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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/12 
EDITAL 04 – REABRE AS INSCRIÇÕES E RETIFICA O REGULAMENTO  

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANCLERLÂNDIA, através da Comissão Organizadora do Concurso Público 
- COCP, nomeada pelo Decreto n. 020/12, considerando que foram cumpridas as exigências apontadas 
no acórdão n. 13872/12 do Tribunal de Contas dos Municípios no processo n. 07225/12/12 referente ao 
registro do edital, resolve: 
 
1. Reabrir novas inscrições do concurso no período de 27/05/13 a 21/06/13, com início as 10:00 horas 
e término as 16:00 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF), podendo ser efetuado o 
pagamento da taxa de inscrição  até o primeiro dia útil após o encerramento deste prazo.  
 
2. Excluir do edital regulamento do concurso os subitens 6.15, 6.16, 6.17  e 15.19. 
 
3. Retificar os itens e subitens 5.10, 5.11, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 8., 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 
8.5, 8.6, 8.7, 9., 9.1, 9.3, 10., 10.1, 11., 11.1, 11.2, 11.11. 13.3, 14.1, 14.2, 14.6 e 15.22 do edital 
regulamento que passam vigorar com a seguinte redação:  
 
“5.10 A relação dos candidatos com pedidos de isenção da taxa indeferidos será publicada no placar da 

Prefeitura e no site de divulgação do certame até dia 02/07/13, podendo os interessados apresentar 

recurso contra a decisão.  

5.11 Os candidatos que tiverem os pedidos de isenção indeferidos poderão apresentar recurso no prazo 

regulamentar ou efetivar a inscrição mediante emissão e pagamento do boleto bancário da taxa até dia 

12/07/13. 

6.7 Caso na aplicação do percentual de vagas reservadas aos Portadores de Necessidades Especiais –

PNE de que trata o item 6.1 deste edital  resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco 

décimos) este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, nos termos do § 2º, art. 1º 

da Lei Estadual n. 14.715/04. 

6.8 A relação dos candidatos inscritos para concorrer na condição de Portadores de Necessidades 

Especiais será divulgada no site da organizadora do certame no ato da homologação das inscrições 

deferidas. 

6.9 O candidato que porventura declarar indevidamente ser Portador de Necessidades especiais deverá, 

após tomar conhecimento da situação da inscrição nesta condição solicitar a simples correção da 

inscrição mediante correspondência eletrônica ou endereço da organizadora do certame, ou apresentar 

recurso contra a homologação das inscrições. 

6.10 O  laudo médico e os demais documentos apresentados pelos candidatos portadores de necessidades 

especiais,  na forma prevista no de que trata o item 6.3 supracitado,  serão submetidos a apreciação de 

uma equipe multidisciplinar que terá competência para decidir sobre a condição do candidato com 

deficiência, podendo, o candidato apresentar recurso fundamentado da decisão que lhe for contrária. 

6.11 A equipe multidisciplinar será composta por 03 (três) profissionais da empresa organizadora que 

avaliará a deficiência amparada em critérios de verificação que respeitem a Classificação Internacional 

de Doenças (CID), bem como sobre o grau de necessidade especial incapacitante para o exercício do 

cargo, nos termos do artigo 43 do Decreto Federal nº. 3.298/99. 

6.12 O candidato que tiver a inscrição indeferida como Portador de Necessidade Especial  permanecerá 

concorrendo nas demais vagas do cargo. 

6.13 Caso, quando da convocação,  não existirem candidatos aprovados na condição portadores de 

necessidades especiais as vagas que lhe foram destinadas poderão ser preenchidas pelos demais 

candidatos aprovados, observada o número de vagas e a ordem de classificação dos demais candidatos 

ao cargo. 
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6.14 No ato de homologação do concurso a administração reconhecerá como definitiva a condição do 

candidato como portador de necessidades especiais. 

 

8. ETAPAS DO CONCURSO E CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO: 
8.1 O Concurso Público será realizado em etapa única ou duas etapas conforme o cargo escolhido, 

sendo que na primeira etapa serão aplicadas para todos os cargos provas teóricas objetivas, de caráter 

eliminatório e classificatório, cuja pontuação valerá até 60 (sessenta) pontos.  

8.2 Para todos os cargos de nível superior haverá prova de títulos, de caráter meramente classificatório 

com pontuação até 6,0 (seis) pontos. 

8.3 Somente será corrigida a prova de títulos dos candidatos aos cargos de nível superior aprovados na 

primeira etapa (provas objetivas). 

8.4 Os candidatos ao cargo de OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, embora submetidos a uma única 

etapa, farão prova prática de volante que será realizada na mesma data da prova objetiva e valerá de 0 

(zero) a 40,0 (quarenta) pontos. 

8.5  A nota ou pontuação exigida para aprovação na  primeira etapa para cargos de nível superior 

sujeitos a mais de uma etapa, bem como para classificação final (no caso dos cargos sujeitos a uma 

única etapa) será estabelecida pelo ponto de corte  correspondente à soma do quantitativo das vagas 

abertas e vagas do cadastro de reserva, da seguinte forma: 
 

CARGOS 
PONTO DE CORTE PARA APROVAÇÃO  

(observada ordem decrescente de pontos) 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 GARI  Nota obtida pelo 36º classificado  

TRABALHADOR BRAÇAL Nota obtida pelo 30º classificado 

COZINHEIRO-COPEIRO  Nota obtida pelo 30º classificado 

OPERADOR DE MÁQUINA PESADA  Nota obtida pelo 8º classificado 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

RECEPCIONISTA Nota obtida pelo 20º classificado 

ENSINO MÉDIO/TÉCNICO 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA Nota obtida pelo 8º classificado 

ENSINO SUPERIOR  

ASSISTENTE SOCIAL Nota obtida pelo 4º classificado 

ENFERMEIRO Nota obtida pelo 4º classificado 

FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO Nota obtida pelo 4º classificado 

FONOAUDIOLÓGO Nota obtida pelo 4º classificado 

MÉDICO - CLÍNICO GERAL PLANTONISTA Nota obtida pelo 21º classificado 

MÉDICO - CLÍNICO PSF Nota obtida pelo 4º classificado 

MÉDICO – PEDIATRA Nota obtida pelo 4º classificado 

MÉDICO - CIRURGIÃO  Nota obtida pelo 4º classificado 

MÉDICO – GINECOLOGISTA  Nota obtida pelo 4º classificado 

ODONTÓLOGO Nota obtida pelo 4º classificado 

PSICÓLOGO Nota obtida pelo 4º classificado 
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8.6  Além do ponto de corte previsto no item anterior o candidato deverá obter nota mínima de 20 (vinte) 

pontos nas provas objetivas. 

8.7 Será considerado eliminado do concurso público o candidato que não comparecer para a realização 

das provas no horário e local previamente determinado, não apresentar a documentação exigida ou não 

obtiver a nota mínima exigida no item anterior. 

 

9. PROVAS OBJETIVAS (1ª ETAPA): 
9.1 As provas objetivas para todos os candidatos serão realizadas no dia 17/08/2013 (sábado), em 

horários e locais previamente divulgados pela Comissão Organizadora do Concurso Público.  

9.3 A pontuação das provas objetivas é atribuída de acordo com as respectivas áreas de conhecimentos e 

disciplinas, cuja quantidade de questões, peso ou valor são os seguintes: 

 
QUADRO 1 – ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO: GARI – TRABALHADOR BRAÇAL e COZINHEIRO 

(COPEIRO) – OPERADOR DE MÁQUINA PESADA 

  PROVAS/DISCIPLINAS  
NUMERO/ 

QUESTÕES 

PONTUAÇÃO 

VALOR/QUESTÃO PONTOS/PROVA 

Língua Portuguesa 10 2,0 20 

Matemática 10 2,0 20 

Conhecimentos Gerais e/ou Específicos da 

Função  
10 2,0 20 

TOTAL 30  60 

 

QUADRO 2 – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO:  RECEPCIONISTA (TELEFONISTA) 

 PROVAS/DISCIPLINAS  
NUMERO/ 

QUESTÕES 

PONTUAÇÃO 

VALOR/QUESTÃO PONTOS/PROVA 

Língua Portuguesa 10 1,0 10 

Matemática 10 1,0 10 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 10 1,0 10 

Conhecimentos Específicos da Função  10 3,0 30 

TOTAL 40  60 

QUADRO 3 – ENSINO MÉDIO: TECNICO EM RADIOLOGIA 

PROVAS/DISCIPLINAS  

 

NUMERO/ 

QUESTÕES 

PONTUAÇÃO 

VALOR/QUESTÃO PONTOS/PROVA 

Língua Portuguesa 10 1,0 10 

Matemática 10 1,0 10 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 10 1,0 10 

Conhecimentos Específicos da Função  10 3,0 30 

TOTAL 40  60 

 

QUADRO 4 – ENSINO SUPERIOR: ASSISTENTE SOCIAL – ENFERMEIRO – FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO – 

FONOAUDIOLÓGO - MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA – MÉDICO PSF - MÉDICO PEDIATRA - MÉDICO 

CIRURGIÃO -  MÉDICO GINECOLOGISTA - ODONTÓLOGO - PSICÓLOGO  

PROVAS/DISCIPLINAS  
NUMERO/ 

QUESTÕES 

PONTUAÇÃO 

VALOR/QUESTÃO PONTOS/PROVA 

Língua Portuguesa 10 1,0 10 

Matemática 10 1,0 10 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 10 1,0 10 

Conhecimentos Específicos da Função  10 3,0 30 

TOTAL 40  60 

 

10. PROVA PRÁTICA DE VOLANTE: 
10.1 Serão submetidos à prova prática de volante todos os candidatos inscritos para o cargo de 

OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, a qual será realizada na mesma data das provas objetivas, ou 

seja, dia 17/08/13 (sábado),  em local e horários previamente divulgados pela COCP. 
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11. DA PROVA DE TÍTULOS (2ª ETAPA):  
11.1 A prova de títulos será aplicada para os candidatos aos cargos de nível superior terá caráter 

meramente classificatório.  

11.2 A pontuação máxima para prova de títulos será de até 6,0 (seis) pontos, sendo desconsiderados os 

que excederem este limite, observando os seguintes critérios:  

 

11.11 Os títulos deverão ser protocolados na COCP até dia 06/09/13 (sexta-feira), em horário de 

expediente e na sede da Prefeitura Municipal, através de requerimento em duas vias (modelo no Anexo 

VI) para conferência e avaliação que será feita pela COCP com suporte técnico da organizadora do 

concurso. 

13.3 Para todos os cargos a classificação final será realizada de acordo com o limite do ponto de corte 

estabelecido e nota mínima previstos nos itens 8.5 e 8.6 deste edital. 

14.1 Caberá apresentação de recurso devidamente fundamentado perante a Comissão Organizadora de 

Concurso. Todos os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão de Concurso,  no prazo de 

até 3 (três) dias úteis, contados do primeiro dia subseqüente à data de publicação.  

14.2 São cabíveis recursos para impugnação do edital em qualquer fase do certame, indeferimento do 

pedido de isenção da taxa,  resultados de provas, classificação final e quaisquer outras decisões relativo 

ao concurso. 

14.6 Serão admitidos pedidos de recursos assinados pelo candidato ou procurador através dos correios 

via AR ou fax símile, desde que os documentos originais sejam entregues na COCP no prazo de até 5 

(cinco) dias corridos subsequentes. 

15.22 A homologação dos resultados finais do concurso dar-se-á por ato do Chefe do Poder Executivo 

Municipal, devendo ser publicado no placar e site da Prefeitura ou da instituição organizadora, jornal 

de grande circulação e no Diário Oficial do Estado.” 

 
4.  Ficam alterados os ANEXOS  I, II,  III e IV do Edital regulamento que passam vigorar conforme 
disposto neste edital. 
 
5. Caso qualquer candidato for prejudicado com as alterações no regulamento do concurso previstas 
neste edital poderá solicitar por escrito à COCP o cancelamento da inscrição e devolução da taxa de 
inscrição.  
 
6. Ficam mantidos em vigor os demais itens e subitens do edital regulamento. 
 
 

TÍTULOS PARA CARGOS DE NIVEL SUPERIOR 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Curso de capacitação ou aperfeiçoamento com carga horária mínima de 30 (trinta) horas, em área afim 

do cargo pretendido.  
0,5 

Experiência profissional em área afim do cargo pretendido, comprovada através de CTPS, atos de 

nomeação, contrato ou certidão do empregador, valendo 0,5 (meio) ponto para cada ano comprovado 

de exercício profissional. 

1,5 

Diploma ou Certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação "lato sensu", em nível de 

especialização na área do cargo pretendido, com carga horária mínima de 360 horas, acompanhado do 

Histórico Escolar contendo  as disciplinas cursadas e respectiva carga horária. 

0,5 

Diploma ou Certificado devidamente registrado de conclusão de curso de Pós-Graduação 'stricto 

sensu', em nível de Mestrado, acompanhado do Histórico Escolar. 
1,5 

Diploma ou Certificado devidamente registrado de conclusão de curso de Pós-Graduação 'stricto 

sensu', em nível de Doutorado, acompanhado do Histórico Escolar. 
2,0 

TOTAL DE PONTOS 6,0 
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7. O presente edital é publicado no placar da prefeitura ou diário oficial, jornal de circulação e site de 
divulgação do concurso. www.consultarconcursos.com.br 
 

Sanclerlândia, 18 de abril de 2013.  
 
 
 

  JANIO FAUSTO CARDOSO                                                LAUDIONE LOPES RODRIGUES 
                       Presidente COCP                                                                                 Secretário 

 
 
 

DARLENA JACIONTO DE MORAIS 
Membro 

 
 
 

http://www.consultarconcursos.com.br/
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EDITAL 01/12 

ANEXO I – CARGOS/VAGAS/VENCIMENTOS/CARGA HORÁRIA/TIPOS DE PROVAS 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO – TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 40,00 

CÓDIGO CARGOS/CLASSES 
VAGAS 

ABERTAS 
RESERVA 
TÉCNICA 

VAGAS 
PNE 
5% 

CARGA 
HORARIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO INICIAL  TIPOS DE PROVAS 

101  GARI  12 24 1 40 678,00 OBJETIVA 

102 TRABALHADOR BRAÇAL 10 20 1 40 678,00 OBJETIVA 

103 COZINHEIRO-COPEIRO (Errata 01) 10 20 1 40 678,00 OBJETIVA 

104 OPERADOR DE MÁQUINA PESADA  02 06 - 40 678,00 OBJETIVA/PCE/PRÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO - TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 40,00 

201 RECEPCIONISTA (TELEFONISTA) 06 12 - 40 678,00 OBJETIVA/PCE 

ENSINO MÉDIO E/OU TÉCNICO - TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 50,00 

301 TÉCNICO EM RADIOLOGIA 02 06 - 24 1.100,00 OBJETIVA/PCE 

ENSINO SUPERIOR - TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 90,00 

401 ASSISTENTE SOCIAL 01 03 - 40 1.500,00 OBJETIVA/PCE/TÍTULOS 

402 ENFERMEIRO 01 03 - 40 2.400,00 OBJETIVA/PCE/TÍTULOS 

403 FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 01 03 - 40 2.400,00 OBJETIVA/PCE/TÍTULOS 

404 FONOAUDIOLÓGO 01 03 - 40 1.500,00 OBJETIVA/PCE/TÍTULOS 

405 MÉDICO CLÍNICO GERAL/ PLANTONISTA 07 14 - 12 400,00  (plantão 12 horas) OBJETIVA/PCE/TÍTULOS 

406 MÉDICO PSF 01 03 - 20 2.500,00 (carga horária 20 h) OBJETIVA/PCE/TÍTULOS 

407 MÉDICO PEDIATRA 01 03 - 12 1.600,00 (12 horas/semana) OBJETIVA/PCE/TÍTULOS 

408 MÉDICO CIRURGIÃO  01 03 - 12 2.300,00 (12 horas/semana) OBJETIVA/PCE/TÍTULOS 

409 MÉDICO GINECOLOGISTA  01 03 - 12 1.600,00 (12 horas/semana) OBJETIVA/PCE/TÍTULOS 

410 ODONTÓLOGO 01 03 - 40 2.400,00 OBJETIVA/PCE/TÍTULOS 

411 PSICÓLOGO 01 03 - 40 1.500,00 OBJETIVA/PCE/TÍTULOS 
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JANIO FAUSTO CARDOSO                                                LAUDIONE LOPES RODRIGUES 

                                                                                            Presidente COCP                                                                             Secretário 
 
 

DARLENA JACIONTO DE MORAIS 
Membro
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EDITAL 01/12 
ANEXO II – ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS E REQUISITOS PARA INVESTIDURA  

 

1. CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
1.1. Requisitos para provimento:  
Curso Superior na área; Habilitação Legal para exercer o cargo; Concurso Público. 
1.2. Descrição do cargo:  
Sumário: Executar serviços na execução das políticas sociais do governo local, visando assegurar aos segmentos 
sociais vulneráveis, as crises sócio econômicas, o acesso aos bens e serviços da comunidade. Auxiliar nas 
pesquisas referentes às necessidades básicas, visando prevenir dificuldades de natureza social e pessoal, para os 
funcionários municipais e seus dependentes, promovendo meios de atividades recreativas.  
Tarefas Típicas / Aglomeradas: Elaborar de planos, programas projetos e atividades de trabalho, objetivando a 
intervenção do governo local, a partir de interpretação diagnóstica da realidade; Trabalhar socialmente as 
relações interpessoais, familiares, vicinais e comunitários do servidor municipal; Incentivar a formação de 
grupos e movimentos comunitários da sociedade civil, identificando formas alternativas de prestação de 
serviços, promovendo a participação dos indivíduos, enquanto cidadãos; Desempenhar outras tarefas 
semelhantes. 
 
2. CARGO: ENFERMEIRO 
2.1. Requisitos para provimento:  
Curso Superior na área; Habilitação Legal para exercer o cargo; Concurso Público. 
2.2. Descrição do cargo:  
Sumário: Executar e supervisionar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, 
possibilitar a proteção e recuperação da saúde pública. 
Tarefas Típicas / Aglomeradas: Coordenar todas as atividades de enfermagem, assegurando assistência 
humanizada aos pacientes; Planejar e coordenar programa de treinamento para o pessoal das diversas 
categorias da enfermagem, visando elevar os conhecimentos Teórico-práticos dos profissionais; Planejar 
cuidados ao paciente, família e comunidade - baseando-se no processo de trabalho do enfermeiro (processo de 
enfermagem); Organizar escalas de tarefas, férias dos funcionários elaboração do quadro de pessoal de 
enfermagem sob sua responsabilidade, visando o bom andamento do serviço; Integrar a equipe interdisciplinar 
colaborando no planejamento da assistência à saúde objetivando a qualidade do atendimento; Prestar 
assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência; Facilitar, colaborar e/ou participar do 
desenvolvimento das atividades de ensino e pesquisa; Avaliar técnica, ética e disciplinarmente o pessoal de 
enfermagem sob sua responsabilidade; Manter-se atualizado ampliando seus conhecimentos técnico-científicos 
em benefício da clientela e do desenvolvimento da profissão; Executar assistência básica e ações de vigilância 
epidemiológica, sanitária e controle de infecções hospitalares, bem como controlar e orientar a limpeza, 
desinfecção e esterilização de artigos médico-hospitalares, no nível de suas competências; Coordenar, participar 
e/ou organizar grupos de educação em saúde; Realizar consulta de enfermagem incluindo atividades 
complementares, conforme disposições legais da profissão; Executar as ações de assistência integral em todas 
as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Conhecer o Código de Ética Profissional e a Lei do 
Exercício Profissional; Participar de comissões designadas pelo Comando da Unidade; Executar diversas tarefas 
de enfermagem como verificação de sinais vitais, monitorização e aplicação de respiradores artificiais, pressão, 
controle de pressão venosa e outros correlatos; Prestar cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e 
de higiene pessoal, aplicação de diálise peritonial, gasoterapia, cateterismo, instilações, lavagens vesicais e 
outros tratamentos valendo-se dos seus conhecimentos, para proporcionar o maior grau possível de bem-estar 
físico, mental e social aos pacientes; Executar tarefas complementares ao tratamento médico especializado 
efetuando visitas domiciliares a fim de prestar suporte técnico a pacientes que necessitam de cuidados especiais 
par assegurar maior eficiência na realização de tratamentos; Efetuar testes de sensibilidade, aplicando 
substâncias alérgicas e fazendo leituras de reações, par obter subsídios e diagnósticos; Realizar curativos, 
imobilizações especiais e tratamento em situações de emergência , empregando técnicas usuais ou específicas, 
par a atenuar as consequências dessas situações; Realizar atividades de auxilio a pacientes para melhor 
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adaptação aos métodos terapêuticos indicados, realizando entrevistas, visitas diárias e orientá-los, par reduzir 
angústias e obter colaboração no tratamento assim como reduzir reincidências de buscas constantes as 
unidades de saúde pela não adesão ao plano terapêutico; Proceder a elaboração, execução, supervisão e 
avaliação de planos de assistência destinados as mais diversas necessidades, acompanhando-os 
sistematicamente, realizando entrevistas par a que os mesmos tenham êxito; Requisitar e controlar 
entorpecentes e psicotrópicos apresentando a receita médica devidamente preenchida e dando saída no “livro 
de controle”, para evitar desvios dos mesmos a atender ás disposições legais; Registrar as observações, 
procedimentos executados e ocorrências verificadas em relação aos usuários, anotando-as em formulários 
específicos e relatórios de enfermagem da unidade par a documentar estes dados e manter controle necessário;  
Colaborar em estudos de controle, materiais necessários ás atividades diárias assim como, planejando e 
administrando os serviços da unidade; Acompanhar trabalhos nos grupos de atenção à saúde; Realizar visitas de 
campo visando desenvolver atividades de vigilância à saúde a exemplo de levantamento de índices, coleta de 
materiais para análise; Acompanhar transferência de pacientes, conduzir veículos da Administração Municipal, 
desde que devidamente habilitados e autorizados para tal ato pela chefia. 
 
3. CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 
3.1. Requisitos para provimento:  
Curso Superior na área; Habilitação Legal para exercer o cargo; Concurso Público.  
3.2 Descrição do cargo: 
Sumário: Realizar trabalhos relativos à solução de problemas dentro de sua área de atuação (medicamentos, 
alimentos e análises clínicas), a partir de conhecimentos básicos. 
Tarefas Típicas / Aglomeradas: Preparar, manipular e acondicionar insumos farmacêuticos e/ou para uso no 
diagnóstico laboratorial em geral, para atender a produção de remédios, cosméticos e outras preparações; 
Analisar produtos farmacêuticos utilizando métodos químicos adequados; Fazer controle e testes biológicos e 
farmacológicos de medicamentos; Realizar análises e exames laboratoriais nas diferentes áreas de atuação e 
farmacêutico; Manipular drogas e analisar drogas e substâncias tóxicas utilizadas para fins médicos, domésticos, 
industriais e agrícolas, de acordo com os regulamentos vigentes; Supervisionar e controlar o estoque, 
distribuição e consumo de drogas e medicamentos, de acordo com a legislação vigente; Auxiliar na elaboração e 
planejamento de projetos didático científicos na área de farmácia e bioquímica; Verificar as prescrições 
médicas, avaliando as possíveis interações, medicamentos e/ou efeitos colaterais das drogas prescritas; 
Participar de serviços de extensão, realizando análises laboratoriais que visem o controle físico, químico e 
microbiológico de alimentos, medicamentos e materiais biológicos; Elaborar laudos técnicos e realizar perícias 
técnico-legais relacionadas a atividades que envolvam alimentos e medicamentos; Planejar e desenvolver 
treinamentos, palestras e outros eventos, sobre sua especialização; Estudar e padronizar técnicas apropriadas 
ao desenvolvimento de projetos de pesquisa em andamento, como também técnicas a serem utilizadas na 
rotina laboratorial das áreas de atuação do farmacêutico; Participar do planejamento para aplicação de técnicas 
de trabalho visando a qualidade dos serviços prestados no setor de sua atuação; Emitir boletins, relatórios e 
pareceres sobre assunto da sua especialidade; Participar do treinamento dos servidores; Planejar, estabelecer e 
orientar a aplicação de técnicas de trabalho, visando a qualidade dos serviços prestados pelos funcionários na 
sua área de atuação; Preparar projetos dentro de sua área de atuação, visando ou não a captação de recursos; 
Redigir textos informativos sobre eventos, folders, catálogos, cartazes, relatórios, etc.; Participar da formação 
de recursos humanos na sua área de atuação, realizando treinamento dos grupos superior e técnico, bem como 
orientando quando necessário às atividades dos servidores. 
 
4. CARGO: FONOAUDIOLÓGO 
4.1. Requisitos para provimento: Curso Superior na área; Habilitação Legal para exercer o cargo; Concurso 
Público. 
4.2 Descrição do cargo:  
Sumário: Atuar em pesquisa, prevenção, avaliação e terapia fonoaudiológica na área da comunicação oral e 
escrita, voz e audição;  
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Tarefas Típicas / Aglomeradas: Atuar em pesquisa, prevenção, avaliação e terapia fonoaudiológica na área da 
comunicação oral e escrita, voz e audição; Atuar sozinho ou em conjunto com outros profissionais de saúde em 
benefício da comunidade; Trabalhar com distúrbios na alimentação, como disfagia e outras dificuldades 
alimentares; Trabalhar na reabilitação de pacientes neuropatas na área de linguagem e alimentação bem como 
deficientes auditivos; Realizar exames audiométricos, atuando na audição e na reabilitação de voz; Atuar na 
prevenção e cura de distúrbios da fala, da voz, da audição e da linguagem: no caso, trata-se de problemas de 
saúde, tais como, gagueira, dislexia (dificuldades em leituras), afasia (dificuldades de compreensão), rouquidão 
etc.; Executar outras tarefas correlatas. 
 
5. CARGO: GARI 
5.1. Requisitos para provimento:  
Ensino Fundamental Incompleto; Concurso Público. 
5.2 Descrição do cargo:  
Sumário: Efetuar a limpeza de ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos, varrendo-os e coletando os 
detritos ali acumulados para manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito. 
Tarefas Típicas / Aglomeradas: Varrer o local, utilizando diversos tipos de vassouras, para deixá-lo limpo; Reunir 
ou amontoar a poeira, fragmentos e detritos, empregando ancinho ou outros instrumentos para recolhê-los; 
Recolher os montes de lixo, despejando-os em latões, cestos e outros depósitos apropriados para facilitar a 
coleta e transporte; Transportar o lixo até o local de despejo; Executar outras tarefas correlatas. 
 
6. CARGO: MÉDICO  CLÍNICO GERAL/PLANTONISTA 
6.1. Requisitos para provimento:  
Ensino Superior completo em Medicina, Possuir registro no CRM. 
6.2 Descrição do cargo: 
Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; atuar como médico em 
equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos 
individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; 
realizar atendimento ao acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos 
simples, primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários; 
articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; estar 
disponível como apoio matricial de capacitação. 
 
7. CARGO: MÉDICO  PSF 
7.1. Requisitos para provimento:  
Ensino Superior completo em Medicina, Possuir registro no CRM. 
7.2 Descrição do cargo:  
Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; Executar as ações de assistência integral em todas 
as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na 
USF e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na 
intervenção na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a 
atuação clínica à prática da saúde coletiva; Fomentar a criação de grupos de patologias especificas, como de 
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e 
emergências; Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade 
do tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra-referência; Realizar 
pequenas cirurgias ambulatórias; Indicar internação hospitalar; Solicitar exames complementares. 
 
8. CARGO: MÉDICO PEDIATRA 
8.1. Requisitos para provimento:  
Ensino Superior completo em Medicina, Possuir registro no CRM e Título ou certificado de especialista em 
pediatria conferido em certificado ou documente equivalente devidamente registrado no CRM. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Audi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gagueira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dislexia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Afasia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rouquid%C3%A3o
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8.2 Descrição do cargo:  
Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; atuar como médico em 
equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos 
individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; 
realizar atendimento ao acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos 
simples, primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários; 
articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; estar 
disponível como apoio matricial de capacitação. 
 
9. CARGO: MÉDICO  CIRURGIÃO 
9.1. Requisitos para provimento:  
Ensino Superior completo em Medicina, Possuir registro no CRM e  Título ou certificado de especialista como 
cirurgião pediatria conferido em certificado ou documente equivalente devidamente registrado no CRM. 
9.2 Descrição do cargo:  
Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; atuar como médico em 
equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos 
individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; 
realizar atendimento ao acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos 
simples, primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários; 
articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; estar 
disponível como apoio matricial de capacitação. 
 
10. CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA 
10.1. Requisitos para provimento:  
Ensino Superior completo em Medicina, Possuir registro no CRM e Título ou certificado de especialista em 
ginecologia conferido em certificado ou documente equivalente devidamente registrado no CRM. 
10.2 Descrição do cargo:  
Atuar com atendimento aos pacientes na unidade básica de saúde ou hospital. Realizar a prescrição de 
medicamentos, encaminhamento para exames, indicação de tratamentos e demais rotinas pertinentes ao 
tratamento de gestantes; atividades de prevenção e tratamento da saúde da mulher. 
 
11. CARGO: ODONTÓLOGO 
11.1. Requisitos para provimento:  
Curso Superior na área; Habilitação Legal para exercer o cargo; Concurso Público. 
11.2 Descrição do cargo:  
Sumário: Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial; proceder a odontologia profilática 
em estabelecimento de ensino, unidade móvel ou hospitalar. 
Tarefas Típicas / Aglomeradas: Examinar a boca e os dentes de alunos e pacientes em estabelecimentos do 
Município, bem como pela Unidade Móvel; Fazer diagnósticos dos casos individuais, determinando o respectivo 
tratamento; Fazer extrações de dentes; Compor dentaduras; preparar, ajustar e fixar dentaduras artificiais, 
coroas, trabalhos de pontes; Fazer esquema das condições da boca e dos dentes dos pacientes; Fazer registros e 
relatórios dos serviços executados; Difundir os preceitos de saúde pública odontológica, através de aulas, 
palestras, impressos, escritos, etc.; Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das 
atividades próprias do cargo; Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da 
profissão.      
 

12. CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA PESADA 
12.1. Requisitos para provimento:  
Escolaridade em nível do ensino fundamental incompleto; possuir CNH nível C, D ou E,   e ser aprovado em teste 
prático. 
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12.2 Descrição do cargo: 
Operar máquinas rodoviárias tipo motoniveladoras, pá-mecânica, retroescavadeira, trator de esteira e agrícola; 
responsabilizar-se pela lubrificação, conservação e limpeza das máquinas; promover a vigilância quanto a 
defeitos e avarias corrigíveis, informando-as ao mecânico. 
 
13. CARGO: PSICÓLOGO 
13.1. Requisitos para provimento:  
Curso Superior na área; Habilitação Legal para exercer o cargo; Concurso Público. 
13.2 Descrição do cargo: 
Sumário: Realizar estudos para investigação do comportamento do ser humano aplicando técnicas psicológicas 
que contribuam para o desenvolvimento e aproveitamento do potencial humano e profissional;  
Tarefas Típicas / Aglomeradas 
Elaborar e desenvolver atividades de formação na área específica para servidores e professores; Orientar e 
acompanhar a adaptação de crianças novas ingressantes com assistência específica a pais e servidores;  
Orientar servidores, docentes e estagiários na dinâmica das relações de trabalho; Participar de atividades 
didático-científicas, tais como trabalhos de projetos de pesquisa, aplicando técnicas psicológicas, com fins de 
desenvolver o campo da ciência, ou atividades da psicologia aplicada à educação, saúde, trabalho e 
comunidade, através de programas específicos desenvolvidos em diferentes áreas de atuação; Participar de 
reuniões e contribuir na elaboração de relatórios técnicos, parciais ou finais, com objetivo de publicação, 
disseminação e avaliação das atividades; Manter intercâmbio com outros órgãos e profissionais especializados, 
a fim de obter subsídios para aperfeiçoar as atividades da área e enriquecer seus conhecimentos; Planejar e 
desenvolver treinamentos, palestras e outros eventos sobre sua especialização, para aperfeiçoar, aprimorar ou 
introduzir novas técnicas de atuação; Participar de equipes multiprofissionais em estudos de sua competência; 
Efetuar atendimento individual, a grupo e à comunidade para conhecer, avaliar e elaborar diagnóstico de 
distúrbios de aprendizagem e psicomotores e acompanhamento terapêutico dos casos inscritos; Apoiar os 
docentes em suas atividades de pesquisa e extensão, sendo vedadas as atividades didáticas exceto aquelas de 
apoio laboratorial; Redigir textos informativos sobre eventos, folders, catálogos, cartazes, relatórios, etc.; 
Desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de biossegurança; Zelar pela guarda, 
conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local 
de trabalho; Executar outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a critério de seu superior. 
Participar do planejamento para aplicação de técnicas de trabalho visando a qualidade dos serviços prestados 
no setor de sua atuação; Emitir boletins, relatórios e pareceres sobre assunto da sua especialidade; Coordenar 
e/ou participar de projetos interdisciplinares, bem como desenvolver ações integradas aos projetos 
institucionais; Planejar, estabelecer e orientar a aplicação de técnicas de trabalho, visando a qualidade dos 
serviços prestados pelos funcionários na sua área de atuação; Preparar projetos dentro de sua área de atuação, 
visando ou não a captação de recursos; Participar da formação de recursos humanos na sua área de atuação, 
realizando treinamento dos grupos superior e técnico, bem como orientando quando necessário as atividades 
dos servidores; Exercer liderança profissional sobre os servidores. 
 
 
14. CARGO: RECEPCIONISTA/TELEFONISTA 
14.1. Requisitos para provimento:   
Escolaridade em nível fundamental completo. 
14.2 Descrição do cargo: 
Recepcionar e atender ao público interno e externo, tomando as providências necessárias e fornecendo as 
informações solicitadas e inerentes à sua área de atuação; atender e realizar ligações. Receber, conferir e 
distribuir documentos e comunicados; Arquivar, controlar e manter atualizados e ordenados os arquivos e 
fichários; Realizar atividades de suporte administrativo objetivando a consecução e superação de resultados e 
metas da administração; Redigir textos, memorandos e outros documentos em sistemas informatizados. 
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15. CARGO: TRABALHADOR BRAÇAL 
15.1. Requisitos para provimento:  Escolaridade em nível fundamental incompleto. 
15.2 Descrição do cargo: 
Carregar e descarregar veículos de transporte de cargas; abrir valas; efetuar limpeza em vias públicas; realizar 
trabalho de capina e roçagem de áreas urbanas; aplicar asfalto em vias públicas conforme espessura 
especificada; distribuir e efetuar reparos em ferramentas; efetuar serviços de apoio na montagem de eventos; 
lavar e limpar veículos; preparar e operar máquinas martelete e compactadoras; zelar pela limpeza e 
conservação de ferramentas, equipamentos e dependências. 
 
16. CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
16.1. Requisitos para provimento:  
Possuir certificado de conclusão do ensino médio e possuir formação profissional mínima em nível de Técnico 
em Radiologia; ou possuir diploma de habilitação profissional expedido por Escola Técnica de Radiologia 
registrado no órgão federal; e habilitação legal para exercer o cargo (registro no conselho regional de radiologia) 
e concurso público. 
16.2 Descrição do cargo: 
Sumário: Realizar os exames de Raios-X 
Tarefas Típicas / Aglomeradas: 
Realizar os exames de Raios-X, simples e contrastados, procedendo, inclusive, punções venosas, de acordo com 
a solicitação médica; Encaminhar o filme radiografado ao auxiliar para revelação; Zelar pela assepsia, 
conservação e manutenção dos equipamentos, materiais e das salas de exames; Proceder à reposição do 
material necessário às punções venosas para os exames contrastados; Elaborar estatísticas diárias dos exames 
realizados, filmes utilizados e inutilizados, distinguindo-os por tamanho; Zelar pelo controle radioativo do 
pessoal e do ambiente, através de proteção do dosímetros, observando os períodos de posição. 
 
17. CARGO: COZINHEIRO-COPEIRO 
17.1. Requisitos para provimento:  
Ensino Fundamental Incompleto 
17.2 Descrição do cargo: Receber e armazenar adequadamente os gêneros alimentícios; preparar refeições 
conforme técnica adequada para cada gênero alimentício; preparar e distribuir alimentos destinado às crianças 
de Programas de Assistência, a pacientes internados, trabalhadores em geral; aplicar os princípios básicos de 
limpeza, higiene e aproveitamento dos alimentos; organizar e controlar o depósito de materiais e gêneros 
alimentícios, verificando estoque e estado de conservação; lavar, enxugar e guardar utensílios; zelar pela guarda 
e conservação dos equipamentos e materiais utilizados; preparar e servir alimentos, lanches e cafés, quando 
solicitados pelo setor; limpar e organizar o ambiente do trabalho, diariamente. 
 

 
JANIO FAUSTO CARDOSO                                                LAUDIONE LOPES RODRIGUES 

                                  Presidente COCP                                                                         Secretário 
 
 

DARLENA JACIONTO DE MORAIS 
Membro 
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EDITAL 01/2012 
ANEXO III – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

DATA 
 PREVISTA 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

até 26/04/13 
Publicação do Extrato do Edital de reabertura no Diário Oficial do Estado e  Jornal de 
circulação local  

até 26/03/13 
Publicações do Edital de abertura no Placar da Prefeitura Municipal e site de 
divulgação  www.consultarconcursos.com.br 

27/05/13 a 21/06/13 Período  para novas  inscrições 

02/07/13 Divulgação do indeferimento dos pedidos de isenção da taxa do concurso 

12/07/13 
Término do prazo para pagamento pelos candidatos que tiveram pedido de isenção  
indeferidos 

06/08/13 
Divulgação da lista das inscrições homologadas e lista dos candidatos Portadores de 
Necessidades Especiais – PNE´s 

13/08/13 Divulgação dos locais e horários para realização das Provas Escritas Objetivas 

17/08/13 (sábado) 
Realização das Provas Objetivas e  prática de volante para OPERADOR DE MÁQUINA 
PESADA 

19/08/13 Divulgação dos gabaritos preliminares das Provas Objetivas 

20  a  22/08/13 Prazo para recursos sobre gabaritos  

30/08/13 
Divulgação das notas das provas objetivas e prática dos candidatos aprovados até o 
limite do ponto de corte 

02 e 04/09/13 Prazo para recurso contra as notas das provas  

10/09/13 
Prazo para entrega dos títulos para candidatos de nível superior aprovados nas 
provas objetivas 

24/09/13 
Divulgação dos resultados finais com classificação dos aprovados por ordem 
decrescente de pontos até o limite do ponto de corte 

25 a 27/09/13 Prazo para recursos contra a classificação final  

04/10/13 
Divulgação dos resultados finais definitivos e entrega da relação dos aprovados ao 
chefe do Poder Executivo para fins de homologação e publicação no Diário Oficial do 
Estado - DOE 

 

 
JANIO FAUSTO CARDOSO                                                LAUDIONE LOPES RODRIGUES 

                                  Presidente COCP                                                                         Secretário 
 
 

DARLENA JACIONTO DE MORAIS 
Membro 
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EDITAL N. 01/2012  
ANEXO IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS  

 
I. ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO  
 

 

1. LINGUA PORTUGUESA: Compreensão e Interpretação de Textos; Uso de maiúscula e minúscula; consoantes e 
vogais; aumentativo e diminutivo de palavras; sinais de pontuação; divisão silábica de palavras e respectiva 
classificação quanto ao número de sílabas; singular e plural; substantivo próprio e comum; antigos; adjetivos; 
sinônimos e antônimos; Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Grafia; emprego da letras s, h, ch,lh,nh e x. 

2. MATEMÁTICA: Operações com números inteiros e fracionários. Sistemas de medidas usuais. Números 
relativos. Regras de três simples. Porcentagem. Equação do 1o grau. Figuras iguais e desiguais. Dezena, centena, 
milhar, dúzia. Sistema de Medida: massa, volume. Números pares e impares. Resolução de problemas. 
Raciocínio Lógico. 

3. CONHECIMENTOS GERAIS/ESPECÍFICOS: Noções de segurança individual e coletiva de trabalho; 
Conhecimentos básicos e específicos relacionados a rotina de trabalho compatível com a sua função; Direitos e 
Deveres; Equipamentos; Ferramentas e utensílios comuns ao exercício da função. Atualidades, política do Brasil 
e do Estado Goiás; Noções de cidadania, higiene e saúde; História do Brasil do Estado de Goiás e do município, 
riquezas, economia, aspectos, personalidades, pontos turísticos; Noções de Hierarquia. Ecologia e Meio 
Ambiente. Estatuto dos Servidores Municipais, Lei Orgânica Municipal, Constituição Federal de 1988 (artigos 1º 
ao 6º. 
 
4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
4.1 – OPERADOR DE MÁQUINA PESADA - Legislação de Trânsito: Código Nacional de Trânsito Brasileiro; 
Normas Gerais de Circulação e Conduta; Do Cidadão; Da educação para o trânsito; Da sinalização de trânsito;  
Das infrações;  Dos crimes de Trânsito;  Direção Defensiva;  Inspeção e cuidados com as máquinas; Noções de 
mecânica pesada.  Conhecimentos operacionais de eletricidade das máquinas; preparativos para funcionamento 
da máquina. Parada do motor. Painel de controle. Combustível, fruído e lubrificantes. Compartimento do 
operador;  Principais controles de operação. Controles da caixa de mudanças. Conhecimento e manipulação de 
trator, trator de lâmina, motoniveladora, pá carregadeira, esteira, retroescavadeira e outros, e implementos 
agrícolas em geral; operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos- Conhecimento de 
sistema de funcionamento dos componentes dos equipamentos como: leitura do painel, nível de óleo, de água, 
condições de freio, pneus, etc; Diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos; Lubrificação e 
conservação do veículo; Normas de segurança do trabalho e do trânsito e uso de equipamentos de proteção 
individual. Primeiros socorros. 
 
II. ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO: 
 
 
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação e compreensão de texto. Fonologia: conceitos básicos; os fonemas da 
língua portuguesa; classificação dos fonemas; silabas; encontros vocálicos;  encontros consonantais, dígrafos, 
divisão silábica. Ortografia: conceitos básicos; regras de ortografia; emprego das letras h, s, z, x, ch, g, j, ss, sc. 
Acentuação Gráfica. Morfologia: Estrutura e formação das palavras. Estudo dos verbos: regulares, irregulares e 
auxiliares. Substantivos: conceito; classificações e flexões. Artigos: conceitos e classificação. Adjetivos: Conceito 
e classificações. Advérbios: conceitos e classificação; concordância verbal e nominal. Pronomes: conceitos; 
classificação e emprego. Preposições e conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. 

CARGOS:  GARI -  TRABALHADOR BRAÇAL - COZINHEIRO-COPEIRO – OPERADOR DE MÁQUINA PESADA 
 

 

CARGOS: RECEPCIONISTA (TELEFONISTA)  
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2. MATEMÁTICA: Números naturais e sistema de numeração. Operações fundamentais com números naturais; 
Potenciação, raiz quadrada e expressões numéricas. Geometria: sólidos geométricos, regiões planas e 
contornos; ângulos, polígonos e circunferências. Divisores e múltiplos de números naturais. Frações e 
porcentagens. Números decimais. Grandeza e medidas. Perímetros, áreas e volumes. Equações e inequações de 
1° e 2° graus. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros, capital, tempo, taxas e montantes. Juros 
simples e compostos: capitalização e descontos. Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. 
3. CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Noções de segurança individual e coletiva de trabalho; 
Conhecimentos básicos e específicos relacionados a rotina de trabalho compatível com a sua função; Cultura e 
sociedade brasileira: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. 
Fatos e elementos de política brasileira. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na 
sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais, nacionais 
e globais. Panorama local, nacional e internacional contemporâneo. Panorama da economia nacional e 
internacional. História e geografia do Brasil, do Estado de Goiás e do município. Estatutos dos Servidores 
Municipais, Lei orgânica Municipal; Constituição Federal de 1988 (artigos 1º ao 6º). 
 
4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

4.1 – RECEPCIONISTA: Conhecimentos Básicos para o exercício da profissão. Redação de correspondência 
oficial. Organização de arquivos e protocolos; Recepção e despacho de documentos; Atendimento ao público 
interno e externo, pessoalmente ou através do telefone; Noções de direitos e deveres; Noções básicas de Ética e 
Cidadania Qualidade no atendimento. Atendimento telefônico. Atendimento ao público interno e externo. 
Técnicas de arquivamento. Operação de equipamentos de escritório: copiadoras, impressoras de computador e 
fac-símile. Organismos e autarquias públicas. Noções de higiene e limpeza. Noções de PABX. Noções de internet 
e intranet. Noções de comunicação pelo MSN. Noções de uso dos serviços de telefonia. Noções de software de 
controle de ligações. Meios de comunicação. Técnicas de Comunicação. Formas de tratamento. Documentos. 
Agenda. Comunicação e Relações Públicas. Noções básicas de informática: Editores de textos e planilhas 
eletrônicas, conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente Windows, Word, conhecimentos básicos 
de Desktop (Área de Trabalho), conhecimentos básicos de arquivos e pastas (diretórios), utilização do Windows 
Explore: (copiar, mover arquivo, criar diretórios), conhecimentos básicos de Internet.                                                                                  

III. ENSINO MÉDIO E/OU TÉCNICO 
 
 
 
1. LINGUA PORTUGUESA: Leitura, interpretação e compreensão de textos. Variedades linguísticas: padrão e não 
padrão. Adequação e inadequação linguística. Funções da linguagem. Gêneros textuais. Variações linguísticas: 
sociocultural; geográfica; histórica e situacional. Figuras de linguagem. Noções de semântica. Fonologia. 
Acentuação gráfica. Ortografia: empregos de s, z, j, g, x, ch; mau e mal; terminações: são, ção e ssão; 
homônimos e parônimas; usos de por que, por quê, porque e porquê; empregos do hífen com prefixos. 
Morfologia: conceito e classificação. Processo de formação de palavra: Derivação: prefixal, sufixal, 
parassintética, imprópria e regressiva; hibridismo, onomatopeia, sigla, redução vocabular. Classes gramaticais: 
substantivo e adjetivos: conceitos e classificações. Flexões do substantivo e do adjetivo. Artigos: conceito e 
classificação. Pronomes: conceito e classificação. Verbo: regular, irregular, principal e auxiliar. Advérbio: 
conceito e classificação. Preposição, conjunção e interjeição. Pontuação: vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos, 
reticências, aspas e travessão. 
 
2. MATEMÁTICA: Números naturais e operações. Frações, números decimais, porcentagens e probabilidade. 
Figuras geométricas e medidas. Números inteiros: operações com números inteiros, expressões numéricas com 
números inteiros. Números Racionais: conjunto dos números decimais, operações com números decimais. 
Expressões numéricas com números racionais. Geometria: Figuras geométricas e classificação, sólidos 
geométricos, polígonos, simetria, ângulos. Equações do 1º e 2º graus. Razões e proporções. Juros simples e 
compostos. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Operações de raciocínio Lógico. 

CARGOS: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
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3. CONHECIMENTOS GERAIS: Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, 
teatro, jornais, revistas e televisão. Fatos e elementos de política brasileira. Descobertas e inovações científicas 
na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas 
públicas, aspectos locais, nacionais e globais. Panorama local, nacional e internacional contemporâneo. 
Panorama da economia nacional e internacional. História e geografia do Brasil, do Estado de Goiás e do 
Município. Estatutos dos Servidores Municipais, Lei orgânica Municipal; Constituição Federal de 1988 (artigos 1º 
ao 6º) 
 
4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
4.1 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA - Princípios básicos de física das radiações. Elementos de Radiografia. Formação 
de Imagens. Radiação Secundária. Acessórios de um Aparelho de Raios-X. Filme radiológico. Câmara escura. 
Ecrans Intensificadores. Chassis. Processamento dos Filmes Radiográficos. Proteção Radiológica. Anatomia e 
fisiologia humana. Técnica Radiológica – Incidências básicas e acessórias. Crânio e face. Membro superior. 
Membro inferior. Coluna vertebral. Bacia. Tórax. Abdome. Exames contrastados. Cuidados nos procedimentos - 
radiográfico. Legislação/Ética Lei nº 7.394/86, que regulamenta o exercício da profissão de Técnico em 
Radiologia, Decreto nº 92.700/86, que regulamenta a Lei n.º 7.394/86, e Código de Ética Profissional de Técnico 
em Radiologia. Constituição da República Federativa do Brasil – arts. 196 a 200. Lei n. 8.080, de 19 de setembro 
de 1990. Lei nº 8142, de 28 de setembro de 1990. Portaria MS n. 2.203, de 05 de novembro de 1996 – NOB SUS 
01/96. Portaria MS n. 3925, de 13 de novembro de 1998 – Manual para a organização da Atenção Básica no 
Sistema Único de Saúde. Portaria MS nº 95, de 26.01.2001. Noções básicas de informática: Editores de textos e 
planilhas eletrônicas, conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente Windows, Word, 
conhecimentos básicos de Desktop (Área de Trabalho), conhecimentos básicos de arquivos e pastas (diretórios), 
utilização do Windows Explore: (copiar, mover arquivo, criar diretórios), conhecimentos básicos de Internet. 

IV. ENSINO SUPERIOR 
 
 
 
 
 
1. LINGUA PORTUGUESA: Leitura e Analise de texto - compreensão de texto, significado contextual das palavras 
e expressões. Figuras de sintaxe, de palavras e de pensamento. Formação das palavras: derivação, composição e 
outros.   Fonologia - acentuação, ortografia, encontros consonantais; Dígrafos; Morfologia - Classes gramaticais 
uso e emprego. Sintaxe - introdução a sintaxe (frase, oração e período) Termos integrantes e acessórios da 
oração. Vocativo. Classificação de orações coordenadas e subordinadas.  Concordância Verbal e Nominal, 
Regência Verbal e Nominal. 
 
2. MATEMÁTICA: Números naturais e operações. Frações, números decimais, porcentagens e probabilidade. 
Figuras geométricas e medidas. Números inteiros: operações com números inteiros, expressões numéricas com 
números inteiros. Números Racionais: conjunto dos números decimais, operações com números decimais. 
Expressões numéricas com números racionais. Geometria: Figuras geométricas e classificação, sólidos 
geométricos, polígonos, simetria, ângulos. Equações do 1º e 2º graus. Razões e proporções. Juros simples e 
compostos. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Operações de raciocínio Lógico. 
 
3. CONHECIMENTOS GERAIS: Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, 
teatro, jornais, revistas e televisão. Fatos e elementos de política brasileira. Descobertas e inovações científicas 
na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas 
públicas, aspectos locais, nacionais e globais. Panorama local, nacional e internacional contemporâneo. 
Panorama da economia nacional e internacional. História e geografia do Brasil, do Estado de Goiás e do 
Município. Atualidades. Estatutos dos Servidores Municipais, Lei orgânica Municipal. Constituição Federal de 
1988 (artigos 1º ao 6º) 
4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

CARGOS: ASSISTENTE SOCIAL – ENFERMEIRO - FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO – FONOAUDIÓLOGO - MÉDICO CLÍNICO 
GERAL PLANTONISTA - MÉDICO CLÍNICO PSF - MÉDICO PEDIATRA - MÉDICO CIRURGIÃO - MÉDICO  GINECOLOGISTA – 
ODONTÓLOGO -  PSICÓLOGO 
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LEGISLAÇÃO E TEMAS COMUNS SOMENTE PARA OS CARGOS DE MÉDICOS 
Lei 9434/1997 Dispõe sobre a Remoção de Órgãos, Tecidos e Partes do Corpo Humano para fins de Transplante 
e Tratamento. Lei 9263/1996 - Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento 
familiar, estabelece penalidades. Lei 3268/1957 - Dispõe sobre os Conselhos de Medicina. - Normas do 
Programa de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde. PSF (Programa Saúde da Família) – objetivos, 
método de trabalho, expectativas, saúde da mulher, saúde do idoso; Humanização do atendimentos. Direitos do 
paciente; Estatuto do Idoso; Doenças crônicas não transmissíveis; Indicadores hospitalares; Perfil de morbidade 
e mortalidade na população brasileira; Parâmetros para utilização de leitos de UTI; Codificação internacional de 
doenças e Código de Ética Médica. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS NA ÁREA DA SAÚDE COMUM AOS CARGOS DE: ENFERMEIRO - 
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO – FONOAUDIÓLOGO -  PSICOLOGO e TODAS AS ESPECIALIDADES MÉDICAS  
Diretrizes e Bases da Implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma sanitária e modelos assistências de saúde. 
Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção 
primária à saúde. Doenças de notificação compulsória. Constituição da República Federativa do Brasil – arts. 196 
a 200. Lei Nº 8080/90. Lei Nº 8142/90. Portaria MS Nº 2203, de 05 de novembro de 1996 – NOB SUS 01/96. 
Portaria MS nº 95, de 26.01.2001. Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996 - Norma Operacional da 
Assistência (NOAS-SUS/ 2002) - Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes Operacionais- Portaria 
399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. Guia de Vigilância Epidemiológica- 7ª edição, 2010.  
 
4.1 – ASSISTENTE SOCIAL –Lei que regulamenta a profissão de Assistente Social - Lei n° 8.662/93; Código de 
Ética Profissional; Supervisão em Serviço Social; Lei Federal n° 8.080/1990 - Lei Orgânica da Saúde; Sistema 
Único de Saúde (SUS) - Lei n° 8.142/90; Conhecimentos acerca da história da saúde pública no Brasil; Lei Federal 
n° 10.216/2001 - Política Nacional de Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica e Saúde Mental no Brasil; 
Humanização em Saúde; Lei Federal n° 7.853/1989 e Decreto Federal n° 3.298/1999 - Lei Federal n° 8.742/1993 
- Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004); Norma 
Operacional Básica (NOB/SUAS); Norma Operacional de Recursos Humanos (NOB/RH); Guia do CRAS - Centro de 
Referência de Assistência Social; Guia do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social; 
Seguridade Social no Brasil; A questão social no Brasil; Pobreza, desigualdade, exclusão e vulnerabilidade social; 
Lei Federal n° 10.741/2003 - Estatuto do Idoso; Lei Federal n° 8.842/1994 e Decreto Federal n° 1.948/1996 - 
Política Nacional do Idoso; Lei Federal n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Plano Nacional de 
Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; Lei de 
Criação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente; Lei Mana da Penha - Lei n° 11.340/2006; 
Constituição da República Federativa do Brasil (artigos 1° a 17 e 193 a 232); História, Fundamentos Teóricos e 
Éticos do Serviço Social; Metodologia do Serviço Social; Estratégias de ação em serviço social e os instrumentos 
de intervenção do profissional; Serviço Social e Interdisciplinandade; Serviço Social na Contemporaneidade; 
Serviço Social e Família; Projeto ético político do Serviço Social; A prática do Serviço Social; A intervenção do 
assistente social junto às famílias, criança e adolescente, idosos, pessoas com deficiência, população em 
situação de rua (Adulto, Criança e Adolescente), trabalho infantil, prostituição infanto-juvenil, violência e abuso 
sexual contra criança e adolescente, gênero, raça, etnia e diversidade, profissionais do sexo, dependentes 
químicos, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS; Ética em Serviço Social; Política Nacional para Integração 
da Pessoa Portadora de Deficiência; Serviço Social e a Política Pública de Educação; Gestão de benefícios e 
programas de transferência de renda; Gestão social das Políticas Públicas: elaboração, implementação, 
monitoramento e avaliação de programas e projetos sociais; Políticas Sociais públicas, cidadania e direitos 
sociais no Brasil; Participação e controle social; Direitos Humanos; Trabalho com grupos, em redes e com 
famílias; Movimentos sociais. 
 
4.2 – ENFERMEIRO – - Introdução à enfermagem: fundamentos de enfermagem, ética e legislação profissional. 
Programa nacional de imunização: calendário de vacinas, vias de administração, rede de frio. Atenção á saúde 
da criança: crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação, doenças gastrointestinais, 
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doenças respiratórias, etc. Atenção à saúde do adulto: doenças cardiológicas, doenças endócrinas, doenças 
respiratórias, doenças gastrointestinais, doenças cutâneas, DST, etc. Assistência de enfermagem em clínica 
cirúrgica (período pré, trans e pós operatório). O processo de enfermagem (avaliação, diagnóstico, 
planejamento, implementação, análise, conceitos e exigências no cuidado ao paciente: princípios e práticas de 
reabilitação, a pessoa que sente dor, ritmos humanos na saúde e na doença; líquidos e eletrólitos (equilíbrio, 
distúrbios) .Enfermagem em oncologia; SUS – Princípios, diretrizes e legislação; vigilância epidemiológica: 
notificação, indicadores de saúde.Vigilância sanitária.Planejamento e programação de saúde. Emergências; 
intoxicações exógenas e entógenas, RCP, IHM, EAP, Reação anafilática , traumas, crises hipertensivas, 
queimaduras, estados de choque e emergências obstétricas.Assistência de enfermagem em ginecologia e 
obstetrícia. Diabetes mellitus: crises hiper e hipoglicêmicas, hemorragia digestiva. Traumatismo 
cranioencefálico. Acidentes com animais peçonhentos. Administração em enfermagem.Enfermagem em 
psiquiatria.Cálculo e administração de medicamentos. Desinfecção, antissepsia, assepsia , esterilização de 
materiais e equipamentos .Limpeza hospitalar. Legislação e Ética profissional, Lei 7498/86. 
 
4.3 - FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO – Políticas de saúde e de medicamentos, Regulamentação e Qualidade. 
Seleção de medicamentos, Disponibilidade e acesso.  Assistência farmacêutica na atenção básica de saúde. 
Assistência farmacêutica no SUS - medicamentos disponibilizados e programas aos quais se destinam (Saúde 
mental, Excepcionais, Hipertensão e Diabetes, Estratégicos e AIDS). Dispensação, fracionamento e distribuição 
de insumos farmacêuticos e correlatos incluindo escrituração de medicamentos sujeitos a controle especial.  
Farmacotécnica Hospitalar: nutrição parenteral, saneantes, anti-sépticos, desinfetantes, esterilizantes e 
misturas intravenosas. Métodos de coleta e preservação de sangue, fezes, urina, secreções e outros líquidos 
biológicos.  Tipos de anticoagulantes. Métodos de armazenamento e manipulação de amostras biológicas. 
Parasitas responsáveis pelas endoparasitoses e ectoparasitoses humanas, particularmente as existentes no 
Brasil. Diagnóstico laboratorial, técnicas e procedimentos laboratoriais aplicados ao diagnóstico das doenças 
parasitárias de interesse humano. Bioquímica Clínica, métodos e técnicas de ensaios laboratoriais para a 
determinação de: proteínas plasmáticas; carboidratos e diabetes; lipídeos, lipoproteínas e dislipidemias; ácido 
úrico, uréia e creatinina; enzimologia clínica; função hepática; função renal e equilíbrio hídrico, eletrolítico e 
ácido-básico e função cardíaca. Exames físico, químico e citológico da urina e líquidos corporais. Automação em 
bioquímica clínica. Erros inatos do metabolismo. Hormônios e suas funções metabólicas. Correlações de 
resultados de exames bioquímicos com a fisiopatologia.Microbiologia clínica: métodos e técnicas de isolamento 
e identificação de microrganismos. Técnicas e práticas laboratoriais especializadas para o diagnóstico 
microbiológico das sindromes infecciosas. Principais doenças infecciosas de interesse clínico causadas por 
bactérias, fungos e vírus. Testes de sensibilidade aos antimicrobianos. Reações antígeno anticorpo. Estudo do 
tipo de reação, fundamentos do método e desenvolvimento prático dos ensaios de imunodiagnóstico. Anemias. 
Hemoglobinopatias. Hemostasia e coagulação. Patologia dos leucócitos. Neoplasias hematológicas, leucemias 
ou leucoses. Interpretação clínica do hemograma.  Biossegurança laboratorial.  Controle de qualidade em 
laboratório de análises clínicas. Gerenciamento da qualidade, calibração de vidrarias e equipamentos. 
Desenvolvimento de procedimentos operacionais padrão em análises clínicas. 
 
4.4 – FONOAUDIÓLOGO - Sistema de atenção à saúde no Brasil, Processo saúde / doença; Saúde pública - 
conceito e ações. Fonoaudiólogo em saúde pública. Conhecimento em Anatomia e Fisiologia (pertencentes à 
prática fonoaudiológica). Patologia dos Órgãos da Fala e da Audição. Lingüística Fonética e fonologia. 
Desenvolvimento Humano: físico e motor, perceptual e cognitivo. Desenvolvimento do Indivíduo Excepcional: 
Conceitos Básicos. Recém nascido de risco para alteração no desenvolvimento e a intervenção fonoaudióloga. 
Audiologia: Avaliação audiológica completa. Avaliação audiológica infantil, Avaliação audiológica do recém 
nascido. Patologia do Sistema Nervoso Central: Patologia do SNC e suas implicações na comunicação. 
Encefalopatias não progressivas. Encefalopatia Crônica Infantil Fixa (Paralisia Cerebral), Disartrias, Dispraxias, 
Apraxias, Dislexia. Deficiência Mental. Distúrbio Psiquiátrico. Desenvolvimento da linguagem: aspectos 
orgânicos, funcionais, ambientais e sociais. Linguagem escrita- processo de aquisição enquanto sistema de 
representação. Deficiência auditiva: classificação, diagnóstico diferencial, identificação de próteses auditivas. 
Sistema sensório motor oral. Deglutição atípica; Fissuras labiopalatais. Distúrbios de linguagem nas psicoses 
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infantis. Distúrbios de linguagem por alterações neurológicas; Distúrbios da voz; Distúrbios articulatórios. 
Gagueira. Atuação fonoaudiológica junto ao idoso. Linguagem Oral: desenvolvimento da Linguagem Oral: 
Contribuições das principais teorias psicolingüísticas: Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); Inatista 
(Chomsky) e Sociointeracionista (Vygotsky). Etapas de aquisição da linguagem: fonético-fonológica; Sintática. 
Ética profissional, Saúde Pública, SUS e PSF. Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra 
equipes e atendimento ao público usuário. Lei 6.965/81; Decreto 87.218/82; Resoluções CFF 190/97 e CFF 
305/04. 
 
4.5 - MÉDICO CLÍNICO GERAL/PLANTONISTA –  Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e 
prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, 
doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão 
arterial, choque; pulmonares: insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva 
crônica, pneumonia, tuberculose, trombo-embolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias; sistema 
digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatite, hepatites, insuficiência 
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon, tumores de 
cólon; renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema 
ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias; metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, 
diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal; hematológicas: anemias 
carenciais, anemia hemolítica, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e 
linfomas, acidentes de transfusão; reumatológicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus 
eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno; neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, 
acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias; psiquiátricas: alcoolismo, 
abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão; infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, 
rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente 
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, 
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; 
dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções 
bacterianas; imunológicas: doença do soro, angioedema, urticária, anafilaxia; ginecológicas: doença inflamatória 
pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama, intercorrências no ciclo gravídico; intoxicações 
exógenas: barbitúricos, entorpecentes.   
 
4.6 - MÉDICO PSF - Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, 
controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 
Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de 
saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto 
pela Saúde. Avaliação, Controle e Regulação; PPI - Programação Pactuada Integrada. Regionalização; 
Territorialização; Organização da Atenção; Gestão do Cuidado e Risco; Vulnerabilidade e Práticas de Prevenção e 
promoção à Saúde. Epidemiologia, Fisiopatologia, Diagnóstico, Clínica, Tratamento e Prevenção das Doenças 
Cardiovasculares: - Insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmia-cardíaca, doença reumática, 
aneurisma da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque, 
cardiopatia isquêmica. Pulmonares: Insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma, doença 
pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumonia intersticial, 
neoplasias. Do Sistema Digestivo: Gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, 
pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença 
diverticular dos cólons, tumores dos cólons. Renais: Insuficiência renal aguda e crônica, glomeruloneferites, 
distúrbios hidroeletrolíticos e dos sistemas ácido/base e metabólicos. Sistema Endócrino: Hipovitaminoses, 
desnutrição, diabetes Melitus, anemias, hipotireodismo, hipertireoidismo, doenças de hipófise, leucopenia, 
anemias hipocromica e microcística, anemia aplástica, obesidade, dislipidemias. Hematológicas: Distúrbios de 
coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão, desnutrição. Reumatológicas: Osteoartrose, doença 
reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doença do colágeno, febre reumática. 
Neurológicas: Coma, cefaléias, eplepsia, acidente vascular cerebral, meningite, neuropatias periféricas, 
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encefalotopatias. Psiquiátricas: Alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânicos, depressão, 
ansiedade. Infecciosas: Sarampo, varíola, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, 
hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, 
leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por 
anaeróbios, toxoplasmose, viroses. Dermatológicas: Escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite 
de contato, onicomicosas, infecções bacterianas, hanseníase, micoses superficiais. Imunológicas: Anafilaxia, 
doença do soro, edema angineurótico, urticária. Ginecológicas: Doença inflamatória pélvica, câncer 
ginecológico, leucorréias, câncer de mama, intercorrências no ciclo gravídico. Antibiocoterapia Febre de origem 
indeterminada Enfermidades bucais Acidentes por animais peçonhentos Saúde Pública: Organização dos 
serviços de saúde no Brasil - SUS : princípios, diretrizes, controle social, planejamento. Indicadores de saúde, 
sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. 
 
4.7 - MÉDICO PEDIATRA - Crescimento e desenvolvimento: problemas do crescimento e desenvolvimento do 
recém-nascido à puberdade (adolescência); imunizações (vacinação); alimentação da criança. Distúrbios 
nutritivos: desidratação aguda por diarréia e vômitos; desnutrição protéico-calórica. Problemas neurológicos: 
meningites; meningoencefalites; tumores intracranianos; tétano; convulsões. Problemas oftalmológicos: 
conjuntivites; alterações oculares nas hipovitaminoses. Problemas do ouvido, nariz, boca e garganta: otites; 
infecções das vias aéreas superiores; rinites; sinusites; adenóides. Distúrbios respiratórios: bronquiolite; 
bronquites; asma; tuberculose pulmonar; pneumonias; fibrose cística (mucoviscidose). Distúrbios cardiológicos: 
cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas; endocardite infecciosa; miocardite; doença de Chagas. 
Problemas do aparelho digestivo: vômitos e diarréia; diarréia crônica; doença celíaca; alergia alimentar; 
parasitoses intestinais; patologias cirúrgicas; hepatites; diabetes infanto-juvenil. Problemas urinários: infecções 
do trato urinário; hematúria; glomerulonefrite difusa aguda e glomerulopatias; síndrome nefrótica; refluxo 
vésico-ureteral; válvulas da uretra posterior. Problemas hematológicos: anemias carenciais; anemia aplástica; 
anemia falciforme; anemias hemolíticas; leucemias; púrpuras (trombocitopênica e anafilactóide); hemofilia. 
Hepatoesplenomegalia e adenomegalia: mononucleose; adenite cervical; toxoplasmose; calazar; blastomicose. 
A febre e as infecções na infância: a criança febril; febre tifóide; salmonelose; malária; brucelose; interpretação 
e conduta na criança com reação de Mantoux positivo; síndromes de deficiência imunológica na infância. 
Tumores na infância: tumor de Wilms; neuroblastoma; doença de Hodgkin; linfomas; rabdomiossarcoma. 
Antibióticos e quimioterápicos. Síndrome da Criança Espancada  

4.8 - MÉDICO CIRURGIÃO - História da cirurgia. Ética e cirurgia. O papel das citoquinas como mediadoras da 
resposta inflamatória. Choque, eletrólitos e fluídos. Princípios hematológicos na cirurgia. Metabolismo em 
pacientes cirúrgicos. Cicatrização. Cuidados pré-operatórios. Ultra-som para cirurgiões. Infecções cirúrgicas e 
antibióticos. Problemas cirúrgicos em pacientes imunodeprimidos. Complicações cirúrgicas. Cirurgia no idoso. 
Obesidade mórbida. Princípios de anestesiologia, manejo da dor e sedação. Cirurgia minimamente invasiva. 
Biologia tumoral e marcadores. Melanomas. Sarcomas. Cirurgia de cabeça e pescoço Cirurgia endócrina; Tiróide; 
Glândula paratiróide; Pâncreas.; Neoplasias endrocrinas múltiplas; Parede abdominal; Hérnias; Abdome agudo; 
Hemorragia gastrointestinal aguda; Afecções cirúrgicas do trato digestório; Estômago; Intestino delgado; 
Apêndice; Cólon e reto; Anus; Fígado; Complicações cirúrgicas da hipertensão portal e cirrótica; Vias biliares; 
Pâncreas; Baço; Afecções cirúrgicas torácicas; Parede torácica e pleura; O mediastino; Pulmão; Cirurgia vascular; 
Aneurismas; Doença oclusiva arterial periférica; Trauma vascular; Doença venosa; Doenças do sistema linfático; 
Vias de acesso vasculares em membros; Cirurgia pediátrica; Cirurgia plástica; Enxertos; Retalhos; Cirurgia em 
paciente grávida; Cirurgia urológica; Manejo do trauma; O papel dos cirurgiões na violência urbana; 
Epidemiologia; Prevenção do trauma; Sistematização do atendimento ao paciente vítima de trauma; Triagem; 
Transporte; Gravidade do trauma; Visão geral do paciente traumatizado; Cuidado pré-hospitalar; Mecanismo de 
trauma; Avaliação inicial; Controle da via aérea; Conduta no choque; Transfusão, autotransfusão e substitutos 
do sangue; Toracotomia de emergência; Radiologia intervencionista e diagnóstica; Realização do ultra-som no 
trauma e cuidados críticos cirúrgicos; Prevenção, diagnóstico e conduta na infecção; Conduta em lesões 
específicas; Trauma de crânio; Lesão do olho; Trauma facial; Lesão do pescoço: avaliação e conduta; Lesão da 
coluna vertebral e medula espinhal; Trauma da parede torácica e pulmonar; Lesão do esôfago, traquéia e 



                                                                                                     
                                                                                                                                                  www.consultarconcursos.com.br 

 

 

brônquio; Lesão cardíaca; Lesão dos grandes vasos torácicos; Indicações de laparotomia; Lesão do diafragma; 
Trauma do fígado e trato biliar; Lesão do baço; Estômago e intestino delgado; Duodeno e pâncreas; Lesão do 
cólon e reto; Lesão vascular abdominal; Fraturas pélvicas; Trauma genito-urinário; Trauma do sistema 
reprodutor; Controle de danos no trauma; Cuidados imediatos em lesões músculo-esqueléticas; Lesão dos 
membros superiores e mão; Fraturas e deslocamentos dos membros inferiores; Lesão vascular periférica; 
Problemas especiais; Álcool e drogas; Trauma pediátrico; Trauma geriátrico: cuidados e novidades; Feridas, 
mordidas e picadas; Lesões por queimadura e radiação; Temperatura associada ao trauma; Contexto social do 
trauma; Transplante e captação de órgãos; Cuidados cirúrgicos das vítimas de conflito; Condutas nas 
complicações pós trauma; Princípios dos cuidados críticos; Sangramento e complicações da coagulação; 
Insuficiência cardiovascular; Insuficiência respiratória; Insuficiência renal aguda; Suporte nutricional; A resposta 
imunológica; Falência de múltiplos órgãos pós trauma; Aspectos médico-legais no trauma; Pontos em comum 
do trauma. 

4.9 - MÉDICO GINECOLOGISTA - Aparelho genital feminino: Embriologia, Anatomia, Fisiologia, e propedêutica 
clínica. Exames complementares, indicações, e interpretações clínicas: citologia oncótica (exame de lâmina), 
colposcopia, biópsia de colo e endométrio, colpocitologia funcional, histrerossalpingografia, ultra-sonografia 
pélvica e transvaginal, laparoscopia pélvica, punção transvaginal. TPM (tensão pré-menstrual): etiopatogenia, 
diagnóstico clínico e laboratorial; tratamento clínico e cirúrgico. Anomalias congênitas do aparelho genital 
feminino: Vulva, Vagina, Útero, Ovários e Mamas. Amenorréia primária e secundária: Etiologia, fisiopatologia, 
exames complementares, diagnóstico e tratamento. Hemorragias disfuncionais: Etiopatogenia, diagnóstico e 
tratamento. Distúrbios do climatério e da pós-menopausa: Avaliação clínica, exames complementares, 
diagnóstico e tratamento. Distúrbios e estados hiperandrogênicos. Diagnóstico e tratamento das alterações da 
prolactina. Planejamento familiar. Infecções inespecíficas do aparelho genital feminino: etiologia, diagnóstico e 
tratamento. Infecções específicas e doenças sexualmente transmissíveis: etiologia, diagnóstico e tratamento. 
Distopia do aparelho genital feminino: etiologia, diagnóstico e tratamento. Incontinência urinária de esforço: 
etiologia, diagnóstico e tratamento. Endometriose: etiologia, diagnóstico e tratamento. Neoplasia Benigna de: 
útero, ovários, vulva, vagina e mamas, diagnóstico e tratamento. Neoplasias malignas de: útero, ovários, vulva, 
vagina e mamas; diagnóstico e tratamento hormonais, cirúrgicos, quimioterápicos e radioterápicos. Urgências 
em Ginecologia: Hemorragia interna pós-operatória; Corpo lúteo hemorrágico; Hematossalpíngeo e rotura de 
vasos útero-anexiais; Traumas da genitália externa; Doença inflamatória pélvica (DIPA); Bartolinite aguda; 
Torções de anexos; Roturas de cistos inflamatórios e hemorrágicos dos ovários; Traumas e processos 
inflamatórios agudos de mamas. Adaptações do organismo materno à gravidez. Assistência. Diagnóstico da 
gravidez e do trabalho de parto. Mecanismo de parto e assistência clínica no parto e puerpério. Tococirurgia. 
Intercorrências cirúrgicas na gravidez. Intercorrências clínicas na gravidez. Diagnóstico e conduta na pré-
eclampsia e eclampsia. Gravidez de alto risco. Prematuridade. Infecções e viroses na gravidez. Câncer e gravidez. 
Fisiologia menstrual Pré-Natal: Exames complementares, orientações clínicas, vacinação, medicamentos usados 
na gravidez, controle, indicações e contra-indicações. Diagnóstico clínico e laboratorial da gravidez. Ultra-
sonografia: importância e indicações nas diversas etapas e patologias da gravidez. Avaliação clínica da vitalidade 
fetal; Avaliação da maturidade fetal; Amnioscopia e amniocentese; Exame da placenta. Abortamentos: Causas, 
diagnósticos, e tratamentos. Gravidez ectópica: diagnóstico e tratamento. Gravidez Molar. Placenta Prévia. 
Desenvolvimento prematuro da placenta. Polidrâmnio e Oligoidrâmnio. -Rotura prematura das membranas 
ovulares. Isoimunização pelo Fator Rh. DHEG-etiologia, diagnóstico e tratamento. Gestação Pré-Termo e Pós- 
Termo. Nefropatias e cardiopatias no ciclo grávido- Puerperal. Infecções nocivas ao concepto. Infecção urinária 
na gravidez. Diabetes Mellitus na gravidez. Epilepsia, na gravidez: tratamento e efeitos colaterais dos 
quimioterápicos usados. Efeitos adversos de agentes químicos e da radioterapia sobre o concepto. Distocias do 
mecanismo de parto. Fórceps: Indicações e mecanismos de aplicações. Sofrimento fetal agudo. Prolapso do 
cordão umbilical. Traumas maternos no parto normal. Curetagem uterina e cesárea: Indicações, técnicas e 
complicações. Patologias da dequitação e do 4º período. Infecção puerperal. Tipos de anestesias e suas 
indicações nas urgências obstétricas. Assistência ao recém-nascido (RN) gravemente asfixiado: Conduta e 
prognóstico á longo prazo. 
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4.10 – ODONTÓLOGO - Código de Ética. Promoção de saúde oral: conceitos de saúde e estratégias nos níveis 
coletivo e individual. Aspectos evolutivos de odontologia como prática social. Odontologia social e preventiva: 
filosofia, suas políticas, estratégias, níveis de prevenção e aplicação. Medidas de controle de infecção no 
consultório dentário. Anatomia oral: conhecimento básico das estruturas. Procedimentos gerais do exame do 
paciente. Relação Cirurgião-Dentista - paciente: atitudes e técnicas educativas. Métodos de controle da placa 
bacteriana: técnica de higiene bucal e atividades educativas. Cárie dentária: etiologia, patogênese, métodos de 
prevenção e controle nos níveis individualizado e coletivo. Dieta cariogênica. Fluoretos como medicamentos em 
suas variadas formas e toxicologia. Doença periodontal: etiologia, patogênese, métodos de prevenção e 
controle e tratamento. Semiologia das lesões de mucosa bucal e exames complementares. Lesões hiperplásicas 
e neoplásicas da cavidade bucal: diagnóstico e técnicas cirúrgicas. Manifestações orais de doenças sistêmicas, 
candidíase, cistos e tumores odontogênicos. Pulpopatias: diagnóstico e tratamento. Periapicopatias e suas 
complicações. Tratamento das urgências e emergências em odontologia. Uso de fármacos: analgésicos, 
antimicrobianos e antiinflamatórios. Anestesia local: principais técnicas, tipos de anestésicos, uso de 
vasoconstrictores e complicações. Princípios gerais do preparo cavitário: técnica operatória e restauradora. 
Princípios básicos de restabelecimento da função mastigatória e da estética do paciente. Materiais 
odontológicos restauradores: indicações e técnicas de uso. Exame radiológico dentário: requisitos e técnicas 
para tomadas radiográficas. Exodontias: dentes permanentes, decíduos, inclusos, incisões, extrações múltiplas e 
alveoloplastia. Epidemiologia em odontologia: coleta e análise de dados. Participação do Cirurgião-Dentista na 
equipe multiprofissional: em serviços de saúde, comunidade, escolas e creches. Utilização de pessoal auxiliar: 
tipos e funções. Odontologia baseada em evidência científica. Odontologia para o bebê: desenvolvimento do 
bebê. Conhecimentos protéticos e materiais utilizados.  
 
4.11 – PSICÓLOGO - Código de Ética e Regulamentação da profissão. A Psicologia e a Saúde: o papel do 
psicólogo na equipe multiprofissional de saúde. Saúde Mental: conceito de normalidade, produção de sintomas; 
Características dos estágios do desenvolvimento infantil; Psicopatologia: aspectos estruturais e dinâmicos das 
neuroses, psicoses e perversões. Ações psicoterápicas de grupo; Grupos operacionais. Níveis de assistência e 
sua integração. Terapia Familiar e Sistêmica. Entrevista psicológica: modalidades e objetivos; enquadre; papéis, 
suportes teóricos. Noções de psicopatologia: fenomenologia das dinâmicas emocionais; principais síndromes 
clínicas; alternativas em psicopatologia. Noções de psicoterapia: abordagens fenomenológicas existenciais; 
psicoterapias de base psicanalítica; psicoterapia breve. Organizações de trabalho: conceito, histórico, grupos; 
burocratização. Teorias motivacionais: Herzberg; Maslow, X e Y - McGregor. Possibilidades de atuação do 
psicólogo organizacional: seleção, descrição e análise de cargo; treinamento; avaliação de desempenho; 
diagnóstico organizacional. Resoluções do Conselho Federal de Psicologia n. 01 0/2005, 007/2003, 018/2002 e 
001/1 999. Trabalho em Grupo abordando as habilidades sociais. 
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