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Anexo 3 – Provas e Programas. 
 

A) Cargos de Nível de Ensino Superior 
 
Conteúdos Comuns a todos os cargos de Nível de Ensino Superior: 
 
Língua Portuguesa: 
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial; 
Acentuação gráfica; Flexão nominal e verbal; Pronomes: emprego, forma de tratamento e 
colocação; Emprego de tempos e modos verbais; Vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; 
Emprego da crase; Pontuação; Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, 
numeral, pronome, verbo; Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da 
passiva e complemento nominal; Redação Oficial: formas de tratamento, tipos de discursos, 
introdução a assuntos preestabelecidos, correspondência oficial. 
 
Biossegurança e Ética: 
Biossegurança: bases normativas e legais. Riscologia Química, Física e Biológica. Infecção: 
classificação e meios de transmissão. Medidas de precaução: imunização dos profissionais de 
saúde; Higienização das mãos; Uso de Equipamentos de Proteção Individual; Manejo adequado 
de resíduos de serviços de saúde; Processamento de artigos e superfícies: limpeza, desinfecção e 
esterilização. Contenção Biológica. Vigilância Sanitária. Ética e Bioética. Definição dos termos 
ética, moral e bioética. Princípios éticos básicos: respeito pela pessoa, beneficência e justiça. 
Ética aplicada: relação profissional/paciente. Ética e prática profissional em saúde. 
 
 
Conteúdos Específicos conforme o cargo que o candidato concorrer: 
 
Assistente Social 
As questões teórico-metodológicas do Serviço Social: métodos, instrumentais técnicos-operativos. 
A pesquisa social e sua relação com a prática do Serviço Social. Planejamento e administração no 
Serviço Social: tendências, os aspectos da prática profissional e a prática institucional. O processo 
de trabalho no Serviço Social. Interdisciplinaridade.  Terceiro Setor. Fundamentos Legais: Estatuto 
da Criança e do Adolescente. Lei Orgânica da Assistência Social.  Seguridade Social. Sistema 
Único de Saúde. Sistema Único de Assistência Social. Estatuto do Idoso. 
 
Enfermeiro 
Enfermeiro como líder e agente de mudança. Concepções teórico-práticas da assistência de 
enfermagem.  Administração de materiais e enfermagem. Organização dos serviços de 
enfermagem. Estrutura e funcionamento dos serviços de enfermagem. Planejamento na 
administração e na assistência de enfermagem no ambiente hospitalar. Tomada de decisão na 
administração da assistência e do serviço.  Processo de enfermagem – teoria e prática. Consulta 
de enfermagem. Emergências clínico-cirúrgicas e a assistência de enfermagem.  Conhecimentos 
de: farmacologia, técnicas de enfermagem, patologias clínicas e cirúrgicas, reanimação 
cardiorrespiratória e enfermagem em terapia intensiva. 
 
Enfermeiro/Obstetra 
Enfermeiro como líder e agente de mudança. Concepções teórico-práticas da assistência de 
enfermagem.  Administração de materiais e enfermagem. Organização dos serviços de 
enfermagem. Estrutura e funcionamento dos serviços de enfermagem. Planejamento na 
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administração e na assistência de enfermagem no ambiente hospitalar. Tomada de decisão na 
administração da assistência e do serviço.  Processo de enfermagem – teoria e prática. Consulta 
de enfermagem. Legislação específica para a enfermagem em obstetrícia e técnicas obstétricas e 
relacionadas ao recém-nascido. Rede Cegonha. 
 
Farmacêutico 
Controle de Qualidade: conceito, aspectos gerais, fatores que afetam a qualidade dos materiais e 
medicamentes.  Assistência Farmacêutica. Planejamento e Organização de um Serviço de 
Farmácia Hospitalar. Gerenciamento em Farmácia Hospitalar. Logística do abastecimento. 
Seleção, aquisição, análise, armazenamento e distribuição de medicamentos e correlatos. 
Gerenciamento de estoque. Dispensação e Distribuição de Medicamentos. Armazenamento e 
Conservação de Medicamentos. Farmacotécnica Hospitalar: Desenvolvimento e/ou manipulação 
de fórmulas magistrais e oficinais. Nutrição Parenteral. Antimicrobianos: princípios básicos para o 
uso racional de antimicrobianos; farmacocinética e farmacodinâmica; modo de ação sobre 
bactérias Gram positivas e Gram negativas. Farmacoepidemiologia: Farmacovigilância e 
Farmacoeconomia. Legislação Específica para Farmácia Hospitalar. Farmácia Clínica e Atenção 
Farmacêutica.  
 
Farmacêutico/Bioquímico 
Legislação e Ética Farmacêutica; Organização do Serviço Público de Saúde; Bioquímica Clínica - 
Padronização, Fotometria, Fundamentos Químicos, Metodologias, e interpretação clínico 
laboratorial das dosagens bioquímicas e das determinações enzimáticas; Hematologia Clínica - 
Hematipoiese, Fisiologia da linhagem vermelha e branca, imunologia, determinação dos antígenos 
eritrocitários, hemostasia; Imunologia Clínica - Reação de: Imunoensaio, imunofluorescência, 
fixação do complemento, precipitação e aglutinação, imunologia aplicada ao diagnóstico de: 
Rubéola, Doenças Autoimunes, Alergias, Hepatite, Imunodeficiências; Hematologia e Legislação 
aplicada a transfusão de hemocomponentes. 
 
Fisioterapeuta 
Fisioterapia: Definição e conceito. O exame clínico do fisioterapeuta. Cinesioterapia. Fisioterapia 
nas afecções cardiorrespiratórias: conhecimentos específicos em ventilação invasiva e não 
invasiva, fisiologia da respiração. Fisioterapia em traumato-ortopedia. Fisioterapia em 
reumatologia. Fisioterapia em neurologia. Fisioterapia em amputações e técnicas médico-
cirúrgicas. Fisioterapia em Queimados. 
 
Fonoaudiólogo 
A fonoaudiologia no alojamento conjunto, unidades de terapia intensiva adulta e neonatal, clínica 
médica/cirúrgica, pediatria e urgência/emergência; alterações de deglutição, sucção e/ ou 
linguagem oral; lactação da puérpera e amamentação do recém-nascido logo nos primeiros 
momentos do parto e após este enquanto internados; técnicas para estimulação e coordenação 
de sucção/deglutição/respiração; manobras em pacientes graves;  conduta a ser aplicada nos 
quadros de disfagias mecânicas e neurogênicas. Introdução e suspenção de sondas enterais; 
conhecimento e domínio da Neurofisiologia do Sistema Motor da Fala, das deformidade 
craniofaciais, dos distúrbios da linguagem da fala e da voz; interpretam exames tais como 
videofluoroscopia; exame físico (ausculta cervical, pulmonar, entre outros). 
 
Nutricionista 
Nutrientes (definição, propriedades, funções, digestão, absorção, metabolismo, cotas 
recomendadas e fontes alimentares). Fibras alimentares e água. Administração de Serviços de 
Alimentação (Aspectos físicos na Unidade de Alimentação e Nutrição, controle de matérias-
primas, higiene de alimentos, manipuladores e ambiental, planejamento e elaboração de 
cardápios, prevenção de surtos de toxinfecções alimentares) Avaliação Clínico-Nutricional (historia 
clinica, parâmetros antropométricos, clínicos, bioquímicos e imunológicos para adultos, 
diagnostico nutricional. Fisiopatologia e Dietoterapia na síndrome metabólica, doenças renais, 
doenças do trato digestorio, cardiopatias, hepatopatias, pancreatite, colecistite e câncer. 
Dietoterapia no pré e pós-operatório.  Desnutrição, obesidade, Diabete Mellitus, insuficiência 
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renal, doenças do trato digestório, cadiopatias, hepatopatias, dislipidemias, pancreatite, colecistite, 
câncer. Dietoterapia no pré e pós-operatório, Acidente Vascular Cerebral, trauma, sepse, 
queimado. Terapia Nutricional Enteral e Parenteral: prescrição, conhecimento sobre a absorção e 
carência de nutrientes, vias de acesso, tipos de dieta enteral e parenteral, Resolução RDC 63 da 
ANVISA. 
 
Psicólogo 
História da Psicologia Hospitalar. Conceitos: saúde, doença, psicopatologia e normalidade. O 
psicólogo no contexto hospitalar: os vários campos de atuação. Modalidades de assistência 
psicológica no hospital: o paciente, a família, a equipe interdisciplinar/multiprofissional. A 
entrevista inicial e o psicodiagnóstico no contexto hospitalar. Psicoterapia breve, Focal, 
Emergencial no contexto hospitalar. Trabalhos com grupos: de autoajuda, de crescimento, 
terapêuticos. Psicossomática: a doença e o adoecer; a somatização de angústias. 
Psiconeuroimunologia. Psicooncologia. Pacientes Terminais: enfrentamento vida e morte. O 
atendimento em emergência e com pacientes da traumatologia. Atuação do Psicólogo na UTI. 
Atendimento a pacientes com doenças infecto- contagiosas/ AIDS. Psicologia preventiva: a função 
social na área da Saúde. Psicologia Organizacional no âmbito hospitalar. A ética no contexto 
hospitalar e a Bioética. Abordagem a pacientes oncológicos e transplantados. Princípios e 
diretrizes do SUS. 
 
 

B) Cargos de Nível de Ensino Médio 
 
Conteúdos Comuns a todos os cargos de Nível de Ensino Médio: 
 
Língua Portuguesa: 
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial; 
Acentuação gráfica; Flexão nominal e verbal; Pronomes: emprego, forma de tratamento e 
colocação; Emprego de tempos e modos verbais; Vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; 
Emprego da crase; Pontuação; Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, 
numeral, pronome, verbo; Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da 
passiva e complemento nominal; Redação Oficial: formas de tratamento, tipos de discursos, 
introdução a assuntos preestabelecidos, correspondência oficial. 
 
Biossegurança e Ética: 
Biossegurança: bases normativas e legais. Riscologia Química, Física e Biológica. Infecção: 
classificação e meios de transmissão. Medidas de precaução: imunização dos profissionais de 
saúde; Higienização das mãos; Uso de Equipamentos de Proteção Individual; Manejo adequado 
de resíduos de serviços de saúde; Processamento de artigos e superfícies: limpeza, desinfecção e 
esterilização. Contenção Biológica. Vigilância Sanitária. Ética e Bioética. Definição dos termos 
ética, moral e bioética. Princípios éticos básicos: respeito pela pessoa, beneficência e justiça. 
Ética aplicada: relação profissional/paciente. Ética e prática profissional em saúde. 
 
 
Conteúdos Específicos conforme o cargo que o candidato concorrer: 
 
Agente de Combate às Endemias 
Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990. 
Atribuições do emprego de Agente de Combate às Endemias. Noções básicas sobre doenças de 
notificação obrigatória; Microbiologia, vírus, bactérias e protozoários; Sistema imunológico; 
Doenças endêmicas (prevenção, transmissão, aspectos clínicos, tratamento e regiões 
endêmicas); Dengue (prevenção, transmissão, aspectos clínicos, tipos e respectivos tratamentos); 
Calendário de vacinação; Qualidade da Água; Risco Ambiental e Sanitário; Vigilância em saúde. 
 
Assistente Administrativo 
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Características básicas das organizações formais 
modernas: tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de 
departamentalização. Organização administrativa: centralização, descentralização, concentração 
e desconcentração; administração direta e indireta. Gestão de processos. Gestão de contratos. 
Noções de processos licitatórios. NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E 
ORÇAMENTÁRIA: Orçamento público: Conceito, Técnicas Orçamentárias, Princípios 
orçamentários. Receita pública: Conceito, Classificação segundo a natureza, Etapas e estágios. 
Despesa pública: Conceito, Classificação segundo a natureza, Etapas e estágios. Lei de 
Responsabilidade Fiscal: Conceitos e objetivos. NOÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS NAS 
ORGANIZAÇÕES: Conceitos, importância, relação com os outros sistemas de organização. A 
função do órgão de Gestão de Pessoas: atribuições básicas e objetivos, políticas e sistemas de 
informações gerenciais. Comportamento organizacional: relações indivíduo/organização, 
motivação, liderança, desempenho. Comunicação: Elementos da comunicação; Barreiras para a 
comunicação eficaz; Empatia; Códigos e interpretação; Meios de comunicação; Endomarketing. 
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS. Classificação de materiais. Tipos 
de classificação. Gestão de estoques. Compras: Modalidades de compra. Cadastro de 
fornecedores. Compras no setor público. NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA: Arquivística: princípios e 
conceitos. Gestão de documentos: Protocolo: recebimento, registro, distribuição, tramitação e 
expedição de documentos; Classificação de documentos de arquivo; Arquivamento e ordenação 
de documentos de arquivo; Tabela de temporalidade de documentos de arquivo. 
Acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo. Preservação e conservação de 
documentos de arquivo.CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Sistema Operacional Windows 
XP ou superior (Versão em Português), Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e 
Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) 
(Versão em Português). 
 
Técnico de Enfermagem 
Equipe de enfermagem. Prontuário do cliente. Direitos da criança e do adolescente. Anatomia e 
fisiologia dos órgãos e sistemas. Procedimentos de assepsia: noções de microbiologia e 
parasitologia, assepsia hospitalar. Métodos de desinfecção e esterilização, precauções universais. 
Fundamentos de enfermagem: sinais vitais, higiene e conforto, aspiração de secreções, mecânica 
corporal, terapêutica medicamentosa, pressão venosa central, oxigenioterapia, alimentação, 
hidratação, curativo, sondagens, drenagens, cuidados com as eliminações, balanço 
hidroeletrolítico, balanço hídrico, bandagem, glicosúria, glicemia capilar, coleta de material para 
exames laboratoriais. Cuidados de enfermagem ao adulto: afecções do sistema nervoso central, 
respiratório, gastrointestinal, cardiovascular, endócrino, esquelético; pré, trans e pós-operatório; 
urgências e emergências; terapia intensiva.  Cuidados de enfermagem à saúde da mulher, com 
ênfase à: prevenção do câncer colo-uterino e mama; doenças sexualmente transmissíveis e aids. 
Cuidados de enfermagem em pediatria: avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança e 
adolescente; doenças prevalentes na infância (afecções respiratórias, diarreia, desidratação, 
desnutrição, verminose, ); distúrbios neurológicos, cardíacos, gástricos, nutricionais, esquelético, 
endócrino; doenças infectocontagiosas; terapia intensiva; urgências e emergências (parada 
cardiorrespiratória, mordeduras, fraturas, choque elétrico, queimaduras, envenenamento, 
convulsão, afogamento, hemorragias, coma). Pré, trans e pós operatório. Cálculo e diluição de 
medicações; técnicas de enfermagem. 
 
Técnico de Enfermagem (Habilitação em Imobilização Ortopédica) 
Conhecimentos de Anatomia e Fisiologia (músculos e ossos)  relacionados às práticas de 
imobilização. Confecção e retirada de aparelhos gessados, talas gessadas (goteiras) e 
enfaixamentos com uso de material convencional e sintético (resina de fibra de vidro); 
Imobilizações com uso de esparadrapo e talas metálicas; Preparo e execução de trações 
cutâneas; Conhecimentos básicos sobre instalação de trações esqueléticas e de manobras de 
redução manual. 
 
Técnico de Segurança no Trabalho 
Métodos e processos do trabalho. Análise de medidas de eliminação e neutralização de riscos. 
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Disposições gerais sobre a saúde e segurança do trabalho. Serviço especializado em engenharia 
de segurança e em medicina do trabalho. Comissão interna de prevenção de acidentes. 
Equipamentos de prevenção de acidentes. Programa de controle médico de saúde ocupacional. 
Máquinas e equipamentos. Ergonomia. Proteção contra incêndio. Condições sanitárias e de 
conforto nos locais de trabalho. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Análise de 
acidentes e encaminhamento de CATs. Elaboração de relatórios envolvendo a segurança no 
trabalho. Conhecimentos sobre PPRA E PCMSO. 
 
Técnico em Radiologia 
Física das Radiações. Princípios de Formação da Imagem. Proteção Radiológica: normas da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Efeitos Biológicos das Radiações. Anatomia 
Radiológica e Posicionamento em Radiologia: Torácica. Abdominal. Membros superiores e cintura 
escapular. Membros inferiores e cintura pélvica. Coluna vertebral. Crânio e face. Sistema gastro-
intestinal. Sistema urinário. Pediátrica. Tomografia linear. Anatomia radiológica e posicionamento 
em tomografia computadorizada do crânio, torácica, abdominal e pélvica. 
 
Telefonista 
Pesquisa em listas telefônicas ou telelistas. Ligações urbanas, interurbanas, nacionais: discagem 
via telefonista, classes de chamadas, tarifas, discagem direta à distância (DDD - DDI), tarifas. 
Utilização dos serviços de atendimento ao público. Códigos especiais de serviço telefônico; PABX 
- PBX - KS; Telefones de uso público; Serviços interativos; Atendimento simultâneo; Consulta e 
conferência; Transferência automática da chamada; Conhecimento de teclado. Termos técnicos 
em telecomunicações; fraseologia comum. Relacionamento interpessoal: a importância do 
autoconhecimento, as diferenças individuais, temperamento, caráter, personalidade, superação de 
conflitos no relacionamento, capacidade de empatia. Elementos da comunicação, mensagens, 
códigos e interpretação, obstáculos à comunicação, a voz e suas funções. Meios modernos de 
comunicação. Ética no exercício profissional: a imagem da empresa, imagem profissional, sigilo, 
postura. 
 
 

C) Cargos de Nível de Ensino Fundamental 
 
Conteúdos Comuns a todos os cargos de Nível de Ensino Fundamental: 
 
Língua Portuguesa: 
Interpretação de texto; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e figurado das palavras; Ortografia 
oficial; Acentuação Gráfica; Pontuação; Substantivo e adjetivo: Emprego de pronomes, 
preposições e conjunções; Concordância verbal e nominal; Crase; Regência. 
 
Biossegurança e Ética: 
Biossegurança: conceito. Infecção: classificação e meios de transmissão. Medidas de precaução: 
imunização dos profissionais de saúde; Higienização das mãos; Uso de Equipamentos de 
Proteção Individual; Manejo adequado de resíduos de serviços de saúde; Processamento de 
artigos e superfícies: limpeza, desinfecção e esterilização. Vigilância Sanitária. Ética e Bioética. 
Definição dos termos ética, moral e bioética. Princípios éticos básicos: respeito pela pessoa, 
beneficência e justiça. Ética aplicada: relação profissional/paciente. Ética e prática profissional em 
saúde. 
 
 
Conteúdos Específicos conforme o cargo que o candidato concorrer: 
 
Agente de Alimentação 
Conhecimento básicos de manipulação de alimentos (pré-preparo, preparo higiene e 
apresentação pessoal). Serviços na área de nutrição (cozinha, copa, lactário e banco de leite): 
recepção, classificacão, armazenamento, controle, conservação. Preparação de refeições: dietas 
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específicas supervisionadas por nutricionista. Qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação de 
refeições. Gêneros necessários para a confecção de cardápios. Preparo, cocção, montagem e 
porcionamento de alimentos. Análise da necessidade de reparo ou substituição de equipamentos. 
Limpeza e a conservação de instalações, equipamentos e utensílios utilizados na produção e 
distribuição das refeições. Técnicas adequadas para congelamento e descongelamento de 
alimentos. Recebimento de alimentos. Transportando de carros com louças e utensílios utilizados 
por pacientes. Preenchimento correto de etiquetas e planilhas de controle quanto as dietas 
dispensadas para pacientes. Manutenção e conservação de ferramentas, utensílios e 
equipamentos. Noções de Prevenção de Acidentes, Higiene no Trabalho e Equipamentos de 
Segurança de proteção individual. 
 
Agente de Manutenção 
Noções de manutenção corretiva e preventiva nas áreas: elétrica (quadros de comando, grupo 
gerador, circuitos elétricos de iluminação e de tomadas, fiação, disjuntores, lâmpadas, reatores, 
luminárias, motores elétricos, chaves contadoras e demais componentes de um sistema elétrico), 
hidráulica (sistema de distribuição de água e rede de esgoto, desentupimento de pias e vasos 
sanitários e correção de vazamentos), predial (paredes, calçadas, muros, pisos em geral, 
telhados, calhas e rufos, divisórias de madeira, portas, janelas, jardinagem e limpeza externa), de 
equipamentos e móveis (camas, cadeiras, mesas, armários e equipamentos). Levantamento de 
materiais e equipamentos necessários ao exercício da sua função. Limpeza do local de trabalho. 
Guarda e conservação de instrumentos de trabalho, ferramentas e equipamentos. 
Acompanhamento e inspeção de instalações realizadas por terceiros a fim de assegurar a 
qualidade técnica das mesmas de acordo com as normas. Noções de Prevenção de Acidentes, 
Higiene no Trabalho e Equipamentos de Segurança de proteção individual. 
 
Agente de Serviços Gerais 
Limpeza e organização de ambientes. Técnicas de limpeza e controle de ambientes visando evitar 
a disseminação de microrganismos. Limpeza concorrente, terminal e de manutenção. Tratamento 
de piso. Noções de manipulação de produtos químicos e utensílios de limpeza. Uso de uniformes 
e equipamentos de segurança. Conferência, controle e distribuição do material de consumo, 
limpeza e outros. Coleta seletiva de lixo. Roupas hospitalares: processos de coleta, distribuição, 
avaliação de reparos, lavação. Manutenção e conservação de ferramentas, utensílios e 
equipamentos. Noções de Prevenção de Acidentes, Higiene no Trabalho e Equipamentos de 
Segurança de proteção individual. 
 
Agente de Serviços Gerais/Maqueiro 
Noções de higiene e limpeza. Cuidados com o patrimônio. Uso de uniformes e equipamentos de 
segurança. Manutenção e conservação de ferramentas, utensílios e equipamentos. Noções de 
Prevenção de Acidentes, Higiene no Trabalho e Equipamentos de Segurança de proteção 
individual. Conhecimentos de transporte e remoção de pacientes em unidades hospitalares por 
meio de cadeiras de rodas, macas e camas. 
 
Guarda Patrimonial 
Recepção e controle de movimentação e permanência de pessoas, veículos e bens materiais. 
Atendimento ao público. Inspeção de prédios e imediações. Controle de chaves. Operação de 
equipamentos de vigilância eletrônica em geral. Observação de movimentação por meio de 
circuito interno. Noções de combatem a incêndios. Observação, análise e comunicação a 
autoridades competentes relacionados a pessoas suspeitas por uso e tráfico de tóxico, tentativa 
de furto e outros delitos. Recolhimento, guarda e devolução de objetos pessoais de 
usuários/pacientes de instituição hospitalar. Noções básicas de conservação e manutenção. 
Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados com o patrimônio. Guarda e armazenagem de 
materiais e utensílios. Manutenção e conservação de ferramentas, utensílios e equipamentos. 
Noções de Prevenção de Acidentes, Higiene no Trabalho e Equipamentos de Segurança de 
proteção individual. 


