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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/SEMAD/2014 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 

 
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD, do Município de Guajará-Mirim, Estado de 
Rondônia, através da Comissão designada para esta finalidade através do Decreto n.º 8.380-GAB.PREF/14, 
nos termos do inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal, e autorizado pela Lei Municipal nº 1.419/10, 
torna público que estão abertas as inscrições para realização de Teste Seletivo Simplificado para contratação 
Emergencial e Temporária, para atender necessidade de excepcional interesse público, de profissionais 
médicos e  farmacêuticos para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde/SEMSAU. 
Para se candidatar às vagas abertas neste Edital, o candidato deverá atender os requisitos abaixo, bem 
como apresentar os documentos relacionados no item 4. Sendo  que a falta de comprovação de 
qualquer um deles implicará impedimento da admissão. 
 
1. DA INSCRIÇÃO 
 
1.1. Os candidatos poderão inscrever-se gratuitamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
1.2. As inscrições serão realizadas na sede da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, na sala onde funciona a 
Secretaria Municipal de Administração, sito Av.: XV de Novembro, 930, Centro; por meio de terceiros 
mediante a apresentação de procuração com firma reconhecida e com especificações de poderes e 
documentos de identidade do procurador devendo a documentação do candidato inscrito estar autenticada ou 
acompanhada dos originais; via correio enviada aos cuidados do Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, Av.: XV de Novembro, 930, Centro, CEP: 76.850-000, acompanhada da 
documentação autenticada do candidato; 
  
1.3. O formulário de inscrição estará disponível na internet no sitio eletrônico da Prefeitura Municipal de 
Guajará-Mirim, no endereço www.guajaramirim.ro.gov.br., no sitio eletrônico oficial dos municípios 
www.diariomunicipal.com.br/arom, também serão disponibilizados formulários de inscrição na Secretaria 
Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Saúde, que deverá ser entregue devidamente preenchido 
na sala onde funciona a Secretaria Municipal de Administração no horário determinado no item 1.5. deste edital.   
 
1.4. Período de inscrição: Do dia     09/07/2014 a 18/07/2014. 
 
1.5. Horário de recebimento dos documentos: das 08h30min às 13h30min. 
 
1.6. Serão aceitas inscrições por meio de terceiros, mediante a apresentação de: (a) procuração com firma 
reconhecida e com a especificação de poderes; (b) documento de identidade do procurador. 
 
1.7. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
 
a) Deixar de comprovar qualquer requisito mínimo estabelecido no item 3. 
b) Deixar de assinalar no formulário a função pretendida. 
 
1.8. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos ou alteração de função. 
 
1.9. Não serão aceitas, em qualquer hipótese, inscrições provisórias, condicionais ou extemporâneas. 
 
1.10. Da proibição da inscrição. Estão proibidos de inscrever-se: 
a) o menor de dezoito anos; 
b) o aposentado de qualquer natureza, pago com recursos públicos; 
c) o pensionista de qualquer natureza, pago com recursos públicos; 
d) o condenado administrativa ou criminalmente; 
e) o que estiver com os direitos políticos suspensos; 
f) o que estiver irregular com as obrigações militares; 
g) o que estiver em situação de impedimento decorrente da acumulação remunerada de cargo público, salvo as 
hipóteses constitucionais; 
h) o contratado pela Administração Municipal, impedido de recontratação na forma da Lei; 
i) o que estiver em situação irregular com o respectivo Conselho de Classe. 
 

http://www.guajaramirim.ro.gov.br/
http://www.diariomunicipal.com.br/arom
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1.11. As inscrições recebidas considerar-se-ão automaticamente homologadas pela Comissão, portanto, não 
dependente de publicação em edital próprio. 
  
2. DAS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 
2.1. O candidato que se declarar deficiente físico concorrerá em igualdade de condições com os demais 
candidatos, em face da disponibilização de apenas uma vaga para cargo, preservando-se assim o principio da 
igualdade de condições. 
 
2.2. Os candidatos portadores de deficiência deverão apresentar no ato da inscrição atestado médico que 
indique a espécie e o grau ou nível da deficiência de que são portadores, com expressa referência ao código 
correspondente a Classificação Internacional de Doenças (CID) e à sua provável causa ou origem; 
 
2.3. Na falta de atestado médico ou não contendo este as informações acima indicadas, a inscrição será 
processada como de candidato não portador de deficiência mesmo que declarada tal condição; 
 
2.4. Será considerada como deficiência aquela conceituada na medicina especializada de acordo com os 
padrões mundialmente estabelecidos, observados os critérios médicos de capacitação laboral; 
  
2.5. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual ou auditiva, passíveis de 
correção simples pelo uso de lentes ou aparelhos específicos; 
 
2.6. Os candidatos que no ato de inscrição se declarar portadores de deficiência, se classificados, terão seus 
nomes publicados em relação à parte, observados a ordem de classificação; 
 
2.7. Na falta de candidatos pretendentes ou aprovados para as vagas reservadas aos portadores de 
deficiências, estas serão preenchidas pelos demais candidatos com estrita observância da ordem 
classificatória. 
 

 
3. DOS CARGOS, REMUNERAÇÃO, VAGAS, CARGA HORARIA MENSAL E REQUISITOS MÍNIMOS. 
 

CARGO VAGAS VIGÊNCIA 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

REQUISITOS 
MÍNIMOS 

VENCIMENTO 
BASE 

LOTAÇÃO* 

Médico Clínico 
Geral 

10+CR 06 meses 40 horas 

Curso superior 
em  Medicina; 
Registro no 
Conselho de 
Classe 

           2.528,00 

A critério da 
Secretaria 

Municipal de 
Saúde. 

Médico Pediatra 08+CR 06 meses 

 
 

40 horas 

Curso superior 
em 
Medicina; 
Registro no 
Conselho de 
Classe 

2.528,00 

A critério da 
Secretaria 

Municipal de 
Saúde. 

Médico 
Anestesista 

05+CR 06 meses 

 
 

40 horas 

Curso superior 
em 
Medicina; 
Registro no 
Conselho de 
Classe 

2.528,00 

A critério da 
Secretaria 

Municipal de 
Saúde. 

Médico Cirurgião 03+CR 06 meses 

 
 

40 horas 

Curso superior 
em 
Medicina; 
Registro no 
Conselho de 
Classe 

2.528,00 

A critério da 
Secretaria 

Municipal de 
Saúde. 

Médico 
Ginecologista 

03+CR 06 meses 
 
 

Curso superior 
em 

2.528,00 
A critério da 
Secretaria 
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Obstetra 40 horas Medicina; 
Registro no 
Conselho de 
Classe 

Municipal de 
Saúde. 

Médico 
Psiquiatra 

1+CR 06 meses 

 
 
 
 

40 horas 

Curso superior 
em psiquiatria e 
Registro no 
Conselho de 
Classe 

2.528,00 

A critério da 
Secretaria 

Municipal de 
Saúde. 

Nutricionista  1+CR 06 meses 

 
 

40 horas 

Curso Superior 
em Nutrição e 
Registro no 
órgão de Classe 

1.200,00 

A critério da 
Secretaria 

Municipal de 
Saúde. 

Cirurgião 
Dentista 

1+CR 06 meses 

 
 

40 horas 

Curso Superior 
em 
Odontologia; 
Registro no 
Conselho de 
Classe 

1.500,00 

A critério da 
Secretaria 

Municipal de 
Saúde. 

Psicólogo 01+CR 06 meses 

 
 

40 horas 

Curso superior 
em psicologia; 
Registro no 
Conselho de 
Classe 

1.200,00 

A critério da 
Secretaria 

Municipal de 
Saúde. 

Fisioterapeuta 01+CR 06 meses 

 
 
 

40 horas 

Curso superior 
em fisioterapia; 
Registro no 
Conselho de 
Classe 

1.300,00 

A critério da 
Secretaria 

Municipal de 
Saúde. 

Enfermeiro 5+CR 06 meses 

 
 
 

40 horas 

Curso superior 
em Enfermagem 
e registro no 
Conselho de 
Classe 

1.300,00 

A critério da 
Secretaria 

Municipal de 
Saúde. 

Farmacêutico  03+CR 06 meses 

 
 

40 horas 

Curso superior 
em 
Farmácia e 
Bioquímica; 
Registro no 
Conselho 
de Classe 

1.300,00 

A critério da 
Secretaria 

Municipal de 
Saúde. 

Bioquímico  01+CR 06 meses 

 
 

40 horas 

Curso superior 
em 
Bioquímica ou 
Biomedicina 
Registro no 
Conselho 
de Classe 

1.300,00 

A critério da 
Secretaria 

Municipal de 
Saúde. 

Fonoaudiólogo 01+CR 06 meses 

 
 

40 horas 

Curso superior 
em 
Fonoaudiologia; 
Registro no 
Conselho 
de Classe 

1.300,00 

A critério da 
Secretaria 

Municipal de 
Saúde. 

Assistente Social  01+CR 06 meses 

 
 

40 horas 

Curso superior 
em 
Serviço Social; 
Registro no 
Conselho 
de Classe 

1.300,00 

A critério da 
Secretaria 

Municipal de 
Saúde. 
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Técnico em 
laboratório 

08+CR 06 meses 

 
40 horas Curso técnico em 

Laboratório 
724,00 

 

A critério da 
Secretaria 

Municipal de 
Saúde. 

Técnico em 
Radiologia 

4+CR 06 meses 

 
40 horas Curso Técnico 

em Radiologia 
724,00 

A critério da 
Secretaria 

Municipal de 
Saúde. 

Técnico em 
Enfermagem 

10+CR 06 meses 

 
 
 

40 horas 

Curso Técnico 
em Enfermagem 
e Registro no 
Conselho de 
Classe 

724,00 

A critério da 
Secretaria 

Municipal de 
Saúde. 

Auxiliar de 
Saúde Bucal 

2+CR 06 Meses 

 
40 horas 

Nível médio 
completo e curso 
de Auxiliar de 
Saúde Bucal   

724,00 

A critério da 
Secretaria 

Municipal de 
Saúde. 

Obs.: Os contratados no presente Teste Seletivo receberão a título de remuneração os valores constantes no 
Quadro I, de Composição dos Proventos, sujeitos a regulação da legislação aplicada a cada evento, a saber: 
.  

DECRIÇÃO DO EVENTO VALOR SUJEITO AS REGRAS DA LEI DE CRIAÇÃO Nº 

 
 
 
 
 
 
       Vencimento Base 

Médico R$ 2.528,00  
 
 

 
 
 

Lei nº 1.116/06 
 

Nutricionista R$ 1.200,00 

Cirurg. Dentista               R$ 2.528,00 

Psicólogo R$ 1.200,00 

Farmacêutico R$ 1.300,00 

Fisioterapeuta  R$ 1.300,00 

Enfermeiro  R$ 1.300,00 

Bioquímico  R$ 1.300,00 

Fonoaudiólogo R$ 1.300,00 

Assistente Social  R$ 1.300,00 

Téc. Laboratório R$ 724,00 

Téc. Radiologia               R$ 724,00 

Aux. Saúde Bucal           R$ 724,00 

Téc. Enfermagem           R$ 724,00 

Adicional Noturno * 25% do salário base Lei nº 568/95 

Gratificação de Nível 
Superior** 

50% do salario base Lei nº 1.211/07 

Gratificação de 
Produtividade 

Médico                  R$ 2.500,00  
 
 
 
Anexo I da Lei 1.211/07 

Nutricionista          R$   300,00 

Cirurg. Dentista    R$   600,00 

Psicólogo              R$   300,00 

Fisioterapeuta       R$   300,00 

Enfermeiro            R$   400,00 

Farmacêutico        R$   300,00 

Assistente Social R$   300,00 

Bioquímico R$   300,00 

Vale Alimentação 15% do salario mínimo vigente Lei nº 870/02 c/c 1.314/09 

Gratificação PSF*** Médico              R$  2.500,00     Lei nº 1.331/0 

 
Gratificação Médico 
Plantonista  

 
Médico lotado no Pronto Socorro   
R$ 2.500,00 

 
Lei nº 1.580/12 

Gratificação Equipe 
Saúde Bucal 

PSF  R$  1.300,00 Lei nº 81.142/90 c/c 405/91 

*somente aos profissionais que laborarem no período noturno. 
**gratificação variável em percentuais sobre o vencimento base e de forma não cumulativa, de acordo 
com a titulação, a saber, Nível Superior 50%, especialização 60%, Mestrado 70% e doutorado 80%. 
***somente para os servidores lotados no Programa Saúde da Família-PSF - Zona Rural, exceto aos 
cirurgiões dentista. 
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4. DOS DOCUMENTOS 
 
No ato da inscrição o candidato apresentará o Curriculum Vitae devidamente comprovado, acompanhado 
obrigatoriamente das cópias e original dos seguintes documentos: 
 
a) Carteira de Identidade, (via original com foto e cópia). 
b) Comprovante dos documentos exigidos como requisitos mínimos para a função pretendida, conforme item 3 
e item 5.3.1. 
c) Formulário de inscrição, devidamente preenchido, sem rasuras e assinado pelo próprio candidato ou por 
procurador habilitado. 
 
4.1. Para efeito de comprovação de experiência profissional será aceita: Certidão de Tempo de Serviço 
expedida por repartição pública federal, estadual ou municipal, da administração direta ou indireta e/ou cópia do 
registro em Carteira de Trabalho da Previdência Social. 
 
4.2. Servirá como comprovante de escolaridade: Diploma, Certificado ou Declaração atualizada, emitida pelo 
Chefe de Registro Acadêmico; 
 
4.3. Não serão aceitos documentos fora do prazo estabelecido nos itens 1.4 e 1.5 deste Edital. 
 
4.4. As informações prestadas no formulário de inscrição, como também a documentação apresentada serão 
de inteira responsabilidade do candidato. 
 
5. DO PROCESSO SELETIVO  
 
5.1. O PROCESSO SELETIVO será realizado em duas fases, sendo que a primeira fase é de caráter 
classificatório e eliminatório, constituir-se-á de provas objetivas de Conhecimentos Geral e Específicos em 
cada área, constarão de questões objetivas de múltipla escolha e versarão sobre assuntos constantes do 
Conteúdo Programático do Anexo II deste Edital.  
5.1.2. A segunda fase é de caráter classificatório e servirá somente para critério de desempate, será 
constituída de analise de provas de títulos (análise curricular) compreendendo o exame de documentos 
apresentados pelo candidato a fim de constatar o cumprimento dos requisitos mínimos. A análise dos currículos 
profissionais levará em consideração, prioritariamente, os requisitos necessários a cada cargo (formação 
acadêmica e experiência profissional), devendo constar nos currículos os respectivos títulos e/ou certificados, 
de acordo com o quadro constante no item 5.3.1. 
5.2. DA PROVA OBJETIVA  
5.2.1. A prova objetiva terá um valor máximo de 100 pontos e constará de 20 questões, sendo que cada 
questão será valorizada em 5 (cinco) pontos. 
 

 

CARGO/ESPECIALI
DADE 

PROVA Nº DE 
QUESTÕES 

CARÁTER PESO DURAÇÃO 
DA PROVA 

 
 
Médico Clínico Geral  

 
Conhecimentos 
Gerais 
 
Conhecimentos 
Específicos 

 
10 
 
 
10 
 

 
Classificatório e 
Eliminatório 

 
5 
 
 
5 

 
4 horas 

 
 
Médico Pediatra  

 
Conhecimentos 
Gerais 
 
Conhecimentos 
Específicos 

 
10 
 
 
10 
 

 
Classificatório e 
Eliminatório 

 
5 
 
 
5 

 
4 horas 

 
 
Médico Anestesista 

 
Conhecimentos 
Gerais 
 
Conhecimentos 
Específicos 

 
10 
 
 
10 
 

 
Classificatório e 
Eliminatório 

 
5 
 
 
5 

 
4 horas 
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Médico Cirurgião 

 
Conhecimentos 
Gerais 
 
Conhecimentos 
Específicos 

 
10 
 
 
10 
 

 
Classificatório e 
Eliminatório 

 
5 
 
 
5 

 
4 horas 

 
 
Médico Ginecologista 
Obstetra 

 
Conhecimentos 
Gerais 
 
Conhecimentos 
Específicos 
 

 
10 
 
 
10 
 

 
Classificatório e 
Eliminatório 

 
5 
 
 
5 

 
4 horas 

 
 
 
Médico Psiquiatra 

 
Conhecimentos 
Gerais 
 
Conhecimentos 
Específicos 

 
10 
 
 
10 
 

 
Classificatório e 
Eliminatório 

 
5 
 
 
5 

 
4 horas 

Nutricionista 
Conhecimentos 
Específicos 

20 
 

Classificatório e 
Eliminatório 

5 
 

 
4 horas 

Cirurgião Dentista 
Conhecimentos 
Específicos 

20 
 

Classificatório e 
Eliminatório 

5 
 

 
4 horas 

Psicólogo  
Conhecimentos 
Específicos 

20 
 

Classificatório e 
Eliminatório 

5 
 

 
4 horas 

Fisioterapeuta 
Conhecimentos 
Específicos 

20 
 

Classificatório e 
Eliminatório 

5 
 

 
4 horas 

Enfermeiro 
Conhecimentos 
Específicos 

20 
 

Classificatório e 
Eliminatório 

5 
 

 
4 horas 

Técnico em 
Laboratório 

Conhecimentos 
Específicos 

20 
 

Classificatório e 
Eliminatório 

5 
 

 
4 horas 

Técnico em 
Radiologia 

Conhecimentos 
Específicos 

20 
 

Classificatório e 
Eliminatório 

5 
 

 
4 horas 

Técnico em 
enfermagem 

Conhecimentos 
Específicos 

20 
 

Classificatório e 
Eliminatório 

5 
 

 
4 horas 

Auxiliar de saúde 
bucal 

Conhecimentos 
Específicos 

20 
 

Classificatório e 
Eliminatório 

5 
 

 
4 horas 

 
Farmacêutico 

Conhecimentos 
Específicos 

20 
 

 
Classificatório e 
Eliminatório 

 
5 
 
 
5 

 
4 horas 

Bioquímico  

 
Conhecimentos 
Específicos 

20 
 

 
Classificatório e 
Eliminatório 

 
5 
 
 
5 

 
4 horas 

 
5.3. DA PROVA DE TÍTULOS: 0 a 10 pontos 
5.3.1. A análise dos currículos profissionais levará em consideração, prioritariamente, os requisitos necessários 
a cada cargo (formação acadêmica e experiência profissional), devendo constar dos currículos os respectivos 
títulos e/ou certificados, de acordo com o quadro a seguir: 
 
 

ÍTEM CARGO 
VALOR DE 

CADA 
TÍTULO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

Diploma ou certificado de Curso de pós-
graduação em nível de especialização Lato 
Sensu em área afim, que não seja pré-requisito 

Ambos os cargos 
2,5 2,5 
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para o cargo. 

Diploma ou certificado de Curso de pós-
graduação em nível de Mestrado na área de 
saúde. 

Ambos os cargos 
2,5 2,5 

Diploma ou certificado de Curso de pós-
graduação em nível de Doutorado na área de 
saúde 

Ambos os cargos 
3,0 3,0 

Experiência comprovada por período 
superior a um ano 

Ambos os cargos 
*2,0 *2,0 

Curso de aperfeiçoamento referente ao 
Programa Saúde da Família-PSF 

Para o cargo de 
médico, 

Cirurgião 
Dentista e 
Enfermeiro 

**2,0 *2,0 

TOTAL DE PONTOS 10 

*para ambos os cargos. 
**somente para os cargos de médico, cirurgião dentista e enfermeiro. 

 
5.3.1. Cada questão terá 5 (cinco) alternativas, sendo apenas uma a correta. 
5.3.2. Será eliminado o candidato que não obtiver pelo menos 30% dos pontos da prova objetiva; 
5.3.4. O candidato deverá marcar, para cada questão, somente uma das opções de resposta; 
5.3.5. Será considerada errada, e atribuída nota 0 (zero) à questão com mais de uma opção marcada, sem 
opção marcada, com emenda ou rasura; 
5.3.6 A prova objetiva terá a duração de 04 (quatro) horas e o candidato só poderá retirar-se definitivamente do 
recinto de realização da prova, após 30 (trinta) minutos do efetivo inicio da prova objetiva; 
5.3.7. Ao final da prova os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o ultimo candidato 
termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Fiscalização, atestando a idoneidade da prova, retirando-se 
da mesma de uma só vez; 
5.3.8. No dia de realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo da mesma e/ou aos critérios de avaliação. 
5.3.9. O resultado da Prova Objetiva será publicado na data provável de 28/07/2014 no site da Prefeitura 
Municipal de Guajará Mirim, no sítio eletrônico www.guajaramirim.ro.gov.br bem como no Mural da Prefeitura 
de Guajará-Mirim. 
5.3.10. O Resultado Parcial da Prova de Títulos (análise curricular que servirá apenas como critério de 
desempate) será publicado na data provável de 30/07/2014 no site da Prefeitura Municipal de Guajará Mirim, 
no sítio eletrônico www.guajaramirim.ro.gov.br bem como no Mural da Prefeitura de Guajará-Mirim. 
 
5.4. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
 
5.4.1. As Provas Objetivas serão realizadas na cidade de Guajará-Mirim, na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Maria Liberty de Freitas, sito: Rua 41, s/nº, Bairro Jardim das Esmeraldas, no dia 27/07/2014 às 
09h00min horas da manhã, com duração de 04 (quatro) horas. 
5.4.2. O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de trinta minutos do horário fixado para o 
fechamento dos portões de acesso aos locais das provas, munido de caneta esferográfica, de tinta preta ou 
azul e documento oficial de identificação; 
5.4.3. Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida pelos Ministérios Militares, pelas 
Secretarias de Segurança Pública e pelos Corpos de Bombeiros Militares, carteiras expedidas pelos órgãos 
fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.), passaporte brasileiro, certificado de 
reservista, carteira funcional do Ministério Público e da Magistratura, carteiras funcionais expedidas por órgãos 
públicos que, por lei federal, valem como identidade, carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação 
(somente o novo modelo com foto, obedecendo ao período de validade). 
5.4.4. Não serão aceitos como documento de identidade: Certidão de Nascimento ou Casamento, Título de 
Eleitor ou CPF, ou qualquer outro documento que não esteja especificado no subitem 5.4.3. deste Edital; 
5.4.5. Em nenhuma hipótese será permitido ao candidato: 
a) prestar a prova sem que esteja portando um documento oficial de identidade que 
contenha, no mínimo, foto, filiação e assinatura; 
b) ingressar na sala de aplicação de prova após o seu início; 
c) prestar provas fora do horário ou do local predeterminado e informado no ato de inscrição; 
5.4.6. Não será permitido o ingresso ou permanência de pessoa estranha ao Teste Seletivo, em sala ou nas 
dependências do local indicado para a sua realização. 

http://www.guajaramirim.ro.gov.br/
http://www.guajaramirim.ro.gov.br/
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5.4.7. No caso de perda ou roubo do documento de identidade o candidato deverá apresentar certidão que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, trinta dias da data da realização da 
prova e, ainda, ser submetido à identificação especial. 
5.4.8. Após ser identificado e instalado no local da prova, o candidato não poderá consultar ou manusear 
qualquer material de estudo ou leitura, enquanto aguardar o seu início. 
 
5.4.9. Uma vez identificado e instalado no local da prova o candidato somente poderá ausentar-se da sala, que 
integra o local do Teste, acompanhado de um Fiscal devidamente credenciado. 
5.4.10. É vedado o ingresso de candidato portando arma no local de realização da prova; 
5.4.11. Será também eliminado do Teste Seletivo de que se trata este Edital o candidato que incorrer em 
qualquer das seguintes situações: 
a) deixar o local de realização da prova sem a devida autorização; 
b) tratar com falta de cortesia os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; 
c) proceder de forma a tumultuar a realização da prova; 
d) estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; 
e) usar meios ilícitos para obter vantagem para si ou outrem.  
5.4.12. Em nenhuma hipótese alguma haverá prorrogação do tempo de duração das provas. 

 
6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
6.1. Serão considerados classificados aqueles candidatos que obtiverem acerto igual ou superior a trinta por 
cento das questões da prova.  
 
6.1.1 A ordem de classificação do processo seletivo será obtida com base na maior pontuação em ordem 
decrescente, ao qual determinará a ordem de ingresso no serviço público e terá divulgação na pagina 
www.guajaramirim.ro.gov.br, na data provável de 28/07/2014. 
 
6.1.2. Em caso de empate entre dois candidatos, terá preferencia: 
a)  o candidato mais idoso, conforme estabelece a Lei nº 10.741/03.  
b) tiver obtido o maior numero de pontos na prova de títulos (análise curricular); 
 
7. DOS RECURSOS 
 
8.1. Os recursos contra o resultado do Processo Seletivo serão aceitos até às 13:00 horas do dia 29/07/2014. 
 
8.2. Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão do Processo Seletivo, localizada na Secretaria Municipal de 
Administração, sito na Av. XV de novembro, 930, Centro, Guajará-Mirim/RO. 
8.3. O recurso deverá conter capa constando o nome, o número de inscrição, função, CPF e o número do 
documento de identidade do candidato. 
 
8.4. Poderá interpor recurso o próprio candidato ou seu procurador. 
  
8.5. O recurso interposto fora do prazo, estipulado no item 8.1, será indeferido. 
 
8.6. Os recursos serão julgados pela Comissão do Processo Seletivo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, da 
data do protocolo. 
 
9. DO RESULTADO FINAL 
 
7.1. O resultado final do Processo Seletivo consistirá na somatória de todas as questões da prova objetiva e 
critérios de desempate estabelecido no item 6.1.2., e será divulgado no sitio eletrônico da Prefeitura Municipal 
de Guajará-Mirim, e no Mural de publicações oficiais do Município de Guajará-Mirim, na data provável de 
30/07/2014. 
 
10. DO PRAZO DE VALIDADE DO TESTE SELETIVO 
 
10.1. O prazo de validade do Teste Seletivo será de até 06 (seis) meses, prorrogável a critério da 
Administração Pública caso permaneça a situação de emergência na Saúde Pública Municipal, por igual 
período. 
*As vagas do Teste Seletivo serão automaticamente substituídas com a realização e contratação dos 
aprovados no Concurso Público Municipal. 

http://www.guajaramirim.ro.gov.br/
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 10.2. O classificado deverá apresentar no ato da contratação os documentos comprobatórios originais 
acompanhados das respectivas cópias ou apresentar cópias autenticadas dos seguintes documentos: 
 
- Carteira de Identidade; 
- CPF; 
- Título de Eleitor; 
- Comprovante de Quitação Eleitoral; 
- Certificado de Quitação do Serviço Militar (para o sexo masculino); 
- PIS/PASEP; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Certidão de Nascimento ou casamento; 
- Comprovante de escolaridade compatível com o cargo; 
- Certidão de nascimento dos filhos menores, com caderneta de vacinação (para os menores de 06 anos) e   
comprovante de escolaridade (até 14 anos); 
- Declaração de bens reconhecida em cartório; 
- Carteira de órgão de classe ou conselho competente; 
- Certidão negativa de ações cíveis e criminais (estadual); 
- Certidão negativa de ações cíveis e criminais (federal); 
- Certidão negativa de débitos do Estado; 
- Certidão negativa da Fazenda estadual; 
- Certidão negativa da SEMFAZ- Secretaria da Fazenda do Município de Guajará-Mirim; 
- Comprovante de conta corrente do Banco do Brasil; 
- Comprovante de Residência (água, telefone ou declaração); 
- Declaração de não acumulação de cargo público e/ou acumulação legal com firma reconhecida em cartório. 
- 1 fotos 3x4; 
- atestado de sanidade física e mental. 
 
10.3. O candidato classificado não poderá passar procuração para terceiros para assinatura do contrato. 
 
11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1. Da homologação do resultado final consistirá de candidatos classificados, por ordem classificatória 
decrescente, e será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, no sitio eletrônico da 
Prefeitura municipal de Guajará-Mirim, no Mural de publicações oficiais do Município de Guajará-Mirim, e em 
jornal de grande circulação na data provável de 31/07/2014 
 
11.2. Os candidatos selecionados dentro do limite de vagas oferecidas serão contratados imediatamente após 
ser considerados aptos pela Junta Médica do Município de Guajará-Mirim.  
 
11.3. O candidato convocado que não comparecer na data estipulada pelo Edital de Convocação será 
considerado desistente, sendo convocado o imediatamente classificado. 
 
11.4. Preenchidas as vagas oferecidas por este edital, os demais candidatos classificados constarão do 
Cadastro de Reserva para convocação, quando da existência de vagas e na medida das necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde/SEMSAU em Guajará-Mirim. 
 
11.5. A fraude nas informações ou em qualquer dos documentos apresentados ensejará o cancelamento da 
inscrição e a responsabilidade criminal correspondente, devendo a Comissão noticiar o crime aos Órgãos 
competentes.  
 
11.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do teste seletivo simplificado, nomeada pelo Prefeito 
Municipal através do 8.380-GAB.PREF/14. 
11.7. A comissão organizadora constitui ultima instancia para recurso, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
11.8. Integram o presente Edital: 
ANEXO I:Especificação dos cargos 
ANEXO II: Conteúdo Programático 
ANEXO III: Cronograma 
ANEXO IV: Formulário de Inscrição. 
 

ANEXO I 
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DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS NOS TERMOS DA LEI Nº 1.116/05 DE 20/01/2005 E LEI 
Nº 1.361-GAB.PREF/09 DE 21/12/2009. 

 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 

1. Descrição sintética 

 

Os profissionais dessa família ocupacional exercem suas funções em setores cujas atividades referem-se à 
saúde e serviços sociais, ensino, pesquisa e desenvolvimento. De modo geral atuam por conta própria, na 
condição de autônomos; trabalham sem supervisão; organizam-se individualmente e em equipe de trabalho; 
desenvolvem as atividades em ambientes fechados, em horários de trabalho irregulares. Podem trabalhar 
em posições desconfortáveis durante longos períodos e, devido à natureza e nível de responsabilidade 
próprio da função, podem estar sujeitos a estresse constante. Algumas ocupações os profissionais podem 
estar sujeitos a ação de materiais tóxicos, radioativos e biológicos. 

2. Descrição analítica 

a) REALIZAR CONSULTA E ATENDIMENTO MÉDICO 

• Levantar hipóteses diagnósticas; 

• Solicitar exames complementares; 

• Realizar atendimento em consultório. 

b) TRATAR PACIENTES E CLIENTES 

• Monitorar estado de saúde de pacientes hospitalizados; 

• Praticar intervenções cirúrgicas; 

• Planejar tratamento de pacientes e clientes. 

c) IMPLEMENTAR AÇÕES PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE 

• Rastrear doenças prevalentes; 

• Ministrar tratamentos preventivos; 

• Promover campanhas de saúde. 

d) ELABORAR DOCUMENTOS MÉDICOS 

• Elaborar prontuários; 

• Emitir receitas; 

• Emitir laudos. 

e) EFETUAR PERÍCIAS, AUDITORIAS E SINDICÂNCIAS MÉDICAS 

• Vistoriar ambientes de trabalho; 

• Prestar depoimentos; 

• Efetuar necropsias. 

f) COORDENAR PROGRAMAS E SERVIÇOS EM SAÚDE 

• Selecionar equipe de trabalho; 

• Distribuir tarefas; 

• Supervisionar equipe de saúde. 

g) DIFUNDIR CONHECIMENTOS MÉDICOS 

• Demonstrar ações médicas; 

• Descrever ações médicas; 

• Fiscalizar treinamento médico. 

h) DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS 



  

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER EXECUTIVO 

DO E MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

11 

• Demonstrar capacidade de liderança; 

• Lidar com situações adversas; 

• Preservar sigilo médico. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

I) Geral: carga horária semanal de 40 horas 

j) Especial: o exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público 

Recrutamento 

k) Forma: concurso Público de Provas ou Provas e títulos 

l) Requisitos:  

4. Instrução Formal: Essas ocupações são exercidas por profissionais com formação superior em 
Medicina, credenciados pelo Conselho Regional de Medicina (CRM).O exercício pleno das funções se dá 
após o período de um à dois anos de experiência profissional. 
5. Idade Mínima: 18 anos completos; 

6. Outros: conforme instrução reguladoras do processo seletivo. 

Carreira Funcional  

3. Acesso Vertical: mediante a obtenção de grau de habilitação profissional mais elevado. 

4. Promoção: decorrente da combinação entre avaliação desempenho das atribuições do cargo e 
frequência com aproveitamento em eventos de capacitação que contribuam para o enriquecimento do 
cargo. 

Lotação:Em serviço onde sejam necessárias à execução das atividades próprias do cargo. 

 

CLASSE: MÉDICO PEDIATRA 

1. Descrição sintética 

 

Realizar atividades ambulatoriais e hospitalares, nos níveis primário, secundário e terciário, visando a 
proteção,  promoção e recuperação da saúde individual  e coletiva; colaborar  nas investigações 
epidemiológicas; participar do planejamento, execução e avaliação de planos, projetos, pesquisas e 
diagnósticos do setor de saúde. 

2. Descrição analítica 

a) Realizar consultas médicas compreendendo análise, exame físico, solicitando exames 
complementares, quando for necessário; fazer prescrição terapêutica adequada em clínica, cirúrgica, 
pediatria, ginecologia e obstetrícia, psiquiatria e quais quer outras especialidades médicas reconhecidas; 

b) Indicar internação e acompanhar pacientes hospitalizados, prescrevendo e/ou executando as ações 
terapêuticas indicadas em cada caso; 

c) Participar da investigação de casos de doenças de notificação compulsória, fazendo exames clínico 
de paciente, avaliando com a equipe, para estabelecer diagnóstico definitivos da doença; 

d) Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, projetos e programas do setor de 
saúde; 

e) Participar do planejamento e avaliação e reciclagem do pessoal envolvido nos assuntos ligados a 
áreas de saúde; 

f) Participar do planejamento e avaliação de campanhas de âmbito nacional, segundo as necessidades 
de divisão de trabalho da coordenação local; 

g) Desenvolver atividades de educação em saúde no serviço e na comunidade, através de grupos e/ou 
movimento da sociedade civil organizada, sobre temas e assuntos de interesses da população e 
considerados importantes para a saúde; 

h) Realizar visitas hospitalares diariamente, emitindo relatórios pertinentes quando necessário; 
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i) Executar outras tarefas correlatas. 

 

CARGO MÉDICO ANESTESISTA 

1. Descrição sintética 
 
Realizar procedimentos ambulatoriais e hospitalares, nos níveis primário, secundário e terciário, visando a 
proteção,  promoção e recuperação da saúde individual  e coletiva; colaborar  nas investigações 
epidemiológicas; participar do planejamento, execução e avaliação de planos, projetos, pesquisas e 
diagnósticos do setor de saúde. 
 
2. Descrição analítica 
 
a) Realizar procedimentos médicos compreendendo análise, exame físico, solicitando exames 
complementares, quando for necessário; fazer prescrição terapêutica adequada em clínica; 
b) Indicar internação e acompanhar dentro da sua especialidade outros médicos em procedimentos 
cirúrgicos em pacientes hospitalizados, prescrevendo e/ou executando as ações terapêuticas indicadas em 
cada caso; 
c) Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, projetos e programas do setor de 
saúde; 
d) Participar do planejamento e avaliação e reciclagem do pessoal envolvido nos assuntos ligados a 
áreas de saúde; 
e) Participar do planejamento e avaliação de campanhas de âmbito nacional, segundo as 
necessidades de divisão de trabalho da coordenação local; 
f) Desenvolver atividades de educação em saúde no serviço e na comunidade, através de grupos 
e/ou movimento da sociedade civil organizada, sobre temas e assuntos de interesses da população e 
considerados importantes para a saúde; 
g) Executar outras tarefas correlatas. 
 
CLASSE: MÉDICO CIRUGIÃO 
 
1. Descrição sintética 
 
Realizar atividades ambulatoriais e hospitalares, nos níveis primário, secundário e terciário, visando a proteção,  
promoção e recuperação da saúde individual  e coletiva; colaborar  nas investigações epidemiológicas; 
participar do planejamento, execução e avaliação de planos, projetos, pesquisas e diagnósticos do setor de 
saúde. 
 
2. Descrição analítica 
 
a) Realizar consultas e intervenções cirúrgicas compreendendo análise, exame físico, solicitando 
exames complementares, quando for necessário; fazer prescrição terapêutica adequada em clínica, 
cirúrgica, pediatria, ginecologia e obstetrícia, psiquiatria e quaisquer outras especialidades médicas 
reconhecidas; 
b) Indicar internação e acompanhar pacientes hospitalizados, prescrevendo e/ou executando as 
ações terapêuticas indicadas em cada caso; 
c) Participar da investigação de casos de doenças de notificação compulsória, fazendo exames 
clínico de paciente, avaliando com a equipe, para estabelecer diagnóstico definitivo da doença; 
d) Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, projetos e programas do setor de 
saúde; 
e) Participar do planejamento e avaliação e reciclagem do pessoal envolvido nos assuntos ligados a 
áreas de saúde; 
f) Participar do planejamento e avaliação de campanhas de âmbito nacional, segundo as 
necessidades de divisão de trabalho da coordenação local; 
g) Desenvolver atividades de educação em saúde no serviço e na comunidade, através de grupos 
e/ou movimento da sociedade civil organizada, sobre temas e assuntos de interesses da população e 
considerados importantes para a saúde; 
h) Realizar visitas hospitalares diariamente, emitindo relatórios pertinentes quando necessário; 
i) Executar outras tarefas correlatas. 
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CLASSE: MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 
 
1. Descrição sintética 
 
Realizar atividades ambulatoriais e hospitalares, nos níveis primário, secundário e terciário, visando a proteção,  
promoção e recuperação da saúde individual  e coletiva; colaborar  nas investigações epidemiológicas; 
participar do planejamento, execução e avaliação de planos, projetos, pesquisas e diagnósticos do setor de 
saúde. 
 
2. Descrição analítica 
 
a) Realizar consultas médicas compreendendo análise, exame físico, solicitando exames 
complementares, quando for necessário; fazer prescrição terapêutica adequada em clínica, cirúrgica, 
pediatria, ginecologia e obstetrícia, psiquiatria e quais quer outras especialidades médicas reconhecidas; 
b) Indicar internação e acompanhar pacientes hospitalizados, prescrevendo e/ou executando as 
ações terapêuticas indicadas em cada caso; 
c) Participar da investigação de casos de doenças de notificação compulsória, fazendo exames 
clínico de paciente, avaliando com a equipe, para estabelecer diagnóstico definitivos da doença; 
d) Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, projetos e programas do setor de 
saúde; 
e) Participar do planejamento e avaliação e reciclagem do pessoal envolvido nos assuntos ligados a 
áreas de saúde; 
f) Participar do planejamento e avaliação de campanhas de âmbito nacional, segundo as 
necessidades de divisão de trabalho da coordenação local; 
g) Desenvolver atividades de educação em saúde no serviço e na comunidade, através de grupos 
e/ou movimento da sociedade civil organizada, sobre temas e assuntos de interesses da população e 
considerados importantes para a saúde; 
h) Realizar visitas hospitalares diariamente, emitindo relatórios pertinentes quando necessário; 
i) Executar outras tarefas correlatas. 
 
CLASSE: FARMACEUTICO 

 1. Descrição sintética 

 Atividade de programação, supervisão, coordenação e execução especializada, abrangendo 
trabalhos e estudos relativos a métodos de produção, controle e analise clinica e toxicológica de 
medicamentos, bem com trabalhos em laboratórios e em campo, envolvendo drogas, produtos químicos ou 
biológicos usados em campanha de saúde publica. 

 2. Descrição analítica 

 a) Controlar a requisição e guarda de medicamentos, drogas e matérias primas, apresentação e 
esterilização de vidros e utensílios de uso nas farmácias; 

 b) Registros entorpecentes e psicológicos requisitados, receitados, fornecidos ou utilizados no 
aviamento das formulas manipuladas; 

 c) Organizar e atualizar fichário de produtos farmacêuticos, químicos, e biológicos, mantendo 
registro permanente do estoque de drogas; 

 d) Realizar inspeções relacionadas com a manipulação farmacêutica e aviamento de receituário 
médico; 

 e) Efetuar analise clínica; 

 f) Fazer requisição de medicamentos, drogas e  materiais necessários para a farmácia; 

 g) Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares; 

 h) Executar outras tarefas correlatas. 

 
CLASSE: NUTRICIONISTA 
 
1. Descrição sintética 
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Atividades de Programação, supervisão, coordenação e execução especializada, referente a trabalhos que 
envolvem, educação, alimentação, nutrição e dietética, para  indivíduos e coletividades  sadias e ou 
enfermas. 

 

2. Descrição analítica 
 

a) Participar  de programas de saúde pública; 
b) Colaborar na avaliação dos programas de educação nutricional, vigilância epidemiológica e 
sanitária e vigilância alimentar e nutricional; 
c) Preparar informes técnicos para divulgação; 
d) Fazer a previsão de gêneros alimentícios, bem como, providenciar a aquisição dos mesmos, 
de modo a assegurar a continuidade dos serviços de nutrição; 
e) Supervisionar vistoria a qualidade dos gêneros alimentícios adquiridos para o S.N.D; 

f) Serviços de nutrição e dietética  e, se necessário  impugná-los; 
g) Adotar medidas que assegurem a manipulação adequada dos gêneros alimentícios e a 
perfeita conservação dos mesmos; 
h) Desenvolver o planejamento, organização, comando e controle em unidade de alimentação 
(UAN); 
i) Desenvolver a avaliação do estado nutricional: métodos e classificação; emitir pareceres em 
assuntos de sua competência; 
j) Desempenhar tarefas semelhantes. 
CLASSE: CIRURGIÃO DENTISTA 
 
1. Descrição sintética 
Diagnosticar e tratar afecção da boca, dentes e região maxilar  facial utilizando processo clínico ou cirúrgico, 
para promover e recuperar a saúde bucal e geral. 

 
2. Descrição analítica 
a) Realizar exames bucal, verificando toda cavidade oral, a fim de diagnosticar e determinar o 
tratamento adequado; 
b) Efetuar restaurações, extrações, limpeza dentária, aplicação de flúor,  pulpectomia e demais 
procedimentos necessário ao tratamento, desenvolvendo ao dente sua vitalidade, função e estéticas; 
c) Atender pacientes de urgência odontológica, prescrevendo medicamento de acordo com as 
necessidades e tipo de problema detectado; 
d) Realizar pequenas cirurgias de lesões benignas, remoção de focos, extração de dentes 
inclusos, semi-inclusos, suturas e hemostasias; 
e) Efetuar limpeza profiláticas dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a 
instalação de focos de infecção; 
f) Substituir ou restaurar partes da coroa dentária, colocando incrustação ou coroas protéticas, 
para completar ou substituir o dente, a fim de facilitar a mastigação e restabelecer a estética; 
g) Produzir e analisar radiografias dentárias; 
h) Tratar de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e/ou protéticos, para 
promover a conservação de dentes e gengivas; 
i) Realizar sessões educativas, proferindo palestras à comunidade, enfatizando a importância 
da saúde oral e orientado sobre cuidados necessários com higiene bucal; 
j) Planejar, elaborar e implantar projetos de saúde, acompanhando a sua execução; 
 k) Executar outras tarefas correlatas.  

CLASSE: PSICÓLOGO 
1. Descrição sintética 
 
Estudar a estrutura psíquica de comportamento dos seres humanos; desempenhar tarefas relacionadas a 
problemas pessoais, à problemática educacional e a estudos clínicos individuais. 
 

2. Descrição analítica 
 
a) Elaborar e aplicar métodos e técnicas de pesquisa das características psicológicas dos 
indivíduos; 
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b) Organizar e aplicar métodos e técnicas de recrutamento, seleção e orientação profissional; 
c) Proceder à aferição  desses processos para controle de sua validade; 
d) Realizar estudos e aplicações praticas no campo da educação; 
e) Realizar trabalhos de psicologia clínica; 
f) Executar tarefas correlatas. 
CLASSE: FISIOTERAPEUTA 
 
1.  Descrição sintética 
 
Planejar, organizar supervisionar e executar atividades,  fisioterapias, elaborando diagnóstico e indicando os 
recursos a cada caso, utilizando equipamentos e instrumentos próprios, para reabilitação física do indivíduo. 
 
2. Descrição analítica 
a) Ministrar tratamento fisioterápico, aplicando métodos e técnicas específicas, para desenvolver 
e recuperar a capacidade física do paciente; 
b) Executar tratamento de atenções reumáticas, osteortroses, seqüelas de acidentes 
vasculares-cerebrais, poliomielite, meningites, encefalite, de traumatismo raquimedulares, de paralisias 
cerebrais motoras, neurógenas  e de nervos periféricos, miopatias e outros; 
c) Desenvolver exercícios corretivos de colunas, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos 
respiratórios e cardiovasculares, orientando e treinando o paciente em exercício, ginástico especial para 
promover correção de desvios’-postura e estimular a expansão respiratória e a circulação sangüínea 
d) Avaliar o paciente, nos aspectos fisioterápicos, como o objetivo de definir o tratamento 
adequado, levando em consideração a situação do mesmo; 
e) Supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia; 
f) Executar outras tarefas correlatas. 
 
CLASSE:  ENFERMEIRO 
 
1. Descrição sintética 
 
Planejar organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem, participar da elaboração, análise e 
avaliação dos programas e projetos de saúde, desenvolver atividade de recursos humanos e educação  em 
saúde, segundo diretrizes que norteiam a política institucional em saúde, fazer prescrição e controle das 
doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica.  
  
2. Descrição analítica 
 
a) Realizar consultas e prescrição de enfermagem nos diversos níveis de assistência e de complexibilidade 
técnica; 

 b) Planejar, implantar, coordenar, dirigir e avaliar órgãos de enfermagem nas instituições de saúde e/ou 
outras para quais for designadas; 

c) Planejar, organizar, coordenar, executar e avalizar planos de assistência e cuidados de enfermagem; 

d) Prestar cuidados de enfermagem de maior complexibilidade técnica, como aqueles diretos a pacientes 
graves, com risco de vida, e/ou aqueles que exijam capacidade para tomar decisões imediatas; 

e) Fazer prescrição de medicamentos, de acordo com esquemas terapêuticos padronizados pela instituição 
de saúde; 

f) Atuar em equipes multidisciplinares, planejando, executando e avaliando programações e planos 
assistenciais de saúde; 

g) Realizar a saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários de alto risco; 

h) Atuar em treinamentos e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de 
educação continuada; 

     i) Atuar em ações de desenvolvimentos de tecnologias apropriadas à assistência de saúde; 

a) Atuar em bancas examinadoras, em matérias específicas de enfermagem, nos concursos para 
provimentos de cargo ou contratação de enfermeiro ou  pessoal técnico e auxiliar de enfermagem; 
b) Executar outras tarefas correlatas. 
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Enfermeiro PSF 

I - realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na USF e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc), em todas as 
fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; 

II - conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito 
Federal, observadas as disposições legais da profissão, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames 
complementares e prescrever medicações; 

III - planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS; 

IV - supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente dos ACS e da equipe de 
enfermagem; 

V - contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem, ACD e THD; 
e 

VI - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 

CLASSE: TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
 
1. Descrição sintética 
 

Atividades de nível médio de relativa complexidade envolvendo a execução de análises e pesquisas de 
laboratório, bem com a preparação de vacinas, soluções e reativos. 

 
2. Descrição analítica 
 

a) Coletar material e amostras para diversos exames laboratoriais; 
b) Proceder à execução e análises de exames através de aparelhagem e reagentes adequados; 
c) Zelar pela assepsia e conservação de equipamentos utilizados nos exames de  laudos; 
d) Preparar dados para a elaboração de relatórios; 
e)  Executar outras tarefas correlatas. 

CLASSE: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
1. Descrição sintética 
Atividade de nível médio, correspondente os cargos que se destina a exames radiológicos sob supervisão 
de médico especialista através da operação de equipamentos de raio x.  

 
2. Descrição analítica 
  

a) Selecionar os filmes a serem utilizados, de acordo com o tipo de radiografia requisitada pelo 
médico, e coloca-los no chassi; 
b) Posicionar o paciente adequadamente, medido as distâncias para focalização da área a ser 
radiografada, a fim de assegurar a boa qualidade das chapas; 
c) Zelar pela segurança da saúde dos pacientes que serão radiografados, instruindo-os quanto 
aos procedimentos que devem ser executados durante a operação do equipamento de raio x bem como 
tomar providências à proteção dos mesmos; 
d) Operar equipamento de raio x acionando os dispositivos apropriados, para radiografar a área 
determinada; 
e) Encaminhar o chassi à câmara escura para ser feita a revelação do filmar; 
f) Operar máquina reveladora, preparando e utilizando produtos químicos adequados, para 
revelar, fixar e secar a chapas radiográficas; 
g) Encaminhar a radiografia já revelada ao médico responsável pela emissão de diagnóstico, 
efetuando as anotações e registro necessários; 
h) Controlar o estoque de filmes e demais materiais de uso no setor, verificando e registrando o 
consumo, para solicitar reposição quanto necessário; 
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i) Utilizar  equipamentos e vestimentas de proteção contra os efeitos dos raio-x, para segurança 
da sua saúde; 
j) Zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; 
k) Executar outras atribuições afins. 
CLASSE: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
1. Descrição sintética 
Atividades de nível médio de relativa complexidade envolvendo assistência complementar a clientes e o 
desenvolvimento de ações de enfermagem sob supervisão e  orientação  do enfermeiro. 

 
2. Descrição analítica 
 

a) Participar da equipe de enfermagem; 
b) Auxiliar no atendimento à pacientes nas unidades hospitalares e de saúde  pública sob 
supervisão; 
c) Orientar e revisar o auto cuidado do cliente a alimentação  e higiene pessoal; 
d) Executar a higienização ou preparação dos clientes para exames ou atos cirúrgicos; 
e) Cumprir as prescrições relativas aos clientes; 
f) Zelar pela limpeza, conservação e assepsia  do material e do instrumental; 
g) Executar e providenciar a esterilização de salas e do instrumento adequado às intervenções 
programadas; 
h) Manter atualizado o prontuário dos pacientes; 
i) Verificar a temperatura, pulso e respiração e registrar os resultados nos prontuários; 
j) Ministrar medicamentos, aplicar imunizantes e fazer curativos; 
k) Alimentar, mediante sonda gástrica; 
l) Orientar clientes a nível de ambulatório ou de internação  ou de internação a respeito das 
prescrições de rotina; 
m) Fazer a orientação sanitária de indivíduos em unidade de saúde; 
n) Executar outras tarefas correlatas. 
o) Auxiliar, sob supervisão do enfermeiro  no atendimento a pacientes nas unidades hospitalares 
e de saúde pública, preparando-os para consultas, exames e tratamentos, orientando-os sobre as 
condições de realização dos mesmos; 
p) Coletar material para exames de laboratório; 
q) Preparar e esterilizar materiais, instrumentos, ambientes e equipamentos, segundo 
orientação, visando às medidas de biossegurança; 
r) Orientar pacientes prestando informações relativas a higiene, alimentação, utilização de 
medicamentos e cuidados  específicos em tratamentos de saúde; 
s) Elaborar relatórios das atividades de setor por, número de pacientes, exames realizados, 
vacinas aplicadas e outros; 
t) Acompanha as unidade hospitalares, as condições de saúde dos pacientes, medindo pressão 
e temperatura, controlando pulso, respiração, troca de soros e ministrando medicamentos, segundo 
prescrição do médico; 
u) Executar tratamentos  especificamente prescritos ou de rotina de outras atividades de 
enfermagem, inerentes à categoria; 
v) Executar outras tarefas correlatas. 
 
Técnico de Enfermagem PSF: 
I - participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de 
sua profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações etc); 
II - realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, conforme 
planejamento da equipe; e 
III - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 
 
 
CLASSE:  FARMACÊUTICO  
 
 
1. Descrição sintética 
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Atividade de programação, supervisão, coordenação e execução especializada, abrangendo trabalhos e 
estudos relativos a métodos e técnicas de produção, controle e análise clínica e toxicológica de medicamentos, 
bem como trabalhos em laboratório ou em campo, envolvendo drogas, produtos químicos ou biológicos usados 
em campanha de saúde publica. 
  
2. Descrição analítica 
 
a) Controlar a requisição e guarda de medicamentos, drogas e matérias primas, a preparação e 
esterilização  de vidros e utensílios de uso nas farmácias; 
b) Registros entorpecentes e psicotópicos requisitados, receitados, fornecidos ou utilizados no 
aviamento das formulas manipuladas; 
c) Organizar e atualizar fichário de produtos farmacêuticos, químicos e biológicos, mantendo 
registro permanente do estoque de drogas; 
d) Realizar inspeções relacionadas com a manipulação farmacêuticas e aviamento de receituário 
médico; 
e) Efetuar análises clínicas; 
f) Fazer requisição de medicamentos, drogas, materiais necessários a farmácia; 
g) Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos e serem desenvolvidos por auxiliares; 
h) Executar outras tarefas correlatas. 

CLASSE: ASSISTENTE SOCIAL 

 
Identificação: 
 
a) Código: PCCS 
b) Referências: de 01 a 12 
 

ATRIBUIÇÕES 

 
1. Descrição sintética 
 
Planejar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar planos, programas e projetos na área do serviço 
social nos diferentes setores da comunidade, visando contribuir para a solução de problemas sociais. 

 
2. Descrição analítica 
 
a) Planejar e operacionalizar planos, programas e projetos na área do serviço social realizando ações 
adequadas à solução dos problemas, dificuldades surgidas em seu campo de atuação; 
b) Elaborar, executar e avaliar pesquisas no âmbito do serviço social ao conhecimento e a análise dos 
problemas e da realidade social ao encaminhamento de ações relacionadas a questões que emergem na 
prática do serviço social e que se articulem com os interesses da comunidade; 
c) Acompanhar, orientar e encaminhar indivíduos, grupos e populações para análise e solução de 
problemas sociais;  
d) Discutir com indivíduos, grupos e comunidade os problemas sociais que marcam seu dia a dia, 
objetivando o conhecimento crítico da realidade, com o fim de descobrir alternativas para enfrentar tais 
situações; 
e) Prestar assistência social à indivíduos e grupos das diversas instituições, bem como às comunidades 
envolvidas com a problemática social, abrangendo menores, idosos, mulheres, doentes, incapazes 
psicológica e fisicamente, mendigos encarcerados, educando, trabalhadores, visando garantir o direito de 
cidadania; 
f) Executar tarefas correlatas. 
 
CLASSE: MÉDICO FONOAUDIÓLOGO 

Identificação: 

a) Código: PCCS 

b) Referências: de 01 a 12 
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ATRIBUIÇÕES 

1. Descrição sintética 

 

Identificar e avaliar problemas ou deficiências ligadas a comunicação oral, empregando técnicas próprias de 
avaliação e realizando treinamentos fonéticos, auditivo, de dicção impostação de voz e outros, para 
possibilitar o aperfeiçoamento e/ou a reabilitação da fala. 

2. Descrição analítica 

a) Avaliar as definições do paciente realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e 
outras técnicas próprias, para estabelecer o para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico; 

b) Promover a reabilitação de problemas de voz, realizando exercícios com o pacientes, ensinando-lhes a 
maneira correta de usar o aparelho fonador, com a importação da voz, dicção e pronúncia; 

c) Participar de programas a fim de detectar e prevenir dos recém-nascidos, quer  efetuando pesquisas 
sobre a audição de escolares, facilitando o diagnóstico dos problemas e evitando o  agravamento do 
aparelho auditivo; 

d) Aplicar os testes audiológicos necessário para que se faça o diagnóstico de problemas auditivos; 

e) Dedicar-se ao estudo específico dos processos de aprendizagem da linguagem escrita  pela criança e a 
orientação do professor sobre seu comportamento verbal, principalmente com relação a voz; 

f) Realizar entrevistas com pacientes, obtendo dados específicos, para que possa traçar programar, 
terapêutico que visará a recuperação do indivíduo; 

g) Programar, desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, expressão e 
compreensão do pensamento verbalizado e outros, orientando e fazendo exercícios de respiração funcional, 
impostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras, 
para reeducar e /ou reabilitar o paciente; 

h) Realizar diagnóstico prévio, objetivando detectar as condições fonatórias e auditivas do paciente, 
através de exames de técnicas de avaliação e específica, para possibilitara a seleção profissional ou 
escolar 

i) Participar de equipes multiprofissionais, para identificação  de distúrbios de linguagem em suas 
formas de expressão  e audição, emitindo parecer, para estabelecer diagnóstico e tratamento; 

j) Preparar informe e documentos em assuntos de fonoaudiologia, a fim de possibilitar subsídios par 
elaboração de ordens de serviço, pareceres e outros; 

k) Encaminhar o paciente ao especialista, orientando e fornecendo a este as indicações necessárias, 
para solicitar parecer quanto a possibilidade de melhora ou reabilitação do paciente; 

l) Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a praticabilidade de reabilitação  fonoaudiológica, 
elaborando relatório para complementar o diagnóstico; 

m) Orientar os servidores da classe anterior, quando for o caso, sobre as atividade que deverão 
desenvolver; 

n) Executar outras tarefas correlatas. 
 

CLASSE:  BIOQUIMICO 

Identificação: 

a) Código: PCCS 

b) Referências: de 01 a 12 

ATRIBUIÇÕES 

1. Descrição sintética 

Atividade de supervisão, planejamento, programação, coordenação ou execução especializada 
relacionadas com análise bioquímicas, pesquisas de tóxicos, análise microbiológica e imunoquímica. 
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2. Descrição analítica 

 

a) Realizar e interpretar exames de análise clínicas hematologia, parasitologia, bacteriologia, urinálise, 
virologia, mitologia e outros, valendo-se de técnica específica; 

b)Realizar determinações laboratoriais no campo da citogenética; 

c) Efetuar análise bromatológica de água e alimentos, através de métodos próprios, para garantir a 
qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, como vistas ao resguardo da saúde pública 

d) Desempenhar outras atividades semelhantes. 
 
CLASSE: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
Identificação: 
 
a) Código: PCCS 
b) Referências: de 01 a 12 
 
ATRIBUIÇÕES 
 
1. Descrição sintética 
 
Prepara o trabalho técnico odontológico, de nível médio. Em consultório, clinicas, laboratórios de prótese e em 
órgãos públicos de saúde. 
 
2. Descrição analítica 
 
a) Promover a prevenção de doença bucal participando de projetos educativos e de orientação de higiene 
bucal. 
b) Confeccionam e reparam próteses dentárias. 
c) Administrar pessoal e clientes. 
d) Demais atividades correlatas. 
 
Em serviço onde sejam necessárias à execução das atividades próprias do cargo. 
 

ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CARGO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL  

Conhecimentos básicos de medicina geral: Clínica Geral, clínica Pediátrica, clínica cirúrgica, clínica 
ginecológica. 

CARGO DE MÉDICO PEDIATRA 
Conhecimentos básicos de medicina geral, conhecimentos básicos em medicina pediátrica. 
 
CARGO DE MÉDICO ANESTESISTA 
Conhecimentos básicos de medicina geral: Clínica Geral, conhecimentos básicos em anestesiologia. 

CARGO DE MÉDICO CIRURGIÃO 

Conhecimentos básicos de medicina geral: Clínica Geral, conhecimentos básicos em clínica cirúrgica. 

CARGO DE MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA 

Conhecimentos básicos de medicina geral: Clínica Geral, conhecimentos básicos em clínica ginecológica 
obstetra. 

CARGO DE MÉDICO PSIQUIATRA 

Conhecimentos básicos de medicina geral: Clínica Geral, conhecimentos básicos em clínica psiquiátrica. 

CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA 
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Promoção de Saúde e Prevenção de Doenças Bucais; 2-Diagnóstico oral e plano de tratamento 
odontológico; 3-Noções básicas de Dentística Operatória; 4-Noções básicas de Periodontia; 5-Noções 
básicas de Cirurgia oral menor; 6-Noções básicas de Odontopediatria; 7-Urgências odontológicas; 8-Noções 
básicas de atendimento a pacientes especiais; 9-Noções básicas de Endodontia; 10-Código de ética 
profissional; 11-Índices epidemiológicos; 12-Biossegurança; 13-SUS; 14-Patologia; 15-Noções básicas de 
Anatomia; 16- Farmacologia; 17- Anestesiologia Bucal; 18- Programa Saúde da Família; 19-Educação em 
Saúde Bucal coletiva: situação atual no Brasil, legislação e atribuições (CD, THD, ACD). 

CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL 

Código De Ética Profissional dos Asistentes Sociais (Resolução nº 273, 13/03/1993); 
Lei Orgânica do Assistente Social – LOAS (Leo nº 8.742, 07/12/1993); 
Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080 de 19/09/1990); 
Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 7.853, de 24/10/1989); 
Convenção sobre o Direito da Pessoa Com Deficiência da ONU.CIF – Classificação Internacional Funcional; 
Sistema Nacional de Politicas Públicas sobre drogas (Lei nº 11.343 de 23/08/2006); 
Política Nacional do Idoso (Lei 10.471 de 01/10/2003); 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA(Lei nº 8.069 de 13/07/1990); 
“Lei Maria da Penha” (Lei nº 11.340 de 07/08/2006) 
Alternativas para resolução de conflitos: Conciliação e Mediação; 
Elaboração de documentos técnicos; 
Tipificação nacional dos Serviços Sócio Assistenciais (Resolução 109/CNAS) 
 
CARGO DE ENFERMEIRO 

Cuidados e competências da equipe de enfermagem. Relações humanas no trabalho e implicações éticas. 
Riscos inerentes, evitáveis e medidas preventivas. O papel do enfermeiro no gerenciamento de resíduos de 
saúde. Semiologia e Semiotécnica aplicada a enfermagem. Administração do processo de cuidar da 
enfermagem. Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), coleta de dados, diagnóstico de 
enfermagem, planejamento implementação e avaliação da assistência em enfermagem, documentação e 
registro. Cuidados de enfermagem relacionados a terapêutica medicamentosa.Vigilância epidemiológica no 
contexto da enfermagem. A prática da enfermagem em Saúde coletiva. Estratégia de saúde da família. 
Planejamento e promoção do ensino de autocuidado  ao cliente. Assistência de enfermagem a pessoas 
criticamente enfermas. Assistência de enfermagem  no período pré trans e pós operatório. Assistência de 
enfermagem em situações de urgência e emergência. Assistência de enfermagem  ao individuo com 
doenças infecciosas, parasitárias. Atenção a saúde do idoso, criança, mulher e adolescente. 

CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM 

- Técnicas de Enfermagem: sinais vitais, higiene e conforto do paciente, transporte do paciente, posições 
para exames; Medicação: conceitos, efeitos, vias de administração de medicamentos, cálculo de 
medicação;  Biosegurança; Assistência de enfermagem a pacientes nas diversas fases evolutivas (infância, 
adolescência, adulto e na terceira idade).- Código de Ética e Lei do Exercício Profissional.- Atendimento em 
urgência e emergência.- Imunização: administração, transporte, armazenamento e conservação de 
vacinas.- Vigilância epidemiológica: objetivo, funções, atuação do técnico de enfermagem nas doenças de 
notificação compulsória.- Políticas públicas de saúde – SUS.- Ações básicas em saúde coletiva – PSF.- 
Enfermagem na saúde da mulher: atuação da enfermagem nas ações educativas de Planejamento Familiar. 
Assistência de Enfermagem no Prénatal, Parto, Puerpério. Enfermagem no centro Cirúrgico: atuação do 
técnico de enfermagem nos períodos pré-operatório imediato, pré-operatório, e pós-operatório imediato; 
Instrumentais cirúrgicos básicos.- Enfermagem médico-cirúrgica: assistência de enfermagem aos pacientes 
com distúrbios nos sistemas digestivo, cardiovascular, respiratório, renal, geniturinário, endócrino, 
ortopédico, hematológico e doenças transmissíveis. 

CARGO DE TÉCNICO EM LABORATÓRIO 

 

Limpeza e preparo de material no laboratório; anticoagulantes; coleta de sangue; preparo de sangue para 
exames; testes hematológicos; microscopia; confecção de e coloração de esfregaço sanguíneo; pesquisa 
de hematozoários; coleta e manipulação de fluidos biológicos, parasitológicos e uroanálises; esterilização e 
desinfecção; coloração de Baar e dosagens Bioquimicas. 

CARGO DE FISIOTERAPEUTA 
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Anatomia e fisiologia humana, cinesiologia, avaliação fisioterapêutica, cinesioterapia, termoterapia, 
eletroterapia, fisioterapia aplicada: ortopedia e traumatologia, reumatologia, neurologia, pediatria e 
cardiorrespiratória, fisioterapia em saúde pública e sistema Único de Saúde – SUS. 

CARGO FONOAUDIÓLOGO 

Diagnostico e intervenção fonoaudiológica junto ao recém-nascido de risco para alterações de desenvolvimento 
neuropsicomotor. Audiologia: anatomia e fisiologia da audição. Audiologia clínica: avaliação (exames 
realizados), diagnostico e prognostico, seleção e adaptação de aparelho de amplificação sonora individual e 
Implante coclear. Desenvolvimento global da criança: fatores que interferem no desenvolvimento infantil. 
Motricidade orofacial: anatomia e fisiologia dos órgãos fono articulatórios. Voz: anatomia e fisiologia da laringe, 
avaliação, diagnóstico, prognóstico e terapia. Linguagem: aquisição e desenvolvimento. Alterações 
fonoaudiológicas em portadores de deficiências, síndromes, alterações neurológicas: conceito, classificação, 
etiologia, avaliação e tratamento. Distúrbios de leitura e escrita com ênfase em dislexia. Ética profissional. 
CARGO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Organização do serviço de radiologia; física dos raios X; elementos de radiografias; anatomia e fisiologia; 
incidências básicas radiográficas; exames contrastados; procedimentos especiais; elementos de 
radioterapia; elementos de medicina nuclear; cuidados com procedimentos radiográficos proteção 
radiológica; ética profissional; técnica radiológica do crânio; técnica radiológica do sela túrcica; técnica 
radiológica das mastoides e rochedo; técnica radiológica do canal óptico; técnica radiológica para exame do 
encéfalo; técnica radiológica da face; técnica radiológica da articulação temporomandibular; técnica 
radiológica de cavum; técnica radiológica de laringe; técnica radiológica da articulação escapuloumeral e 
acromioclavicular; técnica radiológica do tórax; técnica radiológica da coluna vertebral; técnica radiológica 
do abdome simples; técnica radiológica das vias biliares extra-hepáticas; técnica radiológica do intestino 
delgado; técnica radiológica do intestino grosso por clister opaco; técnica radiológica do aparelho urinário – 
anatomia e fisiologia; técnica radiológica dos membros inferiores, superiores e bacia. 

CARGO DE PSICOLOGO 
 
    Reforma psiquiátrica no Brasil, Políticas do Ministério da Saúde para atenção integral e usuários de álcool 
e outras drogas; Psicopatologias; transtorno mental associado a uso de substâncias licita e ilícita, Teorias 
da personalidade, Lei nº 8.080/60 e Lei nº 8.0142/90, Lei nº11.343/06,Lei 11.340/2006,  Código de ética 
profissional dos psicólogos vigente, legislação em saúde mental e Orientações Técnicas para o Serviço de 
Acolhimento de Crianças e Adolescente. Compreensão do sofrimento e interdisciplinaridade, Concepção de 
Saúde e doença mental, Psicologia do desenvolvimento e Psicologia Hospitalar. 

CARGO NUTRICIONISTA 

Conteúdo Programático Novo 

Alimentos Funcionais: Base Científica e significado para a Saúde. Guias Alimentares para a População 
Brasileira. Avaliação do Estado Nutricional e Diagnóstico Nutricional. Recomendação e Conduta Nutricional 
na Prevenção e no Controle de Doenças Crônicas não Transmissíveis (Obesidade e Síndrome Metabólica, 
Diabetes Melito, Hipertensão Arterial, Dislipidemias). Gestação e Recomendações Nutricionais para a 
Gestante. Lactação e Recomendação Nutricional para a Nutriz. Nutrição na Vida Adulta. Envelhecimento e 
Nutrição. Nutrição nos Ciclos da Vida: Adolescência e Infância. Nutrição e Promoção da Saúde. 
Recomendações Nutricionais para pacientes Críticos. Nutrientes Imunomoduladores na Prática Clínica. 
Interação entre Fármacos e Alimentos ou Nutrientes. Atualidades em Nutrição e HIV/AIDS em População 
Adulta.  

CARGO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Promoção de Saúde e Prevenção de Doenças Bucais; 2-Diagnóstico oral e plano de tratamento 
odontológico; 3-Noções básicas de Dentística Operatória; 4-Noções básicas de Periodontia; 5-Noções 
básicas de Cirurgia oral menor; 6-Noções básicas de Odontopediatria; 7-Urgências odontológicas; 8-Noções 
básicas de atendimento a pacientes especiais; 9-Noções básicas de Endodontia; 10-Código de ética 
profissional; 11-Índices epidemiológicos; 12-Biossegurança; 13-SUS; 14-Patologia; 15-Noções básicas de 
Anatomia; 16- Farmacologia; 17- Anestesiologia Bucal; 18- Programa Saúde da Família; 19-Educação em 
Saúde Bucal coletiva: situação atual no Brasil, legislação e atribuições (CD, THD, ACD). 

 

CARGO DE FARMACÊUTICO: 
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1. Política Nacional de Saúde – Sistema Único de Saúde (SUS), conceitos sobre: princípios, diretrizes, doutrinas, 
planos de saúde, redes de saúde, regionalização, ações e serviços de saúde. Fiscalização, prestação de contas e 
participação social. (Leis nº 8.080/1990, 8.142/1990, 12.401/2011, LC nº 141/2012, Decreto nº 7.508/2011) 

2. Farmacologia Geral: Farmacocinética , Farmacodinâmica, Fatores que alteram os efeitos dos medicamentos. 
Conceito de biodisponibilidade e bioequivalência. Cálculos Farmacêuticos para ajuste de doses.  Reações 
Adversas e Interações medicamentosas. 

3. Assistência Farmacêutica: Ciclo da Assistência Farmacêutica – seleção, programação, aquisição, 
armazenamento, distribuição, dispensação de medicamentos, atenção e cuidados farmacêuticos. Uso Racional de 
Medicamentos. Estruturação da Assistência Farmacêutica no SUS. 

4. Noções sobre atividades administrativas e gerenciais na assistência farmacêutica: Planejamento de atividades, 
elaboração de procedimentos, organização, logística e administração de materiais, acompanhamentos físico-
financeiros, inventários. Controle de estoque: cálculos de quantidade pedida, ponto de ressuprimento, consumos 
médios, estoque reserva, estoque mínimo, giros e índices correlatos.  

5. Assistência Farmacêutica no SUS: 
– Política Nacional de Medicamentos; 
– Política Nacional de Assistência Farmacêutica. 

6. Princípios de ética profissional (Código de Ética da Profissão Farmacêutica). 

7. Noções gerais sobre temas abaixo especificados, suas legislações ou as que vierem a substituí-las: 
– Normas de Financiamento, Aquisição e Execução da Assistência Farmacêutica no SUS, principalmente, o seu 
Componente Básico (CBAF); Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED/ANVISA), Tabelas da 
CMED (PF, PMVG, CAP); 
– Relações de Medicamentos Essenciais: RENAME (Elenco de Medicamentos e Insumos da RENAME e suas 
atualizações); Noções de REMUME (municipal) e REME (estadual); 
– Regulamentação da abertura e do funcionamento de estabelecimentos farmacêuticos; 
– Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos. Boas Práticas de Fabricação, 
Armazenamento e Distribuição de Produtos e Materiais Hospitalares – produtos e insumos para a saúde; 
– Fracionamento de medicamentos; 
– Medicamentos sujeitos a controle especial; 
– Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC); 
– Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária, medicamento genérico, utilização de nomes genéricos, DCB, DCI, 
farmacovigilância e regras de prescrição; 
– Noções básicas de licitação pública: modalidades, cotação, empenho, licitação; 
– Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF); 
– Programas do Ministério da Saúde pertinentes à Qualificação, Informatização Ampliação e Acesso a 
medicamentos, como o Programa Farmácia Popular, Redes Própria e Aqui Tem Farmácia Popular, Sistema 
Hórus, Qualifar-SUS, Saúde Não Tem Preço, RequalificaUBS, PMAQ; 
– Conhecimento e compreensão da função do DAF/SCTIE/MS, do DGAF/SESAU/RO e das 
Coordenadoria/Departamentos de Assistência Farmacêutica Municipais; 
– Conceitos básicos de epidemiologia e Saúde Pública, como Prevenções Primária, Secundária e Terciária. Níveis 
de Atenção Primária, Atenção Secundária, Atenção Terciária em Saúde. Ações de Baixa Complexidade, Média 
Complexidade e Alta Complexidade, como os respectivos entes e esferas administrativas responsáveis por suas 
execuções. Noções de Pactuações (CIRs, CIBs, CIT), PPIs e SISPACTO. 
 
CARGO: Bioquímico 
 
1. Política Nacional de Saúde – Sistema Único de Saúde (SUS), conceitos sobre: princípios, diretrizes, 
doutrinas, planos de saúde, redes de saúde, regionalização, ações e serviços de saúde. Fiscalização, 
prestação de contas e participação social. (Leis nº 8.080/1990, 8.142/1990, 12.401/2011, LC nº 141/2012, 
Decreto nº 7.508/2011). 
2. RDC nº 302/2005 da ANVISA – Normas Técnicas de Laboratórios de Análises Clínicas. 
3. Por RDC ANVISA nº 34/2014 e Portaria GM nº 2.712/2013 – Normas Técnicas de Serviços de hemoterapia e 
Transplante de Medula. 
4. Princípios de ética profissional (Código de Ética Profissional). 
5. Técnicas de pesagem. Sistemas óticos refletores. Microscopia. Propriedades de radiações. Viscosidade e 
tensão superficial. Métodos de Centrifugação. 
6. Princípios da destruição térmica de microrganismos, desinfetantes e antissépticos. Esterilização química e 
física. Preservativos antimicrobianos. 
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7. Métodos de coleta de sangue, fezes, urina, secreções e outros líquidos biológicos. Coleta de material para 
pesquisa de fungos. Meios de transporte. Tipos de anticoagulantes. Métodos de armazenamento e 
manipulação de amostras biológicas. O lixo hospitalar. 
8. 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. 
9. Proteínas plasmáticas. Carboidratos e diabetes. Lipídeos, lipoproteínas, dislipidemias. Ácido úrico, ureia e 
creatinina. Enzimologia clínica. Função hepática. Função renal. Função cardíaca. Exame parcial de urina. 
Automação em bioquímica clínica. Erros inatos do metabolismo. Hormônios e suas funções metabólicas. 
Correlação de resultados de exames bioquímicos com a fisiopatologia. 
10. Bacteriologia clínica: métodos e técnicas de isolamento e identificação. Noções de técnicas e práticas 
laboratoriais especializadas para diagnóstico bacteriológico nos principais fluidos corpóreos. Principais doenças 
infecciosas de interesse clínico causadas por bactérias e vírus. 
Avaliação da toxicidade. Toxicocinética. Toxicodinâmica. Toxicologia ambiental. Toxicologia de alimentos. 
Aspectos clínicos e laboratoriais da toxicologia de medicamentos e toxicologia ocupacional. 
11. Mecanismos de defesa específicos e inespecíficos na espécie humana. Reações antígeno-anticorpo. 
Estudo do tipo de reação, fundamento do método e desenvolvimento prático da análise. Avaliação das 
respostas imunes humoral e celular por meio de métodos sorológicos e de análise de funções celulares. 
Principais metodologias sorológicas e suas especificidades no diagnóstico de doenças infecciosas, autoimunes, 
neoplasias e alergias. Técnicas hematológicas básicas. Citologia hematológica. Investigação laboratorial das 
anemias e leucoses. Investigação laboratorial das doenças hemorrágicas vasculares e plaquetárias. 
Coagulopatias. Princípios Gerais em Imunohematologia. 
12. Controle de qualidade em laboratório de análises clínicas. Gerenciamento da qualidade, calibração de 
vidrarias e equipamentos, normas de biossegurança. Desenvolvimento de procedimentos operacionais padrão 
em análises clínicas. Os diferentes programas de controle de qualidade em laboratórios de análises clínicas. 
13. Principais atividades administrativas no laboratório clínico. Planejamento global. Administração de materiais. 
Administração da produção. Administração financeira. Administração de pessoal. Controle de desempenho total 
do planejamento. 
14. Doenças de notificação compulsória pelos laboratórios de análises clínicas. 
15. Lei nº 10.205/2001. Coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação do sangue.  
16. Conhecimento de técnicas laboratoriais de tipagem de sangue para doação e transfusão, provas pré-
transfusionais, discrepâncias de tipagem, detecção, identificação e diferenciação de anticorpos irregulares. 
17. Processamento, armazenamento, liberação, transporte de hemocomponentes. 
18. Conceitos básicos de epidemiologia e Saúde Pública, como Prevenções Primária, Secundária e Terciária. 
Níveis de Atenção Primária, Atenção Secundária, Atenção Terciária em Saúde.  
19. Noções sobre a função e a importâncias da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e da 
Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). 

 
 

ANEXO III – CRONOGRAMA 

INSCRIÇÕES: 09/072014   a     18/07/2014 

PROVA OBJETIVA: 27/07/2014 

RESULTADO PARCIAL: 28/07/2014 

RECURSOS: 29/07/2014 até as 13h00min horas  

HOMOLOGAÇÃO FINAL, RESULTADO FINAL APÓS RECURSO E CONVOCAÇÃO PARA 
CONTRATAÇÃO: Data Provável 30/07/2014. 
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ANEXO IV- 
 FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO TESTE SELETIVO 001/SEMAD/2014 

 

TSS 001/SEMAD/2014           INSCRIÇÃO Nº  

TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL DE PROFISSIONAIS 
PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM 

Nome do candidato (se necessário abrevie os nomes intermediários) 

 
 

                                  

Data de Nascimento                              Idade           Número do documento de Identidade      Órgão Expedidor    UF      

 
 

                                  

Sexo                                                               CPF                                            DDD             Telefone  

 
 

M –    Masculino 
F -      Feminino 

                           

Endereço 

 
 

                                  

Número                                                         Bairro 

 
 

                                  

CEP                                                           Cidade                                                                                               UF 

 
 

                                  

Cargo a que concorre 

 
 

                                  

Local de atuação (UNIDADE DE LOTAÇÃO) 

 
 

                                  

 

INDIQUE COM UM “X” SE DESEJA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. 
DECLARO ESTAR CIENTE QUE MINHA QUALIFICAÇÃO COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E A 
COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA DECLARADA COM AS ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO DEPENDERÃO DE 
AVALIAÇÃO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO MUNICÍPIO, NA FORMA ESTABELECIDA NO EDITAL DESTE TESTE 

SELETIVO. (anexar laudo médico comprobatório, declarando o nome da deficiência, o código CID a sua provável causa). 

Declaro, sob as penas da lei, que satisfaço ás exigências dos atos reguladores deste Teste Seletivo Simplificado, aceitando 
as regras que lhes são pertinentes. 
 

DATA: ______/______/2014                                            Assinatura:               ________________________________ 
         Candidato 
 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM 
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO 
001/SEMAD/2014 – RECIBO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO E 
EMERGENCIAL DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA  DE SAÚDE NO 
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM RO 

 
Nome do candidato (se necessário abrevie os nomes intermediários) 

   INSCRIÇÃO Nº 
 

 

 

 
 

                                  

 
Cargo a que concorre 

 
 

                                  

 
 
DATA: ___/___/2014       Responsável pela inscrição__________________________ 
                         Carimbo/Assinatura 

 


