Rio de Janeiro, 2000. 

______. Legislações e Resoluções. Disponível em: www.portalcofen.gov.br 
GENS, G. C. Enfermagem para Recuperação da Saúde do Adulto. Porto Alegre: Sagra D. C, Luzzato 
Editora, 1991. 
GENS, G. C. Noções de Administração de Enfermagem e Enfermagem Neuropsiquiátrica. Porto 
Alegre: Sagra D. C. Luzzatto Editora, 1991. 
______. Enfermagem para Recuperação da Saúde Materno-Infantil. Porto Alegre: Sagra D. C. 
Luzzato Editora, 1991. 
KAWAMOTO, E. E. Enfermagem em Clínica Cirúrgica. São Paulo: EPU, 1986. 
LIMA, I.L. et al. Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem. 6. ed. Goiânia: Editora AB, 2000. 
SENAC-RJ. Enfermagem Cirúrgica e Pronto Socorro. Rio de Janeiro: Editora SENAC-RIO, 2000. 
SKELLEY, E.G. Medicação e Matemática na Enfermagem. São Paulo. EPU, 1997. 
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TÉCNICO EM LABORATÓRIO Noções preliminares: Instrumental básico; Vidraria: pipetas, provetas, 
balões e frascos. Sua limpeza e utilização. Preparo de soluções. Fundamentos básicos em 
microscopia ótica: Microscópio: partes principais e aplicação.  Biologia celular: Conceitos principais 
sobre células: principais componentes e suas funções. Hematologia: Técnicas de coleta; 
Anticoagulantes; Punção venosa e arterial. Sôro e plasma; Elementos figurados do sangue: 
morfologia, função e valores normais; Principais exames: hemograma completo, vhs, grupo 
sanguíneo e fator Rh, coombs direto e indireto, pesquisa de hematozoários. Bioquimica: Técnicas de 
coleta; Anticoagulantes; Principais exames: glicose, uréia, creatinina,acido úrico, colesterol, 
triglicerídios, proteinas totais e frações, bilirrubinas e enzimas. Valores normais e interpretação 
clínica. Urinálise: Principais analitos bioquímicos na urina: valores normais. Função renal: clearences. 
Metodologias de análise. Microbiologia: Coleta e transporte de material em bacteriologia; Culturas: 
urina, fezes, sangue, secreção e líquidos biológicos; Isolamento e identificação de microorganismos; 
Morfologia e métodos de coloração. Estaficocos, Estreptococos, Bacilos e Micobactérias. Métodos de 
controle de microorganismos: esterilização e desinfecção. Principais métodos físicos e químicos. 
Parasitologia: Coleta de material: conservação e transporte. Principais métodos utilizados; sua 
importância. Helmintos e protozoários de importância médica. Equipamentos de Proteção Individual: 
Tipos principais e utilização adequada. 
Sugestões Bibliográficas: 
LIMA, Oliveira. Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica - Técnica e Interpretação: Editora: 
Guanabara Koogan, 8ª edição,2001. 
MOURA. Técnicas de Laboratório. Editora: Atheneu ,2001 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA  Princípios básicos da física das radiações. Elementos de radiografia.  
Formação de imagem, Radiação secundária Acessórios de um aparelho de Raios X, Composição de 
filmes radiografícos, Câmara Clara e Escura, Manipulação de químicos: Revelador e Fixador, Ecrans, 
Intensificadores, Chassis, Procedimentos de filmes radiográfIcos, Proteção Radiológica. Anatomia e 
Fisiologia humana,Técnicas radiológicas, Incidência básicas e Acessórios. Cranêo e Face, Membros 
superiores e Inferiores, Coluna vertebral, Bacia, Tórax, Abdome e cuidados nos procedimentos 
radiográficos. Protocolo de Tomografia Computadorizada, Procedimentos para realização de Exame 
em Ressonância Magnética. 
Sugestões Bibliográficas: 
BIASOLI, Júnior.Técnicas Radiogáficas . Ed. Rubio 
BOISSON, Luis F. Apostila 
BONTRAGER. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica ( KENNTH.L) 
KATZ,  Douglas S . Segredo da Radilogia . Ed.Art. Mede 
LUFKIM, Robert B. Manual de Ressonância Magnética. Ed. Guanabara Koogan. 
 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA (PARA TODOS OS CARGOS)- Compreensão de texto contemporâneo. O 
sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos. 
Aspectos da prosódia e da ortoepia padrão no Brasil. Emprego das classes gramaticais.  Valores do 
artigo. Valor substantivo, adjetivo e adverbial dos vocábulos portugueses. Pronomes: emprego do 
pronome pessoal, do pronome possessivo, do pronome indefinido, do pronome demonstrativo e do 
pronome de tratamento. Emprego do pronome relativo. Emprego de preposições e conjunções. 
Flexão nominal de gênero e número..Flexão verbal: verbos irregulares, defectivos e anômalos; vozes 
verbais, locuções verbais e tempos compostos. Sintaxe de concordância nominal e verbal. Sintaxe de 
regência; o fenômeno da crase. Colocação do pronome átono. Emprego dos sinais de pontuação. 
Sugestões Bibliográficas: 
BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001. 
CARVALHO, Sérgio Waldeck de; SOUZA, Luiz Marques de. Compreensão e produção de textos. Rio 
de Janeiro: Libro, 1984. 
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 5.ed. São Paulo: 
Nacional, 1976. 
CUNHA, Celso; CINTRA, Luís Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1985. 
LIMA, C.H da Rocha. Gramática normativa da língua portuguesa. 4.ed. Rio de Janeiro: Briguet, 1959. 
RIBEIRO, Manoel P. Gramática aplicada da língua portuguesa. 14.ed. Rio de Janeiro, Metáfora: 
2004. 
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HISTÓRIA DE RONDÔNIA (PARA TODOS OS CARGOS)  A Conquista e colonização da Amazônia 
e a submissão do indígena (a exploração, conquista e ocupação da Amazônia no contexto do antigo 
regime); O mercantilismo e as políticas de colonização dos vales do Madeira e do Guaporé; A 
sociedade colonial Guaporeana (aspectos do cotidiano), A escravidão e a resistência escrava; 
Navegação no rio madeira e à abertura do rio Amazônia à navegação internacional. A exploração e 
colonização do Oeste da Amazônia, O processo de ocupação e expropriação indígena na área do 
Beni; Mão-de-obra para os seringais do alto Madeira e a questão acreana e a construção Estrada de 
Ferro Madeira-Mamoré. O Território Federal do Guaporé e a criação do Estado de Rondônia. 
Sugestões Bibliográficas: 
OLIVEIRA, Ovídeo Amélio de. História Desenvolvimento e Colonização do Estado de Rondônia. 4ª 
Edição. Dinâmica Editora.  
TEIXEIRA, Marco Antônio Domingues & Fonseca, Dante Ribeiro da. História Regional (Rondônia). 4ª 
Edição. Ed. Rondoniana.  
 
GEOGRAFIA DE RONDÔNIA (PARA TODOS OS CARGOS)  Aspectos gerais do Estado; Região 
Norte do Brasil; Brasil político; Limites do Estado;  Estado de Rondônia (evolução político-
administrativa, evolução econômica, setores produtivos da agropecuária; hidrografia); Área e 
População do Estado e do Município de Porto Velho; Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico e 
Cidade de Rondônia. 
Sugestões Bibliográficas: 
OLIVEIRA, Ovídeo Amélio de. Geografia de Rondônia. Espaço & Produção. 2ª Edição. Dinâmica 
Editora. 
 
MATEMÁTICA (PARA TODOS OS CARGOS) Conjuntos: operações e problemas. Conjuntos 
numéricos N,Z,Q e R: operações e problemas. MDC e MMC.  Sistemas de medidas.  Razões e 
proporções.  Regra de três simples e composta.  Porcentagem.   Equações, inequações e sistemas 
do primeiro e do segundo graus: resolução e problemas.  Funções: gráficos.  Funções do primeiro e 
do segundo graus.  Segmentos proporcionais. Semelhança de triângulos.  Relações métricas no 
triângulo retângulo.  Perímetros e áreas das principais figuras geométricas planas.  
Sugestões Bibliográficas: 
SCIPIONE, Di Pierro Netto. Pensar matemática. São Paulo:  Scipione, 2000. 
IEZZI, Gelson tal. Matemática e realidade. São Paulo: Atual. 2000. 
SILVEIRA, Ênio. Matemática. São Paulo. Moderna. 1995. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  Cidadania e qualidade no atendimento ao público. Tratamento e 
destino do lixo, tratamento de água potável, proteção dos reservatórios e desperdício. Higiene 
pessoal, higiene ambiental, de utensílios e equipamentos. Manutenção e conservação de mobiliário e 
equipamento. Prevenção de acidentes no trabalho. Noções de Primeiros Socorros no trabalho, 
cuidados indispensáveis ao socorro, avaliação dos sinais vitais, materiais necessários para prestar 
socorro, como lidar com ferimentos mais comuns, curativos e tipos de proteção a ferimentos. 
Sugestões Bibliográficas:  
Livros didáticos do ensino fundamental da área de Ciências  
 
MOTORISTA  Legislação de Trânsito: conceitos e definições, normas gerais de circulação e conduta, 
pedestres e condutores de veículos não motorizados; sinalização de trânsito, veículos, infrações de 
trânsito, penalidades; Crimes de trânsito: tepeficação e penalidades. Noções básicas de mecânica: 
sistema elétrico de alimentação, de transmissão de arrefecimento, de lubrificação, de freio, de 
direção, suspensão e rodas, sistema de escapamento, sinalização e alinhamento. Direção Defensiva: 
noções de primeiros socorros, papel do socorrista, parada respiratória, hemorragias, entorses, 
luxações, fraturas, transporte de pessoas acidentadas, acidentes automobilísticos. 
Sugestões Bibliográficas: 
BRASIL. Lei nº 9.503 de 23/9/97 CTB. DOU nº 184 de 24/9/97 e legislação competente. 
LAZZARI, Carlos Flores; Witta, Ilton Roberto da Rosa. Nova Coletânia de Legislação de Trânsito. 17ª 
ed. Porto Alegre; Sagres Luzzato, 2000  
SILVA, Fernando Basile. Dirigindo seu automóvel sem medo. Campinas. Copola, 1998.  
SENAC. DN. Primeiros Socorros, 2003. 
 
 

 
ANEXO VII- MODELO FORMULÁRIO – RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO 
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ANEXO VIII – MODELO FORMULÁRIO PARA PROVA DE TÍTULOS 

 
 

ANEXO IX – AGÊNCIAS CREDENCIADAS DOS CORREIOS 
 
Porto Velho AC Central de Porto Velho Av. Pres. Dutra, 2701 - Centro 
Porto Velho AC Vila Extrema Rua Abuna, 3107 - setor 03 - Centro 
Porto Velho AC Jatuarana Rua Jatuarana, 4051 Jardim Eldorado 
Porto Velho AC Tancredo Neves Rua José Amador dos Reis, 3606 - Tancredo Neves 
Porto Velho AC S. Sebastião Av. dos Imigrantes, 2137 - S. Sebastião I 
Porto Velho AC Ulissis Guimarães Rua Afonso Riveros, 2465 - Ulisses Guimarães 
Porto Velho AC Salgado Filho Av. Nações Unidas, 294 - N. Srª das Graças 
Alta Floresta do Oeste AC Alta Floresta do Oeste Av. Mato Grosso, 4202 Centro 
Ariquemtes AC Ariquemtes Av. Tancredo Neves, 1620 - Centro 
Buritis AC Buritis Rua Barretos, 1690 - Centro 
Cacoal AC Cacoal Av. São Paulo, 2775 - Centro 
Guajará Mirim AC Guajará Mirim Av. Pres. Dutra, 576 - Centro 
Ji-Paraná AC Ji-Paraná Av. Marechal Rondon, 501 - Centro 
Rolim de Moura AC Rolim de Moura Rua Jaguaribe, 4493 - Centro 
Vilhena AC Vilhena Av. Rony de Castro Pereira, 3927 – Centro 
 


