PROCESSO SELETIVO
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ– CPSMQ
Edital nº 001/2021, de 14 de abril de 2021.
O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ– CPSMQ, de acordo com as atribuições que lhes são
conferidas, torna público que estarão abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO destinado a contratação de
cargos temporários atualmente vagos do Quadro Pessoal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá–
CPSMQ, e os que vierem a vagar e os que forem criados durante o prazo de validade deste Processo Seletivo, conforme
as normas e condições estabelecidas neste Edital e a seguir especificadas.
O Processo Seletivo reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que fazem parte integrante deste
Edital e atenderá às normas sanitárias vigentes, oferecendo álcool gel na entrada em etapas presenciais, bem como
mantendo distanciamento entre os candidatos, considerando as recomendações dos órgãos competentes no que diz
respeito ao enfrentamento da epidemia de COVID-19.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A execução do Processo Seletivo será da responsabilidade técnica e operacional do INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO – IDIB, conforme contrato celebrado entre as partes, em obediência às
normas deste Edital e observância às Leis vigentes.
1.2. Compete à Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá– CPSMQ, por meio da Comissão Especial de
Processo Seletivo, o acompanhamento e fiscalização de todo o processo e realização do Processo Seletivo do Consórcio
Público de Saúde da Microrregião de Quixadá– CPSMQ de nº 001/2021.
1.3. O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento das funções vagas no quadro de empregados do Consórcio Público
de Saúde da Microrregião de Quixadá, para o exercício funcional temporário, regidos pelo regime de contratação
celetista, de acordo com o quantitativo constante no Anexo I deste Edital e, ainda, das que surgirem no decorrer do
prazo de validade deste Certame, que será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data
de sua homologação.
1.4. O Processo Seletivo para os cargos de que trata este Edital compreenderá exame intelectual, de caráter eliminatório
e classificatório, para aferir conhecimentos e habilidades, mediante aplicação de prova objetiva para todos os cargos.
1.5. Além das vagas ofertadas, este Edital prevê formação de cadastro de reserva na forma do ANEXO I.
1.6. Por cadastro de reserva entende-se o conjunto de candidatos classificados e relacionados na listagem que contém
o resultado final do Processo Seletivo. O cadastro de reserva somente será aproveitado mediante a abertura de novas
vagas, ou substituições, nos respectivos cargos, observado o prazo de validade referenciado no item 1.3, do Edital.
1.7. As provas objetivas serão realizadas nas cidades de Quixadá e Quixeramobim, no Estado do Ceará, podendo ser
utilizadas cidades circunvizinhas, dependendo da necessidade, nos termos dos subitens 9.3 e 12.1.
1.8. Os horários mencionados no presente Edital, e nos demais a serem publicados para o Processo Seletivo, obedecerão
ao horário oficial local.
2. DAS CONDIÇÕES PARA INVESTIDURA NO CARGO
2.1. Para investidura no cargo escolhido, o candidato deverá ter na data da contratação as condições especificadas a
seguir:
a) Ter sido classificado no Processo Seletivo na forma estabelecida neste Edital, em seus anexos e eventuais
retificações;
b) Ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do §1º do Art.
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12 da Constituição da República Federativa do Brasil e na forma do disposto no Art. 13 do Decreto n. 70.436, de
18 de abril de 1972;
c) Ter idade mínima de 18 anos completos;
d) Estar em pleno gozo dos direitos políticos;
e) Estar quite com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, também com as obrigações militares;
f) Firmar declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por
prática de improbidade administrativa, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal,
estadual ou municipal;
g) Apresentar declaração quanto ao exercício de outro(s) cargo(s), emprego(s) ou função(ões) pública(s) e sobre
recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria e/ou pensão;
h) Apresentar declaração de bens e valores que constituam patrimônio;
i) Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou
entidade da esfera federal, estadual ou municipal;
j) Firmar termo de compromisso de sigilo e confidencialidade das informações;
k) Ser considerado apto no exame admissional a ser realizado pela Consórcio Público de Saúde da Microrregião de
Quixadá– CPSMQ, mediante apresentação dos laudos, exames e declaração de saúde que forem por ela exigidos;
l) Apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Nível Fundamental, Nível Médio ou Nível
Superior, a depender do cargo escolhido, fornecido por instituição de ensino, reconhecido pelo Ministério de
Educação, comprovado por meio de apresentação de original e cópia do respectivo documento, para o cargo
pretendido;
m) Não ter sido condenado a pena privativa de liberdade transitada em julgado ou qualquer outra condenação
incompatível com a função pública;
n) Estar registrado e com a situação regularizada junto ao órgão de conselho de classe correspondente à sua
formação profissional, quando for o caso;
o) Estar apto física e mentalmente para o exercício do cargo, não sendo, inclusive, pessoa com deficiência
incompatível com as atribuições deste, fato a ser apurado por Comissão instituída pela Consórcio Público de
Saúde da Microrregião de Quixadá– CPSMQ;
p) Não registrar antecedentes criminais; e
q) Cumprir as determinações deste Edital.
2.2. Não haverá qualquer restrição ao candidato que, no ato de sua inscrição no certame, não possuir os requisitos
estabelecidos no subitem 2.1. No entanto, o Cargo somente será provido pelo candidato aprovado que, até a data-limite,
comprovar todas as exigências descritas no Edital.
2.3. No ato da convocação, até a data-limite de comprovação, todos os requisitos especificados no subitem 2.1 deverão
ser comprovados mediante a apresentação de documento original.
2.4. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos
exigidos.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1. As inscrições serão efetuadas durante o período das 14h00min de 14 de abril às 23h59min de 17 de maio de 2021,
pela internet, através do endereço eletrônico www.idib.org.br.
3.2. A inscrição do Candidato implicará em conhecimento prévio e na aceitação das normas estabelecidas neste Edital,
podendo o candidato inscrever-se para mais de um cargo ou, desde que haja compatibilidade de dia e horário do
cronograma previsto (ANEXO VI) para aplicação das provas.
3.3 O candidato inscrito para mais de um cargo na forma do subitem 3.1, caso seja aprovado em ambos, deverá no ato
da convocação, optar por apenas um cargo para exercer, podendo ficar no quadro de reserva do outro. É vedada a
acumulação remunerada de cargos públicos em conformidade com art. 37, XVI, da Constituição Federal.
3.4. As taxas de inscrições serão conforme o disposto no ANEXO I deste Edital.
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3.5. Após o horário de encerramento das inscrições, citado no subitem anterior, a ficha de inscrição não estará mais
disponível no endereço eletrônico do IDIB.
3.6. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá:
a) Acessar o endereço eletrônico www.idib.org.br, durante o período de inscrição;
b) Localizar nesse endereço eletrônico o “link” correlato ao Processo Seletivo (Processo Seletivo do Consórcio
Público de Saúde da Microrregião de Quixadá– CPSMQ);
c) Preencher corretamente a ficha de inscrição, nos moldes previstos neste Edital;
d) Após o integral preenchimento da ficha de inscrição online, imprimir o respectivo boleto bancário e efetuar o
pagamento da taxa de inscrição na rede bancária (agências e correspondentes bancários).
3.7. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado em até 24 (vinte e quatro) horas após a emissão do boleto
bancário.
3.7.1. Caso o candidato perca o prazo do subitem anterior, terá que reemitir novo boleto de pagamento da taxa
de inscrição.
3.7.2. A taxa de inscrição deverá ser paga até o primeiro dia útil após o fim das inscrições.
3.8. As inscrições efetuadas somente serão deferidas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição pelo
sistema bancário.
3.9. O candidato inscrito não deverá enviar cópia de documento de identidade, sendo de sua exclusiva responsabilidade
a correção e a veracidade dos dados cadastrais informados no ato da inscrição, sob as penas da lei.
3.10. O IDIB não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados que não seja comprovada qualquer gerência ou participação
da organizadora.
3.11. Não será dispensado o pagamento da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que atenderem os requisitos
definidos pelo Decreto Federal n.º 6.593, de 02 de outubro de 2008.
3.11.1. Ficarão isentos do pagamento da taxa de inscrição deste Processo Seletivo, os candidatos que:
3.11.1.1 – Decreto Federal nº 6.593:
a) Estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
(CadÚnico), de que trata o Decreto Federal n.º 6.135, de 26 de junho de 2007;
b) Comprovarem ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135, de
26 de junho de 2007;
c) Fizerem ficha de inscrição regular no endereço eletrônico do IDIB e apresentar o referido
boleto bancário que será isentado;
d) Apresentarem Declaração de que o CadÚnico se encontra ativo e regular.
3.11.2. O candidato deverá comprovar, também, que é membro de família de baixa renda, através de conta de
luz, emitido nos últimos 06 (seis) meses, informando que é de baixa renda ou declaração de próprio punho,
reconhecida firma em cartório.
3.11.3. O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser preenchido de acordo com o formulário
constante do ANEXO II deste Edital, o qual deverá ser enviado juntamente da documentação exigida nos subitens
3.11.1.1 e 3.11.2, em vias digitalizadas, de acordo com as instruções abaixo.
3.11.3.1 Para fins de pedido de isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá ter realizado sua inscrição,
obrigatoriamente, no período de 14 a 16 de abril de 2021.
3.11.3.2 O candidato inscrito até o dia 16 de abril de 2021, que deseja requerer a isenção de sua taxa de
inscrição, deverá acessar a página do Processo Seletivo no endereço eletrônico www.idib.org.br, em
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específico o link disponível para essa solicitação, durante o período de 19 e 20 de abril de 2021, para
concluir sua solicitação.
3.11.3.3 O candidato inscrito após o período constante do subitem 3.11.3.1, não mais poderão requerer
isenção de suas taxas de inscrição.
3.11.4. O IDIB verificará a veracidade das informações prestadas pelo candidato no órgão gestor do CadÚnico e a
Comissão de Processo Seletivo terá decisão terminativa sobre a concessão, ou não, do benefício.
3.11.5. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do candidato,
podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé-pública, o que acarretará sua eliminação do
Processo Seletivo, e aplicação das demais sanções legais em qualquer fase, cabendo recursos nos termos do item
15 – DOS RECURSOS deste Edital.
3.11.6. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções cíveis e penais previstas em lei.
3.11.7. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que não observar as
condições estabelecidas neste Edital.
3.11.8. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição por via postal, via fax ou via
correio eletrônico.
3.11.9. Os candidatos que tiverem seus pedidos indeferidos e quiserem participar do Certame serão autorizados
a efetuar o pagamento da taxa de inscrição, após a publicação do subitem anterior, até o final do período de
inscrição descrito nos subitens 3.4 e 3.7.2.
3.12. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos no Edital.
3.13. Informações complementares acerca da inscrição estarão disponíveis no endereço eletrônico www.idib.org.br.
4. DO DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR
4.1. O IDIB, após o término das inscrições, divulgará relação com o nome dos candidatos que tiveram suas inscrições
deferidas através do endereço eletrônico do IDIB, www.idib.org.br.
4.2. Do indeferimento do pedido de inscrição, caberá recurso nos termos do item 14 - DOS RECURSOS, a contar da data
da publicação realizada no endereço eletrônico do IDIB.
4.3. Não serão recebidos os recursos protocolados fora do prazo e em desacordo com preceitos do subitem 4.2 deste
Edital.
4.4. Não será aceita a interposição de recursos, ainda que dentro do prazo, via Correios, fax, e-mail ou qualquer outro
meio de comunicação, que não o estabelecido neste Edital.
4.5. A devolução do pagamento da taxa de inscrição, ao candidato, somente ocorrerá ao candidato, no caso de não
realização do Certame por parte do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá– CPSMQ, de valores
recolhidos em duplicidade ou pagos fora do prazo.
4.6. Considerar-se-á indeferida a inscrição preliminar do candidato que:
a) não pagar a taxa de inscrição; e,
b) prestar informações inverídicas quando do preenchimento da ficha de inscrição.
5. DO COMPROVANTE DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO
5.1. O candidato poderá acessar o endereço eletrônico da Organizadora para imprimir a confirmação de sua inscrição e,
em caso de qualquer incoerência ou mesmo ausência de seu nome na lista de inscritos, caberá recurso nos termos dos
subitens 16.1 (a) e 16.12.
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5.2. O comprovante de confirmação de inscrição, impresso via Internet, deverá ser mantido em poder do candidato e
apresentado nos locais de realização das provas, juntamente com documento original de identificação oficial com foto,
conforme item 11 – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS.
5.3. É responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção do comprovante de confirmação de inscrição.
6. DA INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADE ESPECIAIS
6.1. Aos candidatos com necessidades especiais, serão reservados 5% (cinco por cento) das vagas ofertadas em cargos
pré-definidos, conforme ANEXO I deste Edital, desde que a deficiência seja compatível com o cargo.
6.1.1. Se da aplicação do percentual de reserva de vagas a pessoas com deficiência resultar em número fracionado,
este será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente.
6.1.2. O candidato com necessidades especiais deverá observar os cargos e vagas oferecidas para pessoas com
deficiência. Caso venha a inscreverem-se em cargos que não possuam vagas destinadas as pessoas com
deficiência, será automaticamente incluído na lista geral de candidatos.
6.1.3. As pessoas com necessidades especiais, resguardadas as condições especiais previstas na legislação própria,
participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere às
provas aplicadas, ao conteúdo das mesmas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação
das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
6.2. Para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com necessidades especiais, o candidato deverá, no ato de
inscrição, declarar-se portador de deficiência e enviar laudo médico original, emitido nos últimos 12 (doze) meses,
atestando o nome da doença, a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código
correspondente no Código Internacional de Doenças (CID), bem como a provável causa da deficiência, na forma dos
subitens 6.3 ou 6.4 deste Edital, e do requerimento constante do ANEXO III deste Edital.
6.3. O candidato que queira concorrer às vagas destinadas aos candidatos com necessidades especiais, deverá enviar
laudo médico até o primeiro dia útil após o término do período de inscrições, conforme formulário constante do ANEXO
III deste Edital, para o correio eletrônico contato@idib.org.br.
6.4. O laudo médico original terá validade somente para este Processo Seletivo.
6.5. O candidato com necessidades especiais poderá requerer, na forma do subitem 7.8 deste Edital e no ato de inscrição,
tratamento diferenciado para os dias de aplicação das provas, indicando as condições de que necessita para a sua
realização, conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1° e 2°, do Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999,
publicado no Diário Oficial da União, de 21 de dezembro de 1999, e alterado pelo Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro
de 2004, publicado no Diário Oficial da União, de 3 de dezembro de 2004.
6.6. O candidato que, no ato de inscrição, declarar-se portador de necessidades especiais, se aprovado e classificado no
Processo Seletivo, terá seu nome publicado em lista à parte e, caso obtenha classificação necessária, figurará também
na lista de classificação geral.
6.7. O candidato que se declarar portador de necessidades especiais, caso aprovado e classificado no Processo Seletivo,
será convocado para submeter-se à perícia médica promovida pela Junta Médica Oficial, a ser designada pela Consórcio
Público de Saúde da Microrregião de Quixadá– CPSMQ, que verificará sua qualificação como portador de necessidades
especiais, o grau da deficiência e a capacidade para o exercício do respectivo cargo e que terá decisão determinativa
sobre a qualificação, nos termos do Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União,
de 21 de dezembro de 1999 e alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da
União, de 3 de dezembro de 2004.
6.8. O candidato mencionado no subitem 6.7, deste Edital, deverá comparecer à Junta Médica Oficial munido de laudo
médico original ou de cópia autenticada do laudo que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa
referência ao código correspondente do CID, conforme especificado no Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999,
publicado no Diário Oficial da União, de 21 de dezembro de 1999 e alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro
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de 2004, publicado no Diário Oficial da União, de 3 de dezembro de 2004, bem como à provável causa da deficiência,
após o resultado preliminar consolidado.
6.9. A inobservância do disposto nos subitens 6.2 a 6.7 deste Edital ou o não comparecimento ou a reprovação na Junta
Médica Oficial acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos com necessidades especiais.
6.10. A conclusão da Junta Médica Oficial referida no subitem 6.8 deste Edital, acerca da incapacidade do candidato para
o adequado exercício da função, fará com que ele seja eliminado do Processo Seletivo.
6.11. Quando a Junta Médica Oficial concluir pela inaptidão do candidato, havendo recurso, constituir-se-á junta pericial
para nova inspeção, da qual poderá participar profissional assistente indicado pelo candidato.
6.12. A indicação de profissional pelo candidato deverá ser feita no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da
data de ciência do laudo referido no subitem 6.10.
6.13. A junta pericial deverá apresentar o laudo conclusivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da data de
realização da nova inspeção.
6.14. Após a conclusão da nova inspeção, acompanhada pelo profissional assistente indicado pelo candidato, em caso
de inaptidão, não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela Junta Médica Oficial referenciada no item anterior.
6.15. O candidato que não for qualificado pela Junta Médica Oficial como pessoa com necessidades especiais, nos termos
do art. 4º, do Decreto Federal no 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal no 5.296, de 02/12/2004, perderá
o direito de concorrer às vagas reservadas a candidatos em tal condição e passará a concorrer juntamente com os demais
candidatos.
6.16. O candidato que for qualificado pela Junta Médica Oficial como pessoa com necessidades especiais, mas a
deficiência da qual é portador seja considerada, por essa mesma Junta, incompatível para o exercício das atribuições do
cargo, será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do Processo Seletivo, para todos os efeitos.
6.17. As vagas definidas no ANEXO I deste Edital que não forem providas por falta de candidatos com necessidades
especiais, ou por reprovação neste Certame ou na junta médica, poderão ser preenchidas pelos demais candidatos,
observada a ordem geral de classificação.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES
7.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este Edital e certificar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos e concordar com o termo de aceite deste Edital, o qual a sua inscrição configurará a aceitação de
todas as normas e condições estipuladas.
7.2. É vedada a inscrição condicional, fora do prazo de inscrições, via postal, via fax e (ou) via correio eletrônico.
7.3. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.
7.4. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados, localizados em qualquer agência do
Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e dos Correios, ou na Receita Federal, em tempo hábil, isto é, de forma que
consiga obter o respectivo número antes do término do período de inscrição.
7.5. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato.
7.6. Não será permitido pagamento de inscrição mediante depósito ou transferência bancária.
7.7. É vedada a transferência para terceiros do valor pago da taxa de inscrição.
7.8. Os Candidatos que necessitarem de qualquer tipo de atendimento diferenciado, as pessoas com necessidades
especiais ou não, para a realização da prova, deverão solicitá-lo na ficha de inscrição, indicando a necessidade específica.
7.8.1. No requerimento deve constar solicitação detalhada da condição especial, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, quando for o caso, bem como a
qualificação completa do candidato e a especificação do cargo para o qual está concorrendo.
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7.9. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um acompanhante,
que ficará em sala reservada para essa finalidade, e será responsável pela guarda da criança. A candidata sem
acompanhante não fará as provas.
7.9.1. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente da
sala de prova, acompanhada de uma fiscal.
7.9.2. Na sala reservada para amamentação, ficarão somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo
vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com
a candidata.
7.9.3 A criança deverá ser acompanhada, em ambiente reservado para este fim, de adulto responsável por sua
guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata).
7.9.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
7.10. Os candidatos que não fizerem a solicitação da condição especial até o término das inscrições, seja qual for o
motivo alegado, não terão a condição atendida.
7.11. A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade, e prévia
comunicação nos prazos ora estipulados.
8. DA DIVULGAÇÃO
8.1. A divulgação oficial deste Edital, e os demais Aditivos, se houverem relativos às informações referentes às etapas
deste Processo Seletivo serão publicados em jornal de grande circulação ou em órgão oficial de divulgação dos atos da
administração local.
8.2. É de responsabilidade exclusiva do Candidato o acompanhamento das etapas deste Processo Seletivo através do
endereço eletrônico www.idib.org.br.
9. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO
9.1. Será aplicado exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de prova objetiva, abrangendo os
conteúdos programáticos constantes do ANEXO V deste Edital, conforme o quadro a seguir:
NÍVEL DO CARGO
Todos os cargos
de Fundamental
Completo
Todos os cargos
de Nível Médio
Todos os cargos
de Nível Superior

CONTEÚDO

Nº DE
ITENS

PESO

TOTAL

Língua Portuguesa

10

1

10

Raciocínio Lógico

10

1

10

Conhecimentos Específicos

10

2

20

Língua Portuguesa

20

1

20

Conhecimentos Específicos

20

2

40

Língua Portuguesa

20

1

20

Conhecimentos Específicos

20

2

40

PERFIL MÍNIMO
DE APROVAÇÃO

CARÁTER

50%

Eliminatório
e Classificatório

50%

Eliminatório
e Classificatório

50%

Eliminatório
e Classificatório

9.2. O tempo de duração da totalidade das Provas Objetivas será de 03 (três) horas para todos os cargos.
9.3. Os locais e os horários de realização das provas objetivas serão divulgados no endereço eletrônico www.idib.org.br,
em até 07 (sete) dias anteriores a data das provas.
9.4. Será de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o
comparecimento no horário determinado.
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10. DA PROVA OBJETIVA
10.1. Para todos os cargos, a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões de múltipla
escolha que versarão sobre o Conteúdo Programático constante do ANEXO V deste Edital.
10.2. Cada questão de múltipla escolha constará de 04 (quatro) alternativas – A a D - dentre as quais somente 01 (uma)
estará correta.
10.3. A prova objetiva será corrigida por meio de processamento eletrônico.
10.4. Será classificado na prova objetiva o candidato que atingir o perfil mínimo de aprovação, conforme estabelecido
do subitem 9.1 deste Edital.
10.5. O candidato aprovado na prova objetiva, na forma do subitem anterior, será ordenado por cargo, de acordo com
os valores decrescentes das notas obtidas.
11. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
11.1. As Provas Objetivas serão realizadas nas cidades de Quixadá e Quixeramobim, no Estado do Ceará, com data
prevista para o dia 27 de junho de 2021, em locais e horários que serão divulgados oportunamente via internet, no
endereço eletrônico www.idib.org.br. Poderão ser utilizadas cidades circunvizinhas, dependendo da necessidade.
11.1.1. As Provas serão aplicadas nos turnos da manhã e tarde como estabelecido no ANEXO VI deste Edital.
11.1.2. A data das provas está sujeita à alteração conforme a conveniência e oportunidade da administração
pública, sendo as datas deste Edital, estipuladas como datas previstas.
11.2. Ao candidato, só será permitida a participação nas provas em data, horário e locais constantes no comprovante de
confirmação de inscrição.
11.3. Será vedada a realização das provas fora do local designado.
11.4. Não será permitido o ingresso de Candidatos, em hipótese alguma, no estabelecimento, após o fechamento dos
portões.
11.5. O horário de início das Provas será definido, dentro de cada sala de aplicação, observado o tempo de duração
estabelecido no subitem 9.2 deste Edital.
11.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com antecedência mínima de 01 (uma) hora,
munido de:
a) Comprovante de confirmação de inscrição;
b) Original de documento de identidade pessoal com foto;
c) Caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente.
d) Uso obrigatório de máscaras de proteção facial sobre o nariz e boca durante toda a permanência no local de
aplicação.
11.7. São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias
de Segurança, Forças Armadas, Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar, Passaporte brasileiro, Identidade
para Estrangeiros, Carteiras Profissionais expedidas por órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como
documento de identidade, Carteira do Trabalho, bem como a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma
da Lei nº 9.503/97).
11.8. O comprovante de confirmação de inscrição não terá validade como documento de identidade.
11.9. Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos de identificação supracitados, ainda que autenticados,
ou quaisquer outros documentos diferentes desses, bem como também não serão aceitos como documentos de
identidade: certidões de nascimento; CPF; títulos eleitorais; carteiras nacionais de habilitação digitais (modelo
eletrônico) ou qualquer outro documento digital; carteiras de estudante; carteiras funcionais sem valor de identidade
ou documentos ilegíveis, não identificáveis e(ou) danificados
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11.10. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do
candidato com clareza.
11.11. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de identidade original, por motivo de perda,
roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no
máximo, 15 (quinze) dias. O candidato será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de
assinaturas e de mais medidas de identificação que se fizerem necessárias, compatíveis ao caso.
11.12. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas
referentes à fisionomia ou à assinatura do portador.
11.13. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de
máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de
consulta.
11.14. Não será permitido ao candidato, durante a aplicação das provas, permanecer nos locais das provas com
aparelhos eletrônicos (telefone celular, relógio digital, smartwatch, notebook, tablet, receptor, gravador, dentre outros).
Caso o candidato leve consigo algum aparelho eletrônico, estes deverão ser acondicionados em envelope plástico
inviolável.
11.14.1 A emissão de qualquer sinal sonoro, mesmo que o aparelho esteja desligado e dentro do envelope,
implicará a eliminação do candidato.
11.15. O IDIB não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos
durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
11.16. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.
11.17. No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos locais
de prova, o IDIB procederá a inclusão do referido candidato, por meio de preenchimento de formulário condicional com
a apresentação de documento de identificação pessoal, conforme subitem 11.7 e do comprovante de pagamento
original.
11.17.1. A inclusão de que trata o subitem anterior será realizada de forma condicional e será confirmada pelo
IDIB, com o intuito de verificar a pertinência da referida inclusão.
11.17.2. Depois de garantido o contraditório e a ampla defesa, constatada a improcedência da inscrição de que
trata o subitem 11.17, a mesma será automaticamente cancelada, passando a serem considerados nulos todos os
atos dela decorrentes.
11.18. Poderá ser admitido o ingresso de Candidato que não esteja portando o comprovante de inscrição no local de
realização das Provas, apenas quando o seu nome constar devidamente na relação de Candidatos afixada na entrada do
local de provas. Nestes casos, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, um documento de identificação. Sem a
apresentação do documento de identificação o candidato não poderá realizar sua prova, mesmo que seu nome conste
na relação oficial de inscritos no Processo Seletivo e apresente o comprovante de inscrição.
11.19. O candidato deverá assinalar as respostas das questões objetivas na Folha de Respostas, preenchendo os alvéolos,
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. O preenchimento da folha de respostas, único documento válido para a
correção da prova objetiva, será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com
as instruções contidas na capa do caderno de prova e/ou na folha de respostas.
11.20. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
11.21. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão de inteira responsabilidade
do candidato.
11.22. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo
que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.
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11.23. Não será permitido que marcações no cartão de respostas, sejam feitas por outras pessoas que não o próprio
candidato, salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para esse fim. Nesse caso, se
necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal do IDIB incumbido para tal tarefa.
11.24. O candidato só poderá se ausentar do local de prova após uma hora do início das provas e somente poderá anotar
suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala e, em hipótese alguma, levará consigo o
caderno de provas e nem o Cartão Resposta.
11.25. O caderno de prova será disponibilizado para os candidatos no endereço eletrônico do IDIB, no dia seguinte ao
da aplicação das provas. O referido caderno ficará disponível, através de senha privativa individual, apenas durante o
prazo recursal da prova objetiva.
11.26. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após
a aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.
11.27. Será automaticamente excluído deste Processo Seletivo o candidato que:
a) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais predeterminados;
b) Não apresentar o documento de identidade exigido no subitem 11.7 deste Edital;
c) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
d) Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal;
e) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer
outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou estiver utilizando livros, notas,
impressos não permitidos e/ou calculadoras;
f) Estiver portando durante as provas qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação;
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas, seja qual for;
h) Não devolver a folha de respostas;
i) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou ser descortês com qualquer dos examinadores,
executores e seus auxiliares ou autoridades presentes;
j) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido neste
Edital;
k) Não permitir a coleta de sua assinatura e de sua digital; e
l) Estiver portando qualquer tipo de arma.
m) Comparecer sem máscara ou recusar-se a utilizá-la, ou, ainda, desrespeitar as regras relativas à prevenção do
contágio do COVID-19;
11.28. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação destas e/ou
pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação.
11.29. Não será permitido ao candidato, no dia da realização das provas, não utilizar máscaras de proteção facial sobre
o nariz e boca durante toda a permanência no local de aplicação, devendo cumprir, obrigatoriamente, com todos os
cuidados individuais de higiene recomendados para a prevenção do contágio do COVID-19, sob pena de ser eliminado
do certame.
11.30. Os candidatos poderão levar máscara reserva, para fins de troca a cada 2 horas, e mantê-la em embalagem
indicada pelos fiscais de prova, bem como levar seu próprio álcool em gel para uso individual durante a prova, desde que
ele esteja acondicionado em embalagem transparente e sem rótulo, bem como garrafa transparente de água, sem
rótulo.
11.31. Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Processo Seletivo – o que é de interesse público e, em especial,
dos próprios candidatos – bem como a sua autenticidade, será solicitado quando da aplicação da prova objetiva, a
autenticação digital em local apropriado.
11.32. Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, no dia de realização de prova:
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a) Serão observados os cuidados de distanciamento social e higienização relativa à prevenção do contágio do
COVID-19, conforme orientações legais vigentes;
b) não será permitida a permanência de acompanhante do candidato (exceto para o caso previsto no item 7.9
deste edital) ou pessoas estranhas ao processo nas dependências do local onde forem aplicadas as provas;
c) Os candidatos serão obrigatoriamente submetidos à inspeção por detectores de metais, bem como aos
procedimentos de biometria facial (foto digital in loco) e digital (impressão digital) durante a realização das
provas, sob pena de ser eliminado do certame em caso de recusa;
d) poderá ser exigida a retirada da máscara, quando da chegada do candidato para a identificação junto ao fiscal
de sala, mantido o distanciamento recomendado e sua imediata recolocação após a identificação, podendo,
ainda, ser exigido o exame da máscara e/ou máscara reserva;
11.33. O IDIB divulgará a imagem da folha de respostas dos candidatos que realizaram as provas objetivas, no endereço
eletrônico www.idib.org.br, exceto dos candidatos eliminados na forma do subitem 11.27 deste Edital, após a data de
divulgação do resultado final das provas objetivas. A referida imagem ficará disponível através de senha privativa
individual, por 10 (dez) dias corridos a contar da data de publicação do resultado final deste Processo Seletivo.
12. DA AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
12.1. A prova objetiva será avaliada na escala de pontos e pesos definidos no subitem 9.1.
12.2. Será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por
cento) do total de pontos da prova, desde que não obtenha nota igual a ZERO em nenhum dos conteúdos.
12.3. O candidato não habilitado na prova objetiva será eliminado do Processo Seletivo.
13 DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
13.1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da Nota Final, em lista de classificação por opção de
cargo.
13.2. A pontuação final para todos os cargos será:
Pontuação Final = (TPO)
Onde:
TPO = Total de Pontos da Prova Objetiva
13.3. Serão elaboradas duas listas de classificação, uma geral, com a relação de todos os candidatos aprovados, incluindo
os portadores de deficiência e uma especial, com a relação apenas dos candidatos portadores de deficiência.
13.4. No caso de empate na classificação dos candidatos, o desempate se fará verificando-se, sucessivamente, os
seguintes critérios em relação aos candidatos:
a) Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei n.º 10.741/2003, entre si e frente aos demais,
b)
c)
d)
e)

sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
Maior pontuação na disciplina de conhecimentos específicos;
Maior pontuação na disciplina de língua portuguesa;
Maior idade;
Exercício da função de Jurado.

13. O resultado deste Processo Seletivo estará disponível para consulta no endereço eletrônico do IDIB –
www.idib.org.br, e, contra esse, caberá recurso nos termos do item 14 – DOS RECURSOS, deste Edital.
13.6. Após o julgamento dos recursos, eventualmente interpostos, será publicada lista de Classificação Final, não
cabendo mais recursos.
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13.7. A lista de Classificação Final será publicada em jornal de grande circulação ou em órgão oficial de divulgação dos
atos da administração local.
13.8. Serão publicados em jornal de grande circulação ou em órgão oficial de divulgação dos atos da administração local,
apenas os resultados dos candidatos aprovados e classificados no Processo Seletivo, bem como todo o cadastro de
reserva.
13.9. A habilitação final para homologação será composta pelo número de candidatos acrescido do seu respectivo
cadastro de reserva, constante do ANEXO I, ficando consequentemente eliminados os demais candidatos.
14. DOS RECURSOS
14.1. Será admitido recurso administrativo contestando:
a) O indeferimento do pedido isenção de taxa de inscrição;
b) O indeferimento da inscrição;
c) O gabarito oficial preliminar da prova objetiva;
d) O resultado da prova objetiva;
e) E de todo ato emitido pela Comissão.
14.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação no endereço
eletrônico do fato objeto de recurso.
14.2.1 Os recursos devem ser direcionados ao IDIB, via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de
Recursos, apenas durante o prazo recursal, conforme disposições contidas no endereço eletrônico
www.idib.org.br, no link correspondente ao certame em questão. Após o prazo final do recebimento dos recursos,
a Organizadora julgará todos os enviados e publicará no endereço eletrônico www.idib.org.br a os seus resultados
definitivos.
14.3. Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para cada evento.
14.4. Todos os recursos deverão ser dirigidos à Comissão de Processo Seletivo, em formulário eletrônico, via endereço
eletrônico do IDIB.
14.5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo.
14.6. Não serão aceitos os recursos interpostos por outro meio que não o especificado neste Edital.
14.7. Também não será aceito o recurso interposto sem fundamentação ou bibliografia pertinente às alegativas
realizadas.
14.8. A banca examinadora, determinada pelo IDIB, constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais sobre suas decisões.
15.9. Os pontos relativos às questões da prova objetiva de múltipla escolha que, eventualmente, venham a ser anuladas,
serão atribuídos a todos os candidatos que tiverem sua prova corrigida.
14.10. A decisão relativa ao julgamento do recurso, quando do interesse de mais de um candidato, será dada a conhecer
coletivamente.
14.11. Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso, recurso de recurso ou recurso de gabarito final definitivo.
14.12. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Processo Seletivo.
15. DA CONVOCAÇÃO E DA ADMISSÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS
15.1. Para a admissão no cargo, o candidato deverá atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
a) Ter sido classificado na forma estabelecida neste Edital, em seus anexos e eventuais retificações;
b) Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
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c) Ter idade mínima de 18 anos completos;
d) Estar quite com o serviço militar, exceto para os candidatos do sexo feminino, e com a Justiça Eleitoral, para

todos os candidatos;
e) Firmar declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por

f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)

n)
o)

prática de improbidade administrativa, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal,
estadual ou municipal;
Apresentar declaração quanto ao exercício de outro(s) cargo(s), emprego(s) ou função (ões) pública(s) e sobre
recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria e/ou pensão;
Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou
entidade da esfera federal, estadual ou municipal;
Firmar termo de compromisso de sigilo e confidencialidade das informações;
Apresentar declaração de bens e valores que constituam patrimônio;
Ser considerado apto no exame admissional a ser realizado pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião
de Quixadá– CPSMQ, mediante apresentação dos laudos, exames e declaração de saúde que forem por ela
exigidos;
Não ter sido condenado a pena privativa de liberdade transitada em julgado ou qualquer outra condenação
incompatível com a função pública;
Estar registrado e com a situação regularizada junto ao órgão de conselho de classe correspondente à sua
formação profissional, quando for o caso;
Estar apto física e mentalmente para o exercício do cargo, não sendo, inclusive, pessoa com deficiência
incompatível com as atribuições deste, fato a ser apurado por Comissão instituída pelo Consórcio Público de
Saúde da Microrregião de Quixadá– CPSMQ;
Não registrar antecedentes criminais; e
Cumprir as determinações deste Edital.

15.2. Não haverá qualquer restrição ao candidato que, no ato de sua inscrição no certame, não possuir os requisitos
estabelecidos no subitem 15.1. No entanto, o Cargo somente será provido pelo candidato aprovado que, até a datalimite, comprovar todas as exigências descritas no Edital.
15.3 No ato da convocação, até a data-limite de comprovação, todos os requisitos especificados no subitem 15.1 deverão
ser comprovados mediante a apresentação de documento original.
15.4 O candidato, além de atender aos requisitos exigidos no subitem 15.1 deste Edital, deverá apresentar,
necessariamente, até o ato da contratação, os seguintes documentos originais e suas fotocópias:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Cadastro de Pessoa Física - CPF;
Cédula de Identidade;
Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se já for cadastrado;
Certidão de Casamento ou, se viúvo, apresentar a Certidão de Óbito, se divorciado, apresentar a Averbação ou
Escritura Pública de União Estável;
Cópia da Declaração de Bens encaminhada à Receita Federal, relativa ao último exercício fiscal;
Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone emitida em data recente);
Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo órgão competente;
Certificado de Reservista e/ou Carta-patente para candidatos com idade até 45 anos;
Registro no Conselho Regional da categoria profissional, quando for o caso e, certidão negativa;
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível exigido para o cargo, fornecido por instituição
reconhecida pelo Ministério de Educação, comprovado por meio de apresentação de seu original e de cópia;
Certidão da Justiça Estadual - Ações cíveis e criminais - Resolução 156-CNJ;
Certidão da Justiça Federal Ações cíveis e criminais;

15.5. Caso haja necessidade, o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá– CPSMQ poderá solicitar outros
documentos complementares.
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15.6. O candidato convocado para nomeação que não se apresentar no local e nos prazos estabelecidos será considerado
desistente, implicando sua eliminação definitiva, não podendo solicitar reclassificação e a convocação do candidato
subsequente imediatamente classificado.
15.7. Não será nomeado o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata para fins
de contração e que não possuir, na data da contração, os requisitos mínimos exigidos neste Edital.
15.8. O candidato que não atender, no ato da contração, aos requisitos dos subitens 15.1, 15.3 e 15.4 deste Edital será
considerado desistente, excluído automaticamente do Processo Seletivo, perdendo seu direito à vaga e ensejando a
convocação do próximo candidato na lista de classificação.
15.9. Os candidatos classificados serão convocados para nomeação por meio de publicações no sítio oficial
(www.cpsmquixada.com.br) do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá– CPSMQ, sendo de total
responsabilidade de o candidato acompanhar os atos convocatórios publicados após a homologação do Processo
Seletivo.
16. DA CONTRATAÇÃO E LOTAÇÃO
16.1. Após o Ato de convocação, o Candidato classificado e convocado por meio de publicação no sítio oficial
(www.cpsmquixada.com.br) do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá - CPSMQ, terá um prazo de 07
(sete) dias úteis para a apresentação e a efetivação dos procedimentos para sua contratação.
16.2. A convocação obedecerá à ordem rigorosa de classificação e o candidato deverá apresentar-se pessoalmente, ou
fazer-se representar por terceiro através de instrumento de procuração com poderes específicos para tanto, no
Departamento de Recursos Humanos - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá– CPSMQ, observadas
as seguintes condições:
16.2.1 O candidato convocado deverá apresentar-se pessoalmente, ou por procuração, ao setor competente,
munido de toda documentação exigida neste Edital. A não comprovação e/ou atendimento a qualquer requisito
contido neste Edital eliminará o candidato do Processo Seletivo.
16.2.2 Será permitido ao candidato convocado para admissão no serviço público o adiamento da nomeação no
cargo, mediante posicionamento no final da classificação, sendo eliminado do Processo Seletivo o candidato que,
por quaisquer motivos, não assumir o cargo dentro do prazo legal e/ou não requerer o adiamento de sua
nomeação.
16.3. Poderá a Administração, discricionariamente, lotar, remanejar e/ou deslocar os servidores de unidade
administrativa para outra, como também de localidade, dependendo dos princípios da conveniência, necessidade e
oportunidade.
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. As convocações para prestação das provas e os resultados serão publicados no endereço eletrônico
www.idib.org.br.
17.1.1. É de responsabilidade de o candidato acompanhar todos os atos, editais e comunicados oficiais referentes
a este Processo Seletivo, divulgados integralmente no endereço eletrônico da Organizadora.
17.2. O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá– CPSMQ e o IDIB se eximem das despesas com viagens,
estadias, transporte ou outros custos pessoais do candidato em quaisquer das fases deste Processo Seletivo.
17.3. Todos os cálculos de notas descritos neste Edital serão realizados com duas casas decimais, arredondando-se para
cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a cinco.
17.4. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Processo Seletivo,
valendo para esse fim, a homologação publicada no site do IDIB, www.idib.org.br.
17.5. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que verificadas a
qualquer tempo, em especial na ocasião da admissão, acarretarão a nulidade da inscrição e desclassificação do
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candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem administrativa, civil e criminal, cabendo
recursos nos termos do item 14 – DOS RECURSOS deste Edital.
17.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a
providência ou evento que lhe disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente,
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado em jornal de grande circulação e em órgão oficial
de divulgação dos atos da administração local.
17.7. O candidato se obriga a manter atualizado seu endereço perante o IDIB, até a data de publicação da homologação
do resultado final deste Processo Seletivo e, após esta data, junto ao próprio Departamento de Recursos Humanos do
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá– CPSMQ, devendo constar no envelope de encaminhamento a
frase - “Atualização de endereço para o Processo Seletivo do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá–
CPSMQ”.
17.8. O presente Processo Seletivo terá o prazo de validade de dois anos contados a partir da sua homologação.
17.8.1. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período.
17.9. Não será aceito pedido de reclassificação (final de lista) na hipótese de o candidato manifestar desinteresse na
vaga quando convocado.
17.10. A classificação do candidato será consagrada pelo Termo de Homologação do Resultado Final do Processo
Seletivo, ficando condicionado o provimento até a vigência deste Processo Seletivo.
17.11. O IDIB e o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá– CPSMQ não se responsabilizam por eventuais
prejuízos ao candidato decorrentes de:
a) Endereço não atualizado;
b) Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
c) Correspondência recebida por terceiros; e,
d) Necessidade de mudança de datas e de calendários previstos ou reaplicação de algum evento.
17.12. O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá– CPSMQ e o IDIB não se responsabilizam por quaisquer
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Processo Seletivo.
17.13. Considerar-se-á, para efeito de aplicação e correção das provas, a legislação vigente até a data de publicação
deste Edital.
17.14. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente entre a Comissão Especial do Processo Seletivo e o IDIB, no que
se refere à realização deste Processo Seletivo.
17.15. Caberá ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá– CPSMQ a homologação dos resultados finais
do Processo Seletivo.
17.16. O Foro da Comarca de Quixadá/CE é competente para decidir quaisquer ações judiciais interpostas com respeito
ao presente Edital.
17.17. Os candidatos poderão interpor impugnação sobre qualquer norma editalícia, no prazo de até 03 (três) dias úteis
após o lançamento do Edital. Todas as impugnações deverão ser dirigidas à Comissão Especial do Processo Seletivo e
entregues, pessoalmente ou por procuração, no SETOR DE PROTOCOLO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ– CPSMQ, das 8h às 13h.
17.18. Fica vedada a participação no Certame de parentes dos membros da Comissão do Processo Seletivo e Banca
Examinadora, até o terceiro grau, na linha reta e colateral ou por laços de sangue.
17.19. A divulgação da homologação do resultado final do certame será publicada nos termos do subitem 8.1 do presente
Edital.
Quixadá/CE, 14 de abril de 2021.
Francisco José Magalhães Carneiro
Presidente
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ANEXO I
Taxa de Inscrição:
ENSINO FUNDAMENTAL
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 70,00 (SETENTA)
CARGA
HORÁRIA
(SEMANAL)

VAGAS

Ampla
Concorrência

PCD

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

02

01

01

Ensino fundamental completo

44 h/s

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

11

09

02

Ensino fundamental completo

44 h/s

FUNÇÃO

REQUISITO EXIGIDO

SALÁRIO BASE
1.100,00 +
insalubridade*
1.100,00 +
insalubridade*

* A insalubridade deverá respeitar os laudos dos ambientes laborais, em face do previsto na NR 15, ANEXO 14, podendo variar de 10% (dez por cento) a 40%
(quarenta por cento) do salario mínimo vigente, a depender do caso e das atividades desenvolvidas no ambiente de trabalho.

ENSINO MÉDIO
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 100,00 (CEM REAIS)
CARGA
HORÁRIA
(SEMANAL)

VAGAS

Ampla
Concorrência

PCD

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

08

06

02

Ensino médio completo e curso de informática.

44 h/s

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

06

05

01

Ensino médio completo

44 h/s

FUNÇÃO

REQUISITO EXIGIDO

Ensino Médio completo e curso específico na
área em Instituição Educacional Reconhecida
pelo MEC, com o registro profissional ativo e
quite com suas obrigações junto ao respectivo
Conselho de Classe.
Ensino médio completo e curso específico na
área em Instituição Educacional Reconhecida
pelo MEC.

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

08

07

01

AUXILIAR EM PRÓTESE

03

02

01

ELETRICISTA

01

01

00

Ensino médio completo e curso técnico em
eletricidade.

44 h/s

PORTEIRO DIURNO

04

02

02

Ensino médio completo

44 h/s

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

10

09

01

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

02

01

01

TÉCNICO EM PRÓTESE

02

01

01

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

06

05

01

TÉCNICO DE FARMÁCIA

01

01

00

Ensino médio completo e curso técnico em
enfermagem em Instituição Educacional
Reconhecida pelo MEC. Estar com o registro
profissional ativo e quite com suas obrigações
junto ao respectivo Conselho de Classe.
Ensino médio completo e curso técnico em
informática ou redes de computadores, em
Instituição Educacional Reconhecida pelo MEC.
Ensino médio completo e curso técnico em
prótese dentária em Instituição de Ensino
reconhecida pelo MEC, com o registro
profissional ativo e quite com suas obrigações
junto ao respectivo Conselho de Classe.
Ensino Médio completo e curso técnico em
saúde bucal em Instituição de Ensino
reconhecida pelo MEC, com o registro
profissional ativo e quite com suas obrigações
junto ao respectivo Conselho de Classe.
Ensino médio completo e curso técnico na área
em Instituição Educacional Reconhecida pelo
MEC.

40 h/s.

40 h/s

SALÁRIO BASE
1.110,62 +
insalubridade*
1.100,00 +
insalubridade*
1.100,00 +
insalubridade*
1.100,00 +
insalubridade*
1.100,00 +
periculosidade**
1.100,00 +
insalubridade*

40 h/s

1.100,00 +
insalubridade*

40 h/s

1.480,83 +
insalubridade*

40 h/s

1.100,00 +
insalubridade*

40 h/s.

1.100,00 +
insalubridade*

40 h/s

1.100,00 +
insalubridade*

* A insalubridade deverá respeitar os laudos dos ambientes laborais, em face do previsto na NR 15, ANEXO 14, podendo variar de 10% (dez por cento) a 40%
(quarenta por cento) do salario mínimo vigente, a depender do caso e das atividades desenvolvidas no ambiente de trabalho.
**Adicional de periculosidade no valor 30% sobre o salário base da categoria, em conformidade com a NR 16, ANEXO 4.
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ENSINO SUPERIOR
TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS)
FUNÇÃO
ANALISTA DE SUPORTE EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

VAGAS

Ampla
Concorrência

PCD

01

01

00

CARGA
HORÁRIA
(SEMANAL)

SALÁRIO BASE

Graduação em Sistemas de Informação em
Instituição Educacional Reconhecida pelo MEC.

40 h/s

3.336,69 +
insalubridade*

30 h/s

1.735,08 +
insalubridade*

40 h/s

1.665,92 +
insalubridade*

20 h/s

2.342,35 +
insalubridade*

20 h/s

2.342,35 +
insalubridade*

20 h/s

2.342,35 +
insalubridade*

20 h/s

2.342,35 +
insalubridade*

20 h/s

2.342,35 +
insalubridade*

20 h/s

2.342,35 +
insalubridade*

40 h/s

1.735,08 +
insalubridade*

40 h/s

1.735,08 +
insalubridade*

30 h/s

1.708,37 +
insalubridade*

40 h/s

1.708,37 +
insalubridade*

20 h/s

4.671,37 +
insalubridade*

20 h/s

4.671,37 +
insalubridade*

REQUISITO EXIGIDO

ASSISTENTE SOCIAL

01

01

00

Graduação em Serviço Social, em Instituição de
Ensino Superior reconhecida pelo MEC. Estar
com o registro profissional ativo e quite com
suas obrigações junto ao respectivo Conselho de
Classe.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

03

02

01

Nível superior completo em Instituição
Educacional Reconhecida pelo MEC.

CIRURGIÃO DENTISTA (ENDODONTISTA)

04

03

01

CIRURGIÃO DENTISTA (ORTODONTISTA)

05

04

01

CIRURGIÃO DENTISTA (PACIENTES COM
NECESSIDADES ESPECIAIS)

02

01

01

CIRURGIÃO DENTISTA (PERIODONTISTA)

01

01

00

CIRURGIÃO DENTISTA (PROTESISTA)

04

03

01

CIRURGIÃO DENTISTA (TRAUMATO
BUCO-MAXILO-FACIAL)

02

01

01

ENFERMEIRO

02

01

01

FARMACÊUTICO

01

01

00

FISIOTERAPEUTA

02

01

01

FONOAUDIÓLOGO

01

01

00

MÉDICO ESPECIALISTA EM
ANESTESIOLOGIA

01

01

00

MÉDICO ESPECIALISTA EM ANGIOLOGIA

01

01

00

Graduação em Odontologia em Instituição de
Ensino Superior reconhecida pelo MEC,
especialização na área e estar com o registro
profissional ativo e quite com suas obrigações
junto ao respectivo Conselho de Classe.
Graduação em Odontologia em Instituição de
Ensino Superior reconhecida pelo MEC,
especialização na área e estar com o registro
profissional ativo e quite com suas obrigações
junto ao respectivo Conselho de Classe.
Graduação em Odontologia em Instituição de
Ensino Superior reconhecida pelo MEC,
especialização na área e estar com o registro
profissional ativo e quite com suas obrigações
junto ao respectivo Conselho de Classe.
Graduação em Odontologia em Instituição de
Ensino Superior reconhecida pelo MEC,
especialização na área e estar com o registro
profissional ativo e quite com suas obrigações
junto ao respectivo Conselho de Classe.
Graduação em Odontologia em Instituição de
Ensino Superior reconhecida pelo MEC,
especialização na área e estar com o registro
profissional ativo e quite com suas obrigações
junto ao respectivo Conselho de Classe.
Graduação em Odontologia em Instituição de
Ensino Superior reconhecida pelo MEC,
especialização na área e estar com o registro
profissional ativo e quite com suas obrigações
junto ao respectivo Conselho de Classe.
Graduação em Enfermagem, em Instituição de
Ensino Superior reconhecida pelo MEC. Estar
com o registro profissional ativo e quite com
suas obrigações junto ao respectivo Conselho de
Classe.
Graduação em Farmácia, em Instituição de
Ensino Superior reconhecida pelo MEC. Estar
com o registro profissional ativo e quite com
suas obrigações junto ao respectivo Conselho de
Classe.
Graduação em Fisioterapia, em Instituição de
Ensino Superior reconhecida pelo MEC. Estar
com o registro profissional ativo e quite com
suas obrigações junto ao respectivo Conselho de
Classe.
Graduação em Fonoaudiologia, em Instituição
de Ensino Superior reconhecida pelo MEC. Estar
com o registro profissional ativo e quite com
suas obrigações junto ao respectivo Conselho de
Classe.
Graduação em Medicina reconhecida pelo MEC;
Certificado de conclusão de Residência Médica
em Anestesiologia, reconhecido pela Comissão
Nacional de Residência Médica, ou Título de
especialista em Anestesiologia reconhecido pela
Associação Médica Brasileira e registro ativo no
Conselho Regional de Medicina.
Graduação em Medicina reconhecida pelo MEC;
Certificado de conclusão de Residência Médica
em Angiologia, reconhecido pela Comissão
Nacional de Residência Médica, ou Título de
especialista em Angiologia reconhecido pela
Associação Médica Brasileira e registro ativo no
Conselho Regional de Medicina.
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MÉDICO ESPECIALISTA EM
CARDIOLOGIA - AMBULATÓRIO

01

01

00

MÉDICO ESPECIALISTA EM
CARDIOLOGIA – ECOCARDIOGRAMA

01

01

00

MÉDICO ESPECIALISTA EM
DERMATOLOGIA

01

01

00

MÉDICO ESPECIALISTA EM
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA

01

01

00

MÉDICO ESPECIALISTA EM
COLONOSCOPIA

01

01

00

MÉDICO ESPECIALISTA EM ENDOSCOPIA

01

01

00

MÉDICO ESPECIALISTA EM
GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA

01

01

00

MÉDICO ESPECIALISTA EM
GINECOLOGIA

01

01

00

MÉDICO ESPECIALISTA EM OBSTETRÍCIA

01

01

00

MÉDICO ESPECIALISTA EM
MASTOLOGIA

01

01

00

MÉDICO ESPECIALISTA EM
NEUROLOGIA

01

01

00

Graduação em Medicina reconhecida pelo MEC;
Certificado de conclusão de Residência Médica
em Cardiologia, reconhecido pela Comissão
Nacional de Residência Médica, ou Título de
especialista em Cardiologia reconhecido pela
Associação Médica Brasileira e registro ativo no
Conselho Regional de Medicina.
Graduação em Medicina reconhecida pelo MEC;
Certificado de conclusão de Residência Médica
em Cardiologia, reconhecido pela Comissão
Nacional de Residência Médica, ou Título de
especialista em Cardiologia reconhecido pela
Associação Médica Brasileira e registro ativo no
Conselho Regional de Medicina.
Graduação em Medicina reconhecida pelo MEC;
Certificado de conclusão de Residência Médica
em Dermatologia, reconhecido pela Comissão
Nacional de Residência Médica, ou Título de
especialista em Dermatologia reconhecido pela
Associação Médica Brasileira e registro ativo no
Conselho Regional de Medicina.
Graduação em Medicina reconhecida pelo MEC;
Certificado de conclusão de Residência Médica
em Endocrinologia e Metabologia, reconhecido
pela Comissão Nacional de Residência Médica,
ou Título de especialista em Endocrinologia e
Metabologia reconhecido pela Associação
Médica Brasileira e registro ativo no Conselho
Regional de Medicina.
Graduação em Medicina reconhecida pelo MEC;
Certificado de conclusão de Residência Médica
em Gastroenterologia com área de atuação em
Endoscopia e Colonoscopia, reconhecido pela
Comissão Nacional de Residência Médica, ou
Título de especialista em Gastroenterologia
reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registro ativo no Conselho Regional de Medicina.
Graduação em Medicina reconhecida pelo MEC;
Certificado de conclusão de Residência Médica
em Gastroenterologia com área de atuação em
Endoscopia e Colonoscopia, reconhecido pela
Comissão Nacional de Residência Médica, ou
Título de especialista em Gastroenterologia
reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registro ativo no Conselho Regional de Medicina.
Graduação em Medicina reconhecida pelo MEC;
Certificado de conclusão de Residência Médica
em Gastroenterologia, reconhecido pela
Comissão Nacional de Residência Médica, ou
Título de especialista em Gastroenterologia
reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registro ativo no Conselho Regional de Medicina.
Graduação em Medicina reconhecida pelo MEC;
Certificado de conclusão de Residência Médica
em Ginecologia e Obstetrícia, reconhecido pela
Comissão Nacional de Residência Médica, ou
Título de especialista em Ginecologia e
Obstetrícia reconhecido pela Associação Médica
Brasileira e registro ativo no Conselho Regional
de Medicina.
Graduação em Medicina reconhecida pelo MEC;
Certificado de conclusão de Residência Médica
em Ginecologia e Obstetrícia, reconhecido pela
Comissão Nacional de Residência Médica, ou
Título de especialista em Ginecologia e
Obstetrícia reconhecido pela Associação Médica
Brasileira e registro ativo no Conselho Regional
de Medicina. Atuação exclusiva em Pré-Natal de
Alto Risco
Graduação em Medicina reconhecida pelo MEC;
Certificado de conclusão de Residência Médica
em Mastologia, reconhecido pela Comissão
Nacional de Residência Médica, ou Título de
especialista em Mastologia reconhecido pela
Associação Médica Brasileira e registro ativo no
Conselho Regional de Medicina.
Graduação em Medicina reconhecida pelo MEC;
Certificado de conclusão de Residência Médica
em Neurologia, reconhecido pela Comissão
Nacional de Residência Médica, ou Título de
especialista em Neurologia reconhecido pela
Associação Médica Brasileira e registro ativo no

20 h/s

4.672,37 +
insalubridade*

20 h/s

4.671,37 +
insalubridade*

20 h/s

4.671,37 +
insalubridade*

20 h/s

4.671,37 +
insalubridade*

20 h/s

4.671,37 +
insalubridade*

20 h/s

4.671,37 +
insalubridade*

20 h/s

4.672,37 +
insalubridade*

20 h/s

4.671,37 +
insalubridade*

20 h/s

4.671,37 +
insalubridade*

20 h/s

4.671,37 +
insalubridade*

20 h/s

4.671,37 +
insalubridade*
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Conselho Regional de Medicina. Atuação
exclusiva em neurologia geral e infantil.

MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA

01

01

00

MÉDICO ESPECIALISTA EM
OTORRINOLARINGOLOGIA

01

01

00

MÉDICO ESPECIALISTA EM
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA

02

01

01

MÉDICO ESPECIALISTA EM
REUMATOLOGIA

01

01

00

MÉDICO ESPECIALISTA EM UROLOGIA AMBULATORIAL

01

01

00

MÉDICO ESPECIALISTA EM UROLOGIA PROCEDIMENTO

01

01

00

OUVIDOR

01

01

00

PSICÓLOGO

01

01

00

TERAPEUTA OCUPACIONAL

01

01

00

Graduação em Medicina reconhecida pelo MEC;
Certificado de conclusão de Residência Médica
em Ortopedia-Traumatologia, reconhecido pela
Comissão Nacional de Residência Médica, ou
Título de especialista em OrtopediaTraumatologia reconhecido pela Associação
Médica Brasileira e registro ativo no Conselho
Regional de Medicina.
Graduação em Medicina reconhecida pelo MEC;
Certificado de conclusão de Residência Médica
em Otorrinolaringologia, reconhecido pela
Comissão Nacional de Residência Médica, ou
Título de especialista em Otorrinolaringologia
reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registro ativo no Conselho Regional de Medicina.
Graduação em Medicina reconhecida pelo MEC;
Certificado de conclusão de Residência Médica
em Radiologia e Diagnóstico por Imagem,
reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em
Radiologia e Diagnóstico por Imagem
reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registro ativo no Conselho Regional de Medicina.
Atuação exclusiva: Ultrassonografia geral,
Ultrassonografia com doppler, Ultrassonografia
Gineco-Obstetra
Graduação em Medicina reconhecida pelo MEC;
Certificado de conclusão de Residência Médica
em Reumatologia, reconhecido pela Comissão
Nacional de Residência Médica, ou Título de
especialista em Reumatologia reconhecido pela
Associação Médica Brasileira e registro ativo no
Conselho Regional de Medicina.
Graduação em Medicina reconhecida pelo MEC;
Certificado de conclusão de Residência Médica
em Urologia, reconhecido pela Comissão
Nacional de Residência Médica, ou Título de
especialista em Urologia reconhecido pela
Associação Médica Brasileira e registro ativo no
Conselho Regional de Medicina.
Atuação
exclusiva em urologia clínica e procedimentos
ambulatoriais.
Graduação em Medicina reconhecida pelo MEC;
Certificado de conclusão de Residência Médica
em Urologia, reconhecido pela Comissão
Nacional de Residência Médica, ou Título de
especialista em Urologia reconhecido pela
Associação Médica Brasileira e registro ativo no
Conselho Regional de Medicina.
Atuação
exclusiva em urologia clínica e procedimentos
ambulatoriais.
Nível superior completo em Instituição
Educacional Reconhecida pelo MEC.
Graduação em Psicologia, em Instituição de
Ensino Superior reconhecida pelo MEC. Estar
com o registro profissional ativo e quite com
suas obrigações junto ao respectivo Conselho de
Classe.
Graduação em Terapia Ocupacional, em
Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo
MEC. Estar com o registro profissional ativo e
quite com suas obrigações junto ao respectivo
Conselho de Classe.

20 h/s

4.671,37 +
insalubridade*

20 h/s

4.671,37 +
insalubridade*

20 h/s

4.671,37 +
insalubridade*

20 h/s

4.671,37 +
insalubridade*

20 h/s

4.671,37 +
insalubridade*

20 h/s

4.671,37 +
insalubridade*

40 h/s

1.735,08 +
insalubridade*

40 h/s

1.735,08 +
insalubridade*

30 h/s

1.708,37 +
insalubridade*

* A insalubridade deverá respeitar os laudos dos ambientes laborais, em face do previsto na NR 15, ANEXO 14, podendo variar de 10% (dez por cento) a 40%
(quarenta por cento) do salario mínimo vigente, a depender do caso e das atividades desenvolvidas no ambiente de trabalho.

Quixadá/CE, 14 de abril de 2021.
Francisco José Magalhães Carneiro
Presidente
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DOS LOCAIS DE LOTAÇÃO
CATEGORIA PROFISSIONAL

VAGAS

Ampla
PCD LOCAL DE LOTAÇÃO
Concorrência

ANALISTA DE SUPORTE EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

1

1

0

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

3

2

1

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ – CPSMQ
(QUIXADÁ)

ASSISTENTE SOCIAL

1

1

0

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

5

4

1

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

3

2

1

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO (QUIXERAMOBIM)

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

6

5

1

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

2

1

1

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

8

7

1

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

3

2

1

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO (QUIXERAMOBIM)

AUXILIAR EM PRÓTESE

3

2

1

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO (QUIXERAMOBIM)

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

8

7

1

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO (QUIXERAMOBIM)

CIRURGIÃO DENTISTA (ENDODONTISTA)

4

3

1

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO (QUIXERAMOBIM)

CIRURGIÃO DENTISTA (ORTODONTISTA)

5

4

1

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO (QUIXERAMOBIM)

CIRURGIÃO DENTISTA (PACIENTES COM
NECESSIDADES ESPECIAIS)

2

1

1

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO (QUIXERAMOBIM)

CIRURGIÃO DENTISTA (PERIODONTISTA)

1

1

0

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO (QUIXERAMOBIM)

CIRURGIÃO DENTISTA (PROTESISTA)

4

3

1

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO (QUIXERAMOBIM)

CIRURGIÃO DENTISTA (TRAUMATO BUCOMAXILO-FACIAL)

2

1

1

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO (QUIXERAMOBIM)

ELETRICISTA

1

1

0

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

ENFERMEIRO

2

1

1

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

FARMACÊUTICO

1

1

0

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

FISIOTERAPEUTA

2

1

1

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

FONOAUDIÓLOGO

1

1

0

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

MÉDICO ESPECIALISTA EM ANESTESIOLOGIA

1

1

0

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

MÉDICO ESPECIALISTA EM ANGIOLOGIA

1

1

0

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

1

1

0

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

1

1

0

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

MÉDICO ESPECIALISTA EM COLONOSCOPIA

1

1

0

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

MÉDICO ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA

1

1

0

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

2

1

1

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

1

1

0

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

MÉDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA AMBULATÓRIO
MÉDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA –
ECOCARDIOGRAMA

MÉDICO ESPECIALISTA EM DIAGNÓSTICO
POR IMAGEM - ULTRASSONOGRAFIA
MÉDICO ESPECIALISTA EM
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
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MÉDICO ESPECIALISTA EM ENDOSCOPIA

1

1

0

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

MÉDICO ESPECIALISTA EM
GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA

1

1

0

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA

1

1

0

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

MÉDICO ESPECIALISTA EM MASTOLOGIA

1

1

0

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

MÉDICO ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA

1

1

0

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

MÉDICO ESPECIALISTA EM OBSTETRÍCIA

1

1

0

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

1

1

0

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

1

1

0

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

MÉDICO ESPECIALISTA EM REUMATOLOGIA

1

1

0

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

MÉDICO ESPECIALISTA EM UROLOGIA AMBULATORIAL

1

1

0

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

MÉDICO ESPECIALISTA EM UROLOGIA PROCEDIMENTO

1

1

0

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

OUVIDOR

1

1

0

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ – CPSMQ
(QUIXADÁ)

PORTEIRO DIURNO

2

1

1

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO (QUIXERAMOBIM)

PORTEIRO DIURNO

2

1

1

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

PSICÓLOGO

1

1

0

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

TÉCNICO DE FARMÁCIA

1

1

0

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

10

9

1

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

1

1

0

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO (QUIXERAMOBIM)

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

1

0

1

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ – CPSMQ
(QUIXADÁ)

TÉCNICO EM PRÓTESE

2

1

1

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO (QUIXERAMOBIM)

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

6

5

1

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO (QUIXERAMOBIM)

TERAPEUTA OCUPACIONAL

1

1

0

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE (QUIXADÁ)

MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA
MÉDICO ESPECIALISTA EM
OTORRINOLARINGOLOGIA
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ANEXO II
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
Eu,_______________________________________________________________________________, inscrito no CPF
sob o nº _____________________________, venho requerer a ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO do Processo Seletivo
para o quadro de pessoal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá– CPSMQ, para o cargo
_______________________, inscrição nº _______________, de acordo com o subitem 3.11.1., do Edital 01/2021,
conforme abaixo:
3.11.1. Ficarão isentos do pagamento da taxa de inscrição deste Processo Seletivo, os candidatos que:
3.11.1.1 – Decreto Federal nº 6.593:
a) estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de
que trata o Decreto Federal n.º 6.135, de 26 de junho de 2007;
b) comprovar ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135, de 26 de junho
de 2007;
c) fazer ficha de inscrição regular no endereço eletrônico do IDIB e apresentar o referido boleto
bancário que será isentado;
d) juntar Declaração que o CadÚnico que se encontra ativo e regular.
Preenchimento obrigatório:
Nº NIS:

CPF:

DATA DE NASCIMENTO:

DATA EXP.:

RG:

UF:

NOME DA MÃE:

Notas!
É de responsabilidade exclusiva do candidato o correto preenchimento dos formulários e a entrega da documentação
em conformidade com o Edital.
Todos os documentos enviados serão analisados posteriormente pela banca examinadora da Organizadora, que emitirá
relatório com situação preliminar do candidato.

_________________, ______ de _____________________ de 2021.

________________________________________________________________
Assinatura do (a) requerente
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ANEXO III
MODELO DE REQUERIMENTO DE VAGA PARA CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

O (a) candidato (a) ______________________________________________________, inscrito no CPF sob o n.º
_________________________, com inscrição nº ______________no Processo Seletivo para preenchimento de vagas
no cargo ________________________, regido pelo Edital n° 001/2021, do Processo Seletivo para o quadro de pessoal
do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá– CPSMQ, vem requerer vaga especial como PORTADOR DE
DEFICIÊNCIA.
Nessa ocasião, o(a) referido(a) candidato(a) apresentou LAUDO MÉDICO com a respectiva Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), no qual constam os seguintes dados:
Tipo de deficiência de que é portador: _________________________________________________________________.
Código correspondente da (CID): _____________________________________________________________________.
Nome e CRM do médico responsável pelo laudo: ________________________________________________________.
Dados especiais para aplicação das PROVAS: marcar com X no quadrículo, caso necessite de Prova Especial ou não.
Em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário.
( ) NÃO NECESSITA de PROVA ESPECIAL e/ou de TRATAMENTO ESPECIAL.
( ) NECESSITA de PROVA e/ou de CUIDADO ESPECIAL.
Especificar: _______________________________.
OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples,
tais como miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa concordância em relação ao enquadramento de
sua situação, nos termos do Decreto n.° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União, de 3 de
dezembro de 2004, especialmente no que concerne ao conteúdo do item 3 do Edital, sujeitando-se à perda dos direitos
requeridos em caso de não-homologação de sua situação, por ocasião da realização da perícia médica.

___________________________
Local e data

_______________________________________
Assinatura do candidato
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ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
À
COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO
O (a) candidato (a) ______________________________________________________________________________,
CPF n.º ______________________, com inscrição nº _____________ no Processo Seletivo para preenchimento de vagas
no cargo _______________________________________, regido pelo Edital n.º 01/2021 do Processo Seletivo para o
quadro de pessoal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá– CPSMQ, vem solicitar tratamento
especial para realização das provas conforme segue:
( )Outras
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa concordância em relação ao enquadramento de
sua situação de tratamento especial, sujeitando-se à perda dos direitos requeridos em caso de não-homologação de sua
situação, por ocasião da realização em caráter especial.

_________________________________
Local e data

_________________________________________
Assinatura do candidato
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ANEXO IV
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
NÍVEL SUPERIOR

CONHECIMENTOS BÁSICOS (COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR)
LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e interpretação de textos. Características dos diversos gêneros textuais. Tipologia textual. Sequências narrativa,
descritiva, argumentativa, expositiva, injuntiva e dialogal. Elementos de coesão e coerência textual. Funções da linguagem.
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Crase. Emprego e descrição das classes de palavras. Sintaxe da oração e do
período. Ênfase em concordância e regência. Significação das palavras e inferência lexical através do contexto. Paráfrase.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL SUPERIOR
ANALISTA DE SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Ambientes operacionais, programação orientada a objetos. Conhecimentos em Banco de Dados SQL, orientação a objetos.
Linguagens de programação, ASP, ASPX, C#, PHP. Desenvolvimento em plataforma Web, conhecimentos em tecnologias utilizadas
em projeto e desenvolvimento de websites. Tecnologias de apresentação, browsers, HTML/JAVA /PHP; webstandards (XHTML,
CSS); Framework para desenvolvimento de aplicações Web, Bootstrap, HTML 5, Javascript. Conceitos de integração de dados, JSON
e XML. Conceitos de métricas de software. Configuração de ferramentas de hospedagem de aplicações Web (IIS, Apache) Banco
de Dados, modelagem conceitual de dados (Modelo de Entidades e Relacionamentos). Arquiteturas e paradigmas de sistemas de
bancos de dados. Modelo relacional, normalização, integridade. Projeto de uma base de dados relacional. Noções básicas de SQL
(create, update, insert, select). Criação de procedimentos e funções utilizando a linguagem Transact SQL. Conceitos e arquitetura
para sistemas de dados, características de SGBD (MSSQLSERVER e MYSQL). Modelagem de dados. Engenharia de software,
conceitos gerais, ciclo de vida de software, análise de requisitos, garantia de qualidade de processo de software, garantia de
qualidade do produto, processo de software, testes. APF (análise por pontos de função); Análise Orientada a Objetos, principais
conceitos, abstração, classes, subclasses, herança e composição, polimorfismo, identificação de classes primárias; classes
derivadas; apresentação; linguagem de modelagem UML. Projeto de sistemas de informação, conceitos fundamentais;
planejamento das atividades de análise; PMBOK (Project Management Book of Knowledge). Acessibilidade e Engenharia de
Usabilidade, conceitos básicos de engenharia de usabilidade; critérios, recomendações e guias de estilo; análise de requisitos de
usabilidade; concepção, projeto e implementação de interfaces; modelo de acessibilidade; recursos técnicos para implementação
da acessibilidade em HTML (W3C, WAI e governo eletrônico). Noções básicas de redes e segurança de dados, autenticação,
criptografia, backup, firewall, tipos de rede, topologia de rede, controle de acesso, meios de transmissão, serviços de comunicação,
redes TCP/IP. Análise estruturada, ferramentas e técnicas de projetos. Análise essencial. Análise orientada a objetos, utilizando
UML. Ambientes e ferramentas de desenvolvimento orientado a objetos. Modelagem de sistemas. Métodos e Técnicas para
Tomada de Decisão. Ferramentas OLAP (on line analytic processing) (fundamentos). Data Warehouse / Data Mining (fundamentos).
Planejamento de Sistemas de Informação, Metodologias de planejamento. Arquitetura de sistemas de informação. Tecnologia da
informação aplicada a Sistemas de Informação. Segurança aplicada a sistemas. Noções de instalação e operação de Sistemas
Operacionais. Noções de gerência e administração de Redes de Computadores. Noções de gerência de projetos, Estudo de
viabilidade técnica e econômica. Métricas para estimativas e avaliação de prazo e custo (fundamentos). Técnicas de controle
(fundamentos). Análise de risco (fundamentos). Noções de hardware, periféricos, meios de armazenamento e recuperação de
informações e componentes em geral. Rotinas de Backup.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
1. Atos Administrativos: conceito, requisitos, atributos, discricionariedade e vinculação; classificação; espécies, motivação,
anulação, revogação e extinção; 2. Redação oficial: 2.1. Correspondência oficial; 2.2. Digitação qualitativa, abreviações e formas de
tratamento; 2.3. Expressões e vocábulos latinos de uso frequente nas comunicações administrativas oficiais; 2.4. Documentos e
modelos; 2.5. Comunicação escrita e oral; 2.6. Normas para elaboração de textos, envelope e endereçamentos postais; 3.
Contabilidade básica. 4. Documentação e arquivo: pesquisa, documentação, arquivo, sistema e métodos de arquivamento e
normas para arquivo; 5. Noções arquivísticas; 6. Técnicas secretariais: 6.1. Organizar e secretariar reuniões; 6.2. Organização e
controle de eventos: reserva de passagens, hospedagem, ressarcimentos, logística e infraestrutura; 7. Qualidade na prestação de
serviços e no atendimento presencial, virtual e telefônico; 8. Postura de atendimento; 9. Atendimento ao público. 10.
Correspondência e Atos Oficiais. Modelos oficiais, ofícios e requerimentos. 11. Abreviaturas, siglas e símbolos. 12. Documentos
Oficiais - Leis, Decretos, Resoluções, Portarias, Apostilas etc. 13. Elaboração de atas e relatórios. 14. Noções de Administração e
Planejamento.
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ASSISTENTE SOCIAL
1. O Serviço Social na atualidade: os desafios que se colocam à profissão. 2. O Serviço Social e suas demandas investigativas:
pesquisas quantitativa e qualitativa. 3. Os procedimentos teórico-metodológicos em Serviço Social. 4. O projeto ético-político do
profissional de Serviço Social: ética e legislação profissional. 5. As políticas sociais em seus significados e funções. 6. Avaliação de
políticas sociais. 7. Seguridade Social: Assistência Social, Previdência Social e Saúde. 8. A Assistência Social: um direito
constitucional. 9. Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 10. Assistência Social: a
descentralização e a participação popular.11. Estatuto do Idoso. 12. A prática de Serviço Social no âmbito da Saúde Pública. 13. Os
sistemas de serviços de Saúde. 14. A saúde e o ambiente.
CIRURGIÃO DENTISTA (TRAUMATO-BUCO- MAIXILO-FACIAL)
1. Princípios de Cirurgia: 1.1. Metodização Cirúrgica; 1.2. Medidas de Biosegurança 1.3. Prevenção e tratamento das emergências
médicas; 1.4. Primeiros Socorros na pratica cirúrgica; 2 - Anatomia Cirúrgica da Face; 3 - Processo de Cicatrização: 3.1. Cura e
Reparação; 4. Imagenologia para Cirurgia Buco-Maxilo-Faciais; 5. Anestesia Local; 6. Inflamações e Infecções Odontologênicas; 7.
Técnica para Exodontias: acidentes e complicações; 8. Traumatismo Buco-Maxilo-Facial: 8.1. Diagnóstico e Tratamento; 9. Cirurgia
Pré–Protética: 9.1. Indicações e Técnicas; 9.2. Bases biológicas da osseointegração; 9.3. Técnica cirúrgica para implantodontia; 10.
Transplante e reimplante dental; 11. Cistos e tumores odontogênicos: 11.1. Diagnóstico e tratamento; 12. Deformidades
dentofaciais: 12.1. Diagnóstico e tratamento: 12.2. Correção e reconstrução: 13. Desordens temporomandibulares e dor facial: 14.
Doenças gerais: manifestações bucais e sistêmicas.
CIRURGIÃO DENTISTA (ENDODONTISTA)
1. Instrumentos endodônticos; 2. Anatomia dental; 3. Abertura coronária e acesso aos canais radiculares; 4. Alterações pulpares e
periapicais; 5. Meios de diagnóstico das alterações pulpares e periapicais; 6. Microbiologia endodôntica; 7. Instrumentação dos
canais radiculares; 8. Obturação dos canais radiculares; 9. Medicação intra canal; 10. Soluções químicas auxiliares ao tratamento
endodôntico; 11. Tratamento conservador da polpa dental; 12. Trauma dental; 13. Urgência endodôntica; 14. Retratamento
endodôntico.
CIRURGIÃO DENTISTA (PACIENTES ESPECIAIS)
1. Conceito e classificação; 2. Psicologia e o atendimento ao paciente com necessidade especial; Gestante; 3. Síndromes e
deformidades crânio-maxilo-faciais; 4. Distúrbios psiquiátricos, comportamentais e neurológicos; 5. Deficiências sensoriais; 6.
Endocardite Bacteriana; 7. Hipertensão; 8. Diabetes; 9. Odonto-geriatria; 10. Distúrbios hematológicos; 11. Insuficiência renal
crônica; 12. Câncer bucal e cuidados com o paciente oncológico; 13. Hepatopatias
CIRURGIÃO DENTISTA (ORTODONTISTA)
1.Crescimento e desenvolvimento crânio-facial pré-natal e pós-natal; 2. Desenvolvimento da dentição e da oclusão, dentição
decídua, dentadura mista e dentição permanente; 3. Etiologia das más-oclusões; 4. Classificação das más-oclusões; 5. Exame
ortodôntico e ortopédico facial; 6. Diagnóstico ortodôntico e ortopédico facial; 7. Cefalometria radiográfica: conceitos; aplicações
clínicas; análises cefalométricas: Tweed, Steiner, Ricketts, McNamara e Jarabak; 8. Planejamento e tratamento ortodôntico –
ortopédico; 9. Condutas preventivas e interceptoras em Ortodontia e Ortopedia Facial; 10. Planejamento cirúrgico e ortodôntico
combinado: cirurgias ortognáticas; 11. Reações teciduais frente à forca ortodôntica e/ou ortopédica; 12. Biomecânica em
Ortodontia.
CIRURGIÃO DENTISTA (PERIODONTISTA)
1. Anatomia do periodonto; 2. Epidemiologia das doenças periodontais; 3. Etiologia das doenças periodontais; 4. As gengivites:
classificação e patogenia; 5. As periodontites: classificação e patogenia; 6. Instrumentos e instrumentação em periodontia; 7.
Raspagem e alisamento radicular; 8. Controle mecânico do biofilme dentário; 9. Controle químico do biofilme dentário; 10.
Medicina periodontal; 11. Técnica da Gengivectomia; 12. Retalho periodontal.
CIRURGIÃO DENTISTA (PROTESISTA)
1. Prótese Parcial Fixa: Preparo de dentes com finalidades protéticas, Núcleos, Moldagem e modelos de trabalho, Cimentação
provisória e definitiva; 2. Prótese Parcial Removível: Elementos constituintes, Biomecânica de inserção e retirada, Princípios
Biomecânicos, Retentores extra-coronários e Procedimentos clínicos e laboratoriais relacionados com as fases de instalação; 3.
Prótese Total: Próteses Totais Removíveis. Estética e Relações Intermaxilares em Prótese Total. Manutenção em Prótese Total.
ENFERMEIRO
Gerenciamento dos Serviços de Enfermagem. Processo de trabalho em Enfermagem; Auditoria em Saúde e em Enfermagem;
Supervisão em Enfermagem; Teorias administrativas; Recursos humanos; Mudanças em Enfermagem; Planejamento em
Enfermagem. Lei do Exercício Profissional: Atribuições da equipe de Enfermagem conforme a lei; funções privativas do enfermeiro;
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Conduta profissional segundo a Lei e o Código de Ética. Saúde do trabalhador: Doenças ocupacionais. Biossegurança; A vigilância
epidemiológica no contexto da Enfermagem. Semiologia e semiotécnica aplicada à Enfermagem (princípios básicos do exame físico
e adequação aos diagnósticos de enfermagem). Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), coleta de dados, diagnóstico
de Enfermagem com base na Taxonomia da "Associação Norte-Americana de Diagnóstico em Enfermagem" (NANDA), Classificação
de Intervenções de Enfermagem (NIC) e Avaliação da Assistência de Enfermagem (NOC), documentação e registro. Princípios da
administração de medicamentos: Cuidados de Enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa. Assistência de
Enfermagem na prevenção e controle de infecção hospitalar. O Processo de Enfermagem na organização da assistência de
Enfermagem peri-operatória: Planejamento da assistência de Enfermagem no pré, trans e pós-operatório. Papel do Enfermeiro no
centro cirúrgico e central de esterilização. Assistência de Enfermagem a adultos e idosos com alterações clínicas nos sistemas
orgânicos, de acordo com as necessidades humanas básicas utilizando o processo de enfermagem: Modelos de intervenção na
saúde da população idosa. Assistência de enfermagem a pacientes com doenças crônicas (hipertensão e diabetes) e
imunodeficiência. Planejamento da assistência de Enfermagem nas alterações dos sistemas hematopoiético, gastrointestinal,
cardiovascular, respiratório, renal, geniturinário, endócrino, nervoso e músculo esquelético. Assistência de Enfermagem nas
alterações clínicas em situações de urgência e emergência: Assistência de Enfermagem a pacientes com lesões por queimaduras.
Assistência de Enfermagem em doenças infecciosas. Assistência de Enfermagem na função imunológica: Avanços da imunologia:
Engenharia genética e células tronco. Assistência de Enfermagem em unidade de terapia intensiva adulto, pediátrico e neonatal.
Aplicações terapêuticas e procedimentos tecnológicos aos clientes em estado crítico e/ou com intercorrências clínico-cirúrgicas
(cirurgias gerais, vasculares, ginecológicas, proctológicas, urológicas e neurocirurgia). Assistência pós-operatória a portadores de:
feridas cirúrgicas, cateteres, drenos e balanço hidroeletrolítico. Enfermagem no programa de assistência domiciliar. Planejamento
e promoção do ensino de autocuidado ao cliente.
FARMACÊUTICO
Farmacologia: Classificação das drogas. classificação das formas farmacêuticas. Vias de administração de drogas. Absorção.
Distribuição. Biodisponibilidade. Biotransformação. Eliminação. Mecanismo de ação de drogas. Interação medicamentosas.
Relação dose efeito. Sinergismo. Agonistas. Antagonistas. Bloqueadores neuromusculares. Anestésicos gerais. Anestésicos locais.
Anticonvulsivantes. Ansioliticos. Antidepressivos. antipsicóticos. Antitérmicos. Analgésicos. Antiinflamatórios esteroidais e não
esteroidais. Cardiotônicos. Antiarrítimicos. Antiangínicos. Anti-hipertensivos. Vasodilatadores. Diuréticos. Broncoconstrictores.
Broncodilatadores. Antialérgicos. Antibióticos. Antifúngicos. Antivirais. antiparasitários. Antisépticos. Farmacotécnica: Formas
farmacêuticas para uso parenteral. Formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica. Formas farmacêuticas obtidas por
dispersão mecânica.Farmácia Hospitalar: Estrutura organizacional. Estrutura administrativa. Conceito. Objetivos. Aquisição de
medicamento e correlatos. Análise de medicamentos e correlatos. Controle de estoques de medicamentos e correlatos.
Manipulação de formas magistrais e oficinas. Planejamento de estoque. Controle de estoque. Medicamentos controlados. Controle
de infecção hospitalar. Suporte nutricional parenteral. Legislação farmacêutica: Código de ética farmacêutico
FISIOTERAPEUTA
1. Sinais vitais. 2. Avaliação musculoesquelética. 3. Avaliação sensorial. 4. Avaliação da coordenação. 5. Avaliação da função motora.
6. Eletromiografia e testes de velocidade de condução nervosa. 7. Análise da marcha. 8. Avaliação funcional. 9. Pré-deambulação
e treino de marcha. 10. Disfunção pulmonar crônica. 11. Doença cardíaca. 12. Acidente vascular encefálico. 13. Doença vascular
periférica e tratamento de feridas. 14. Avaliação e tratamento após amputação de membro inferior. 15. Avaliação e controle de
próteses. 16. Avaliação e controle de órteses. 17. Artrite. 18. Esclerose múltipla. 19. Doença de Parkinson. 20. Traumatismo crânioencefálico. 21. Reabilitação vestibular. 22. Queimaduras. 23. Lesão medular traumática. 24. Dor crônica. 25. Biofeedback. 26.
Semiologia respiratória. 27. Produção de muco. 28. Macroscopia e viscosimetria do muco brônquico. 29. Tosse. 30. Úlceras de
pressão. 31. Atelectasia. 32. Diagnóstico por imagem. 33. Endoscopia das vias respiratórias. 34. Monitorização com oximetria de
pulso e capnografia. 35. Terapia com PEEP. 36. Expansão e reexpansão pulmonar. 37. Recrutamento alveolar. 38. Fisioterapia na
saúde do trabalhador: conceito de ergonomia, doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, práticas preventivas no ambiente
de trabalho.
FONOAUDIÓLOGO
1. Atuação fonoaudiológica em leito hospitalar – princípios básicos; 2. Neurofisiologia e neuroanatomia da linguagem, fala, voz e
deglutição; 3. Implicações da traqueostomia e da intubação orotraqueal na deglutição; 4. avaliação da deglutição em leito
hospitalar; 5. Afasia, disartria e apraxia - avaliação e terapia; disfagia neurogênica – avaliação e terapia; disfonias neurogênicas –
avaliação e terapia; avaliação e terapia fonoaudiológica nas queimaduras de face e pescoço e inalatórias; 6. Avaliação e terapia
fonaudiológicas nos casos de cirurgia ortognática e trauma de face; 7. Atuação fonoaudiológica em pacientes de cabeça e pescoço
– voz em câncer de cabeça e pescoço, disfagia mecânica, atendimento fonoaudiológico nas laringectomias parciais, laringectomia
total perspectivas de reabilitação vocal; 8. Tumores na cavidade oral e orofaringe – atuação fonoaudiológica; 9. Avaliação
audiológica por via aérea e por via óssea, mascaramento, logoaudiometria e imitanciometria.
MÉDICO ESPECIALISTA EM ANGIOLOGIA
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1. Fisiologia da coagulação e da fibrinólise 2. O exame clínico do paciente vascular 3. Métodos não-invasivos no diagnóstico das
doenças vasculares. 4. Insuficiência arterial crônica de extremidades. 5. Vassculites na prática médica. 6. Aneurismas. 7. Pé
Diabético.8. Hipertensão renovascular 9. Doença tromboembólica venosa. 10. Insuficiência venosa crônica. 11. Linfangites e
erisipela. 12. Linfedemas. 13. Úlceras de perna. 14. Oclusões arteriais agudas. 15. Trauma vascular. 16. Terapêutica hipolipemiante.
17. Terapêutica antiplaquetária.18. Terapêutica anticoagulante e fibrinolítica.19. Terapêutica vasodilatadora e hemorreológica.
MÉDICO ESPECIALISTA EM ANESTESIA
1. Avaliação pré-anestésica: Anamnese, exame clínico, exames complementares; Avaliação do risco e do estado físico; Pacientes
em uso agudo e crônico de medicamentos. 2. Farmacologia dos anestésicos locais. 3. Farmacologia dos anestésicos venosos. 4.
Farmacologia dos anestésicos inalatórios. 5. Farmacologia do sistema respiratório. 6. Farmacologia do sistema cardiovascular. 7.
Farmacologia do sistema nervoso. 8. Transmissão e bloqueio neuromuscular. 9. Anestesia inalatória. 10. Bloqueio subaracnóideo
e peridural. 11. Bloqueios periféricos (bloqueio do plexo braquial; bloqueio de nervos perifericos-Anatomia, técnicas, indicações,
contra indicações e complicações). 12. Recuperação pós-anestésica. 13. Monitorização. Técnicas, indicações e complicações;
Monitorização da função cardiovascular (com monitorização invasiva e eco trans-operatório); Monitorização da função
respiratória; Monitorização da função renal; Monitorização da transmissão neuromuscular. Monitorização da temperatura
corporal; Monitorização do Sistema Nervoso Central; Monitorização da coagulação (Tromboelastograma). 14. Parada cardíaca e
reanimação. 15. Metabolismo (equilíbrio hidroeletrolítico e acidobásico). 16. Reposição volêmica e transfusão. 17. Anestesia para
cirurgia abdominal. 18. Anestesia em urologia. 19. Anestesia em ortopedia (Técnicas, cuidados, indicações e contra-indicações;
Cirurgia de quadril: fraturas e artroplastia total; Cirurgia de joelho: artroscopia e prótese total de joelho; Cirurgia de coluna, ombro,
mão e pé; Cirurgia de reimplantação de membros e dedos). 20. Anestesia e sistema endócrino. 21. Anestesia em obstetrícia. 22.
Anestesia em urgências e no trauma. 23. Anestesia para oftalmologia e otorrinolaringologia. 24. Anestesia para cirurgia plástica e
buco-maxilo-facial. 25. Anestesia em geriatria. 26. Anestesia para cirurgia torácica. 27. Anestesia e sistema cardiovascular anestesia
no cardiopata para cirurgia não-cardíaca; anestesia para cirurgia cardíaca; cardiopatias congênitas; revascularização do miocárdio;
cirurgias valvulares; aneurismectomia; Traumatismo cardíaco; Circulação extracorpórea; Suporte mecânico à circulação: balão
intra-aórtico e ou Anestesia para implante de marcapasso e cardioversão; Anestesia para cateterismo cardíaco diagnóstico e
terapêutico; Anestesia para cirurgia vascular periférica e de aorta: aneurismas e revascularização; Anestesia para procedimentos
endovasculares. 28. Anestesia em pediatria. 29. Anestesia para neurocirurgia. 30. Anestesia ambulatorial. 31. Anestesia para
procedimentos fora do centro cirúrgico. 32. Complicações da anestesia. 33. Choque. 34. Terapia intensiva. 35. Suporte ventilatório.
36. Dor. 37. Anestesia para transplantes (Cuidados com doadores de órgãos. 38. Preservação de órgãos; 39. Noções gerais sobre
imunologia dos transplantes. 40. Aspectos legais no transplante de órgãos).
MÉDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA / AMBULATÓRIO
Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular; Semiologia do aparelho cardiovascular; Métodos diagnósticos: eletrocardiografia,
ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética, radiologia; Cardiopatias congênitas cianóticas e
acianóticas: diagnóstico e tratamento; Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica; Doença reumática; Valvulopatias: diagnóstico e
tratamento; Miocardiopatias: diagnóstico e tratamento; Insuficiência cardíaca congestiva; Doença de Chagas; Arritmias cardíacas:
diagnóstico e tratamento; Distúrbios de condução. Marca-passos artificiais; Endocardite infecciosa; Hipertensão pulmonar;
Síncope; Doenças do pericárdio; Doenças da aorta; Embolia pulmonar; Cor pulmonar; Patologias sistêmicas e aparelho
cardiovascular.
MÉDICO ESPECIALISTA EM COLONOSCOPIA
Equilíbrio hidro-eletrolítico e ácido-básico.Transtornos hemorrágicos. Mecanismo da hemostase. Transfusão de sangue e
derivados. Anatomia, embriologia e fisiologia do intestino grosso.Diagnóstico das doenças do ãnus, reto e cólon. Colonoscopia indicações, contraindicações e complicações. 6. Preparo para colonoscopia.Sedação e antibiótico em colonoscopia. Procedimentos
em colonoscopia - biópsias, polipectomia e mucosectomia. Indicações e contra-indicações e complicações. Obstrução intestinal.
Etiopatogenia e fisiopatologia. Pseudo-obstrução colõnica. Terapêutica nas obstruções. Traumatismo abdominal. Traumatismo do
cólon e reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Terapêutica dos corpos
estranhos. Tumores benignos do cólon, reto e ãnus. Pólipos e poliposes colõnicas. Câncer do cólon, reto e ãnus - Rastreamento e
vigilância no Câncer colorretal. Enterocolopatias parasitárias. Helmintíases, Protozooses. Epidemiologia, quadro clínico e
diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Doenças inflamatórias inespecíficas do cólon e do reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e
diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Doenças inflamatórias específicas do cólon e do reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e
diagnóstico diferencial.Doença isquêmica do cólon e reto. Fisiopatologia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial.
Conduta terapêutica. Doença diverticular do cólon. Etiopatogenia. Fisiopatologia. Quadro clínico e diagnóstico diferencial.
Complicações. Conduta terapêutica. Ectasias vasculares do cólon. Hemorragia digestiva baixa. Colonoscopia na urgência.
Colonoscopia pediátrica - indicações, contra-indicações e preparo. Código de Ética, Bioética. Preenchimento da declaração de óbito.
Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
MÉDICO ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
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1. Apresentação comum das manifestações clínicas em endocrinologia. 2. Doença da hipófise e do hipotálamo. 3. Doenças da
tireoide. 4. Doenças das paratireoides. 5. Doenças das suprarrenais. 6. Diabetes mellitus. 7. Testes dinâmicos em endocrinologia.
8. Interpretação dos testes em endocrinologia. 9. Diagnóstico e tratamento das doenças endocrinológicas e metabólicas no ciclo
gravídicopuerperal. 10. Obesidade: avaliação, tratamento clínico e cirúrgico. 11. Osteoporose. 12. Distúrbios endócrinos e
metabólicos na infecção pelo HIV. 13. Deficiência de vitamina D. 14. Emergências endocrinológicas. 15. Dislipidemias. 16.
Hipogonadismo, infertilidade, amenorreia e disfunção erétil.
MÉDICO ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA
Diagnóstico das doenças da pele: principais tipos de lesão, disposição das lesões, distribuição das lesões, métodos diagnósticos;
Dermatites: dermatite de contato, dermatite atópica, dermatite seborréica, eczema numular, dermatites crônicas, dermatite
esfoliativa generalizada, dermatite de estase, líquen simples crônico; Infecções da pele: doenças estafilocócicas, erisipela, foliculite,
furúnculo, carbúnculo, hidradenite supurativa, infecções periungueais, eritrasma, hanseníase, leishmaniose, blastomicose; Micoses
superficiais: infecções por dermatófitos, infecções por leveduras: candidíase, ptiríase versicolor; Infecções parasitárias: escabiose,
pediculose, larva migrans; Dermatoviroses: verrugas, molusco contagioso; Alterações do folículo piloso e das Glândulas sebáceas:
acne, rosácea, dermatite perioral, hipertricose, alopecia, pseudofoliculite da barba, cisto sebáceo; Erupções eritematoescamosas:
psoríase, ptiríase rósea, líquen plano; Reações inflamatórias da pele: erupções por drogas, necrólise epidérmica tóxica, eritema
polimorfo, eritema nodoso, granuloma anular, lúpus; Erupções bolhosas: pênfigo foliáceo e vulgar; Dermatite herpetiforme;
Alterações da corneificação: ictiose, queratose, calosidades; Úlceras por pressão; Alterações da pigmentação: hipopigmentação:
albinismo, vitiligo, hipopigmentação inflamatória, hiperpigmentação; Alterações da sudorese: miliária, hiperidrose; Tumores
benignos: nevus, nevus displásicos, lipomas, angiomas, granuloma piogênico, queratose seborréica, dermatofibroma,
queratoacantoma, quelóide; Tumores malignos: carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, melanoma, sarcoma de kaposi.
MÉDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA / ECOCARDIOGRAMA
Cardiologia -1. Anatomia e Fisiologia do aparelho Cardiovascular. 2. Semiologia do aparelho Cardiovascular. 3. Métodos
Diagnósticos: Eletrocardiograma, Ergometria. 4. Ecocardiograma, Radiologia, Cardiologia nuclear, Hemodinâmica. 5. Insuficiência
Cardíaca Congestiva. 6. Arritmias Cardíacas, Marcapasso e Cardio desfibrilador. 7. Hipertensão Arterial Sistêmica. 8. Dislipidemias
e Doença Cardiovascular. 9. Síndrome Coronariana Aguda. 10. Doença Orovalvular. 11. Cardiomiopatias. 12. Endocardite Infecciosa.
13. Doenças do Pericárdio. 14. Doenças da aorta. 15. Febre Reumática. 16. Embolia Pulmonar. 17. Hipertensão Pulmonar. 18.
Cardiopatias Congênitas. 19. Patologias Sistêmicas e o Aparelho Cardiovascular. Ecocardiografia 1. Aspectos físicos do US e Doppler.
2. Ecocardiograma normal: cortes transtorácicos, anatomia e padrões de fluxos. 3. Função sistólica e diastólica de VE e VD. 4.
Doença Cardíaca Isquêmica. 5. Cardiomiopatias: dilatada, hipertrófica e restritiva. 6. Doença pericárdica. 7. Estenose e Regurgitação
valvular. 8. Próteses valvares. 9. Endocardite Infecciosa. 10. Massas, tumores e origem em embolia cardíaca. 11. ECO
Transesofágico. 12. ECO de Stress. 13. Hipertensão pulmonar. 14. Doenças da aorta.
MÉDICO ESPECIALISTA EM ENDOSCOPIA
Esôfago: corpos estranhos: diagnóstico, tratamento endoscópico, complicações; Estenoses: diagnóstico, tratamento e
complicações; Ingestão de substâncias corrosivas: diagnóstico, complicações, tratamento; Megaesôfago: diagnóstico, tratamento
endoscópico e complicações; Tumores de esôfago: diagnóstico, tratamento paliativo, próteses; Estômago: ingestão de substâncias
corrosivas; Tumores gástricos: diagnóstico; Hemorragia digestiva: diagnóstico e tratamento; Lesões ulceradas gástricas: conduta e
tratamento endoscópico; Duodeno: lesões ulceradas: conduta e tratamento endoscópico. Código de Ética Médica e Ética
profissional: Relação Médico -paciente. Prontuário médico. Sistemas de Registro. Doenças de Notificação Compulsória: prevenção
diagnóstico e tratamento. Biossegurança. Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. Atestado Médico e Declaração de Óbito.
Protocolo de morte encefálica (Resolução do CFM 1480/1997).
MÉDICO ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA
1. Aspectos gerais: preparo da sala de exames; preparo do paciente; anestesia, sedação e monitorização; equipamentos e material
acessório; biossegurança; limpeza e desinfecção dos endoscópicos. Cromoendoscopia. 2. Esôfago: esofagites, divertículo de Zenker,
megaesôfago; corpo estranho; esôfago de Barrett; estenoses benignas; tumores de esôfago; varizes esofagogástricas; hérnia hiatal
e doença do refluxo gastro-esofágico: abordagens diagnósticas e terapêuticas endoscópicas. 3. Estômago e duodeno: gastrites;
duodenites, tumores de estômago; Linfoma MALT, úlcera péptica; hemorragia digestiva; estômago operado. Balão intragástrico.
Gastropatia hipertensiva portal. Pesquisa de H. pylori. 4. Cólon e reto: colites; tumores do cólon; vigilância e rastreamento no
câncer colorretal, doença diverticular; corpo estranho, doenças inflamatórias; terapêuticas nas lesões elevadas e planas do cólon,
pólipos e polipose; colopatia isquêmica. Colonoscopia na urgência. 5. Vias biliares e pâncreas: coledocolitíase; pancreatite aguda e
crônica; tumor de papila; tumor de pâncreas; tumor das vias biliares. Cateterismo da papila e esfincterotomia endoscópica.
Diagnóstico e tratamento das lesões benignas e malignas das vias biliares. 6. Procedimentos endoscópicos:
esofagogastroduodenoscopia; colonoscopia; retossigmoidoscopia; biópsia e citologia; mucosectomia; polipectomia; pré-corte e
papilotomia; técnicas de hemostasia; dilatação; gastrostomia e passagem de cateter enteral; posicionamento de endopróteses
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esofagianas, biliares e enterais; complicações de procedimentos endoscópicos. 7. Achados endoscópicos nas doenças sistêmicas.
8. Hemorragia digestiva alta varicosa e não varicosa; hemorragia digestiva e baixa.
MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA
Estadiamento do câncer genital e mamário; Câncer do colo uterino; Hiperplasia endometrial; Carcinoma do endométrio; Câncer de
ovário; Síndrome do climatério; Osteoporose pós-menopáusica; Distúrbios do sono no climatério; Acompanhamento do paciente
sob reposição hormonal; Fisiologia menstrual; Amenorréia; Disfunção menstrual; Anovulação crônica; Dismenorréia; Síndrome prémenstrual; Endometriose; Hiperprolactinemia; Tumor de ovário com atividade endócrina; Citopatologia genital; Lesões benignas
da vulva e da vagina; Lesões benignas do colo uterino. Cervicites; Infecção do trato genital inferior pelo HPV: Diagnóstico e
tratamento; Métodos moleculares de diagnóstico em patologia do trato genital inferior; Corrimento genital; Infecção genital baixa;
Salpingite aguda; Dor pélvica crônica; Doenças benignas do útero; Prolapso genital e roturas perineais; Incontinência urinária de
esforço; Infecção urinária na mulher; Bexiga hiperativa; Câncer de mama; Mamografia e USG (indicações, técnicas e interpretação);
Lesões não palpáveis de mama: Diagnóstico e conduta; Terapêutica sistêmica do carcinoma de mama; Neoplasias benignas de
mama: fibroadenoma, papiloma e tumores filodes; Alteração funcional benigna da mama; Mastites e cistos mamários; Fluxos
papilares; Mastalgias cíclicas e acíclicas; Procedimentos invasivos em mastologia; Ultrassom de mama: Indicação e técnica;
Procedimentos invasivos dirigidos pela mamografia e ultrassom.
MÉDICO ESPECIALISTA EM MASTOLOGIA
Anatomia da mama, axila e parede torácica. 2. Fisiologia da mama, normal e anormal desenvolvimento e funções. 3. Descargas
papilares 4. Ginecomastia. 5. Lesões prémalignas da mama. 6. Etiologia e conduta na dor mamária. 7. Aspectos histopatológicos do
carcinoma intraductal e invasivo da mama. 8. Epidemiologia do câncer de mama. 9. Prevenção primária e secundária do câncer de
mama. 10. Padrões de recorrência do câncer de mama. 11. Diagnóstico clínico e Imagenologia da patologia mamária. 12. Técnicas
de biópsia mamária. 13. Tratamento cirúrgico do câncer de mama, cirurgia conservadora, mastectomia, técnicas de reconstrução.
14. Linfonodo sentinela, indicações, técnica e conduta. 15. Radioterapia para câncer de mama. 16. Tratamento sistêmico para
câncer de mama. 17. Situações especiais em câncer de mama: ca. De mama masculino, gravidez e lactação e câncer de mama
bilateral. 18. Reabilitação. 19. Seguimento da paciente com câncer de mama.
MÉDICO ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA
1. Semiologia neurológica. 2. Indicações e interpretação de: eletroencefalograma, eletroneuromiografia, punção e líquido
cefalorraquiano, neuro-imagem (radiografia simples, ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética
convencional e funcional, angiografia, mielotomografia, ecodoppler de vasos cerebrais e transcranianos), potenciais evocados,
mapeamento cerebral, video-eletroencefalograma e polissonografia. 3. Demências: diagnóstico, diagnóstico diferencial,
investigação, tratamento e prognóstico. 4. Comas e alterações do estado de consciência: diagnóstico, diagnóstico diferencial,
investigação, tratamento e prognóstico. 5. Distúrbios do movimento: Doença de Parkinson, distonias, discinesias, tremores diagnóstico, diagnóstico diferencial, investigação, tratamento e prognóstico. 6. Sono e suas patologias: fisiologia do sono,
classificação, diagnóstico, diagnóstico diferencial, investigação, tratamento e prognóstico dos distúrbios do sono. 7. Doenças
vasculares cerebrais: doença cérebrovascular isquêmica, hemorragia cerebral intraparenquimatosa, hemorragia sub-aracnóide,
aneurismas, mal-formações vasculares, vasculites, trombose venosa cerebral: classificação, diagnóstico, diagnóstico diferencial,
investigação, tratamento (incluindo o uso de trombolíticos) e prognóstico. 8. Doenças vasculares da medula: classificação,
diagnóstico, diagnóstico diferencial, investigação, tratamento e prognóstico. 9. Patologia vascular cerebral extra-craniana:
classificação, diagnóstico, diagnóstico diferencial, investigação, tratamento clínico e cirúrgico e prognóstico. 10. Doenças
desmielinizantes: esclerose múltipla, ADEM, neuromielite óptica – classificação, diagnóstico, diagnóstico diferencial, investigação
e tratamento de surtos e com imunomoduladores e prognóstico. 11. Doenças das raízes e nervos periféricos: classificação,
diagnóstico, diagnóstico diferencial, investigação, tratamento e prognóstico. 12. Doenças dos músculos e da placa neuromuscular:
investigação, diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento, indicação cirúrgica, crise miastênica e crise colinérgica. 13. Doenças
infecciosas e parasitárias: meningites, encefalites, Doença de Kreuzfeldt Jacob, manifestações neurológicas da Síndrome da
imunodeficiência adquirida: diagnóstico, diagnóstico diferencial, investigação, tratamento, prognóstico e medidas preventivas. 14.
Epilepsias: classificação, investigação, diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento, drogas anti-epiléticas, indicação cirúrgica
e diagnóstico de tratamento do Estado de mal. 15. Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas: diagnóstico, diagnóstico
diferencial e tratamento. 16. Tumores do sistema nervoso: classificação, diagnóstico, diagnóstico diferencial, investigação e
tratamento (incluindo as indicações cirúrgicas). 17. Urgências neurológicas: principais condições, diagnóstico, diagnóstico
diferencial, tratamento e prognóstico. 18. O paciente neurológico na unidade de terapia intensiva (UTI) e complicações
neurológicas do paciente não neurológico na UTI: principais condições, diagnóstico, diagnóstico diferencial, tratamento e
prognóstico. 19. Cefaléias: classificação, diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento. 20. Morte encefálica: diagnóstico e
conduta. 21. Doação de órgãos.
MÉDICO ESPECIALISTA EM OBSTETRÍCIA
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Embriologia e desenvolvimento fetal; Modificações fisiológicas da gestação; Endocrinologia do ciclo gravídico-puerperal;
Diagnóstico da gravidez/Propedêutica clínica e laboral; Abortamento espontâneo; Abortamento habitual; Abortamento infectado
e choque séptico (de causa obstétrica); Gestação ectópica; Doença trofoblástica gestacional; Assistência pré-natal normal e alto
risco; Assistência ao parto; Avaliação da idade gestacional e maturidade fetal; Avaliação da vitalidade fetal; Indução e condução ao
parto; Assistência ao puerpério; Puerpério patológico (infecção, hemorragia, etc.); Distocias mecânicas; Prematuridade; Gestação
prolongada; Discinesias; Apresentações anômalas; Gemelidade; Isoimunização ao Fator RH; Sofrimento fetal agudo; Rotura
prematura das membranas; DPP, Placenta prévia, Rotura uterina; Hipertensão na gestação; Avaliação do crescimento fetal e
crescimento intra-uterino retardado; Coagulopatias; Morte fetal intra-útero; Diabetes na gestação; Infecções pré-natais não
viróticas; Interrupção da Gestação; Infecções prénatais viróticas; Cardiopatias na gestação; Terapêutica medicamentosa na
gestação; Nefrepatias na gestação; Noções Gerais: Cardiotocografia, Ultrassonografia e Doplerfluxometria.
MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA
1. Deformidades congênitas e adquiridas: etiologia e diagnóstico; pé torto congênito. 2. displasia do desenvolvimento do quadril;
luxação congênita do joelho; pseudoartrose congênita tibial; talus vertical; aplasia congênita/displasia dos ossos longos; polidactilia
e sindactilia; escoliose. 3. Infecções e alterações inflamatórias osteoarticulares: etiologia, diagnóstico e tratamento; artrite
piogênica, osteomielite aguda e crônica; tuberculose óssea; infecção da coluna vertebral; sinovites; artrite reumatóide. 4. Tumores
ósseos e lesões pseudotumorais propriedades biológicas; classificação; diagnóstico, estagiamento e tratamento. 5.
Osteocondroses: etiologia, diagnóstico e tratamento; membro superior, inferior e quadril. 6. Alterações degenerativas
osteoarticulares: etiologia, diagnóstico e tratamento; artrose do membro superior, inferior e quadril. 7. Doenças osteometabólicas
na prática ortopédica: etiologia, diagnóstico e tratamento. 8. Princípios do tratamento do paciente politraumatizado. 9. Fraturas e
luxações da articulação do quadril e da coluna cervicotóraco-lombar: etiologia, diagnóstico e tratamento. 10. Fraturas, luxações,
lesões capsulo-ligamentares e epifisárias do membro superior e inferior em adultos e crianças: etiologia, diagnóstico e métodos de
tratamento.
MÉDICO ESPECIALISTA EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - ULTRASSONOGRAFIA
A natureza da Ultrassonografia: Princípios básicos. Técnicas e equipamentos. Indicações de ultrassonografia. Doppler. Obstetrícia
e ginecologia - Anatomia ultrassonográfica do saco gestacional e do embrião. Anatomia ultrassonográfica fetal. Anatomia da idade
gestacional. Anomalias fetais, propedêutica e tratamento pré-natal. Crescimento intrauterino retardado. Gestação de alto risco.
Gestação múltipla. Placenta e outros anexos do concepto. Anatomia e ultrassonografia da pélvis feminina. Doenças pélvicas
inflamatórias. Contribuição da ultrassonografia nos dispositivos intra-uterinos. Princípios no diagnóstico diferencial das massas
pélvicas pela ultrassonografia. Ultrassonografia nas doenças ginecológicas malignas. Endometriose. Estudo ultrassonográfico da
mama normal e patológico. Estudo ultrassonográfico do útero normal e patológico. Estudo ultrassonográfico do ovário normal e
patológico. Ultrassonografia e esterilidade. Estudo ultrassonográfico das patologias da primeira metade da gestação. Medicina
interna. Estudo ultrassonográfico do: crânio, olho, órbita, face e pescoço tórax, escroto e pênis, extremidades, abdômen superior
(fígado, vias biliares, pâncreas e baço), retroperitôneo. Estudo ultrassonográfico da cavidade abdominal vísceras ocas, coleções e
abcessos peritoneais, rins e bexigas, próstata e vesículas seminais. Patologias hepáticas. Tumores hepáticos: primário e
metastático; Hepatopatias não tumorais (Esquistossomose hepatoesplênica, Cirrose Hepática); Abscessos hepáticos e hematomas.
Ultrassonografia das vias biliares: Anomalias congênitas; Litíase biliar; Colecistite aguda e crônica. Aspecto ultrassonográfico das
coleções e abcessos peritonais. Patologias Pancreáticas: Pancreatites, Tumores. Patologias Renais: Trauma renal; Uropatias
obstrutivas; Lesões císticas renais; Nefropatias crônicas; Tumores renais. Massas abdominais na infância. Abordagem
ultrassonográfica da bexiga, próstata e vesículas seminais. Patologias articulares.
MÉDICO ESPECIALISTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA
Anatomofisiologia clínica das fossas e seios paranasais, laringe, faringe e órgão da audição. 2. Semiologia, sintomatologia,
diagnósticos e tratamento das principais afecções da laringe, glândulas salivares, órgão auditivo e seios paranasais. 3. Testes básicos
da avaliação auditiva: caracterização audiológica das principais patologias do ouvido. 4. Câncer da laringe e hipofaringe: glândulas
salivares e seios paranasais. 5. Doenças ulcerogranulomatosas em otorrinolaringologia. 6. Senescência e Senilidade em
Otorrinolaringologia. 7. Otorrinolaringologia pediátrica. 8. Neuro anatomofisiologia do sistema vestibulo-coclear. 9. Afecções e
síndromes otoneurológicas. 10. Paralisia facial periférica. 11. Afecções benignas do pescoço. 12. Distúrbios da deglutição,
Laringoscopia e Nasofaringolaringoscopia funcional. 13. Manifestações otorrinolaringológicas na Aids e em imunocomprometidos.
MÉDICO ESPECIALISTA EM REUMATOLOGIA
1. Imunologia Básica - Processo Inflamatório, Sistema do Complemento, Interação Antígeno - Anti corpo . 2. Genética Básica Causas Genéticas de Doenças Reumáticas. 3. Semiologia Articular. 4. Reumatismos de Partes Moles - Etiopatogenia, Clínica,
Propedêutica e Tratamento. 5. Febre Reumática - Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento. 6. Artrite Idiopática Juvenil Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento. 7. Osteoartrite - Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento. 8.
Osteoporose - Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento. 9. Doença Mista do Tecido Conjuntivo - Etiopatogenia, Clínica,
Propedêutica e Tratamento. 10. Esclerose Sistêmica -Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento. 11. Lúpus Eritematoso
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Sistêmico - Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento. 12. Síndrome do Anticorpo Antifosfolipêdeo - Etiopatogenia, Clínica,
Propedêutica e Tratamento. 13. Síndrome de Sjögren - Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento. 14. Vasculites Sistemicas
Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento. 15. Espondiloartropatias - Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento.
16. Artrites Infecciosas - Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento. 17. Fibromialgia - Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica
e Tratamento. 18. Manifestações Articulares Das Doenças Sistêmicas - Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento.
MÉDICO ESPECIALISTA EM UROLOGIA
1. Anatomia: Anatomia cirúrgica do retroperitôneo, rim e ureteres e adrenal e do trato urinário baixo e genitália masculina. 2.
Exame urológico e técnicas diagnósticas: Avaliação do paciente urológico: história, exame físico e Urinálises. Cistoscopia e
instrumentação básica. Imagem do trato urinário - princípios básicos. 3. Fisiologia, patologia e tratamento das doenças do trato
urinário alto: Fisiologia e patologia renal. 5. Hipertensão renovascular e nefropatia isquêmica. Transplante renal. Fisiologia e
farmacologia do ureter e pelve renal. Fisiopatologia da obstrução do trato urinário. Tratamento da obstrução do trato urinário. 6.
Infecções e inflamação do trato gênitourinário: Infecções do trato urinário. Prostatites. Cistite intersticial. Doenças sexualmente
transmissíveis. Doenças cutâneas da genitália externa masculina. Tuberculose do sistema gênito-urinário. 7. Função e disfunção
urinária: fisiologia e farmacologia da uretra e bexiga. Fisiopatologia da disfunção urinária. Fisiopatologia, avaliação e tratamento
da incontinência urinária. Incontinência urinária pos-prostatectomia. Tratamento não cirúrgico da incontinência urinária. Cirurgia
de suspensão retropúbica para incontinência urinária feminina. Sling pubovaginal. Implantação de esfíncter artificial gênitourinário. Cirurgia para fístula vesico-vaginal e uretro-vaginal. 8. Hiperplasia prostática benigna. 9. Função e disfunção reprodutiva.
Função e disfunção sexual. 10. Urologia pediátrica: Avaliação do paciente pediátrico urológico. Infecção do trato urinário em
crianças. Anomalias do trato urinário superior. Anomalias e cirurgia da junção ureteropélvica em crianças. Extrofia vesical e
epispádias. Válvula de uretra posterior. Hipospádias. Oncologia urológica pediátrica. 11. Oncologia urogenital: Tumores renais.
Tumores uroteliais do trato urinário. Tratamento do câncer superficial e invasivo da bexiga. Cirurgia do câncer vesical. Tratamento
dos tumores uroteliais da pelve renal e ureter. Neoplasia de testículo. Tumores do pênis. Carcinoma da próstata. 12. Urolitíase e
endourologia. 13. Cirurgia urológica: bases da cirurgia urológica laparoscópica. Cirurgia da supra-renal. Cirurgia do rim. Cirurgia
laparoscópica do rim. Cirurgia da derivação urinária. 14. Trauma gênitourinário.
OUVIDOR
Conceitos e tendências do atendimento ao cidadão pela ouvidoria. Como lidar com reclamações e agressividade e com os mais
variados perfis de pessoas. Tipos de redes sociais. Gestão do processo na ouvidoria. A importância da comunicação: linguística habilidade em comunicar-se com diferentes perfis psicológicos, adequando a linguagem ao entendimento e compreensão do
cliente. Abordagens a serem evitadas e argumentos a serem praticados. Atitudes que levam o cliente da ouvidoria a confiar no
atendimento: inteligência emocional, flexibilidade, reatividade, proatividade e assertividade. Transparência, imparcialidade, e
confidencialidade. Recepção das demandas. Tratativa das demandas na ouvidoria. Tratamento das demandas nas áreas. Avaliação
do retorno da área. Redação da resposta. Devolutiva ao cidadão. Guia de Orientação para a Gestão de Ouvidorias.
PSICÓLOGO
A Psicologia e a Saúde: o papel do psicólogo na equipe multidisciplinar; concepções de saúde e doença. Psicologia Hospitalar: teoria
e prática; intervenções do psicólogo nos programas ambulatoriais do Hospital Geral. Saúde Mental: conceito de normal e
patológico; contribuições da psiquiatria, psicologia e psicanálise. Psicopatologia: produção de sintomas, aspectos estruturais e
dinâmicos das neuroses e perversões na clínica com crianças, adolescentes e adultos. Psicodiagnóstico: a função do diagnóstico,
instrumentos disponíveis e suas aplicabilidades (entrevistas, testes), diagnóstico diferencial. Modalidades de tratamento com
crianças, adolescentes e adultos: intervenções individuais e grupais; critérios de indicação; psicoterapia de grupo, grupos
operativos, psicoterapia individual, atendimento à família. Abordagem psicanalítica do tratamento individual e grupal. Políticas de
Saúde(SUS) e propostas para a Saúde Mental. Ética Profissional.
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Fundamentos de Terapia Ocupacional: Conceituação. Histórico e evolução. Objetivos gerais. Modelos em Terapia Ocupacional.
Terapia Ocupacional nas disfunções físicas: Princípios básicos do tratamento: Avaliação; Objetivos; Seleção e análise de atividades;
Programa de tratamento; Cinesiologia aplicada (grupos de ação muscular, tipos de tratamento muscular, tipos de movimento);
Reeducação muscular; facilitação neuromuscular, proprioeceptiva (princípios, técnicas básicas); Tratamento da coordenação
(causas de incoordenação); Tipos de preensão; Mobilização das articulações, causas de rigidez articular, finalidades do tratamento,
lesões articuladas, contraturas e aderências, determinação da mobilidade articular); Atividades da vida diária: AVDs (no leito, na
cadeira de rodas, transferências, higiene, alimentação, vestuário, deambulação e transporte); Atividades de vida prática: AVPs;
próteses, órteses e adaptações (finalidades e tipos);Terapia Ocupacional aplicada às condições neuro musculoesquelético: Terapia
Ocupacional Neurológica: Terapia Ocupacional Neuropediátrica; Terapia Ocupacional Reumatológica; Terapia Ocupacional
Traumato-ortopédica; Terapia Ocupacional Geriátrica e Gerontológica. Terapia Ocupacional em psiquiatria e Saúde Mental:
Principais enfermidades e/ou transtornos: Objetivo de Terapia Ocupacional e estratégias de intervenção nas: oligofrenias; psicoses
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orgânicas; esquizofrenias; psicoses afetivas; transtornos de personalidade; neuroses; alcoolismo; abuso de fármacos e drogas;
distúrbios psicossomáticos; terapia ocupacional e a reabilitação psicossocial.

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
LÍNGUA PORTUGUESA
Fonética. Encontros Vocálicos e Consonantais. Sílaba e Tonicidade. Divisão Silábica. Morfologia. Componentes de um Vocábulo.
Formação das Palavras. Significação das Palavras. Classes de Palavras: Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo,
Advérbio, Preposição, Conjunção e Interjeição. Sintaxe: Concordância Nominal e Concordância Verbal. Acentuação Gráfica.
Interpretação de Texto. Ortografia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1. Redação oficial: 1.1. Correspondência oficial; 1.2. Digitação qualitativa, abreviações e formas de tratamento; 1.3. Expressões e
vocábulos latinos de uso frequente nas comunicações administrativas oficiais; 1.4. Documentos e modelos; 1.5. Comunicação
escrita e oral; 1.6. Normas para elaboração de textos, envelope e endereçamentos postais; 2. Documentação e arquivo: pesquisa,
documentação, arquivo, sistema e métodos de arquivamento e normas para arquivo; 3. Noções arquivísticas; 4. Técnicas
secretariais: 4.1. Organizar e secretariar reuniões; 5. Qualidade na prestação de serviços e no atendimento presencial, virtual e
telefônico; 6. Postura de atendimento; 7. Atendimento ao público. 8. Correspondência e Atos Oficiais. Modelos oficiais, ofícios e
requerimentos. 9. Abreviaturas, siglas e símbolos. 10. Documentos Oficiais - Leis, Decretos, Resoluções, Portarias, Apostilas etc. 11.
Elaboração de atas e relatórios. 12. INFORMÁTICA: Dispositivos de armazenamento. Periféricos de um computador. Configurações
básicas do Windows 10. Aplicativos do Pacote Microsoft Office 2013 (Word, Excel e Power Point). Configuração de impressoras.
Internet e uso de navegadores. Correio eletrônico.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
1. Gestão de documentos: protocolo, organização, arquivo e alfabetização. 2. Ciclo vital dos documentos. 3. Controle de ofícios e
correspondências. 4. Técnicas de agendamento. 5. Formas de tratamento. 6. Abreviações de tratamento de personalidades,
seletividade de documentações, pautas e registro de reuniões; correspondência e redação técnica. 7. Ética profissional. Relações
públicas e interpessoais. 8. Atendimento ao público. 9. INFORMÁTICA: Dispositivos de armazenamento. Periféricos de um
computador. Configurações básicas do Windows 10. Aplicativos do Pacote Microsoft Office 2013 (Word, Excel e Power Point).
Configuração de impressoras. Internet e uso de navegadores. Correio eletrônico.
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
1. Resolução do Conselho Federal de odontologia que regulamenta as funções do ASB. 2. Medidas de controle de infecção no
consultório. 3. Noções de assepsia e antissepsia. 4. Procedimentos práticos de desinfecção e esterilização no consultório. 5. Noções
básicas de saúde bucal. 6. Manipulação e conservação dos materiais dentários utilizados em procedimentos de prevenção e
dentística. 7. Tipos de instrumentais utilizados. 8. preenchimento adequado do odontograma da ficha clínica.
AUXILIAR EM PRÓTESE
1 Anatomia e escultura dental. 2 Equipamentos e instrumentais de uso no laboratório de prótese dental. 3 Noções de materiais
dentários de uso no laboratório de prótese dental: indicações, manipulação e cuidados na conservação (gessos, ceras
odontológicas, resina acrílica e materiais de acabamento e polimento, ligas metálicas. 4 Normas de higiene pessoal. 5 Noções de
biossegurança – (auto cuidados e prevenção de contaminações cruzadas). 6 Noções de prótese total – moldeiras, moldeiras
individuais (confecção), acrilização, consertos, acabamento e polimento. 7 Noções de prótese removível - Arco de oclusão,
montagem de dentes artificiais, acrilização, consertos, acabamento e polimento. 8 Provisórios. 9 Educação em Saúde: conceitos
básicos. 10. Ética profissional.
ELETRICISTA
Cargas Elétricas. Condutores e Isolantes. Processos de Eletrização. Unidades de Carga Elétrica. Campos Elétricos. Corrente e Tensão
Elétricas. Noção de Resistência Elétrica. Circuito Elétrico. Intensidade de Corrente. Potência e Tensão Elétricas. Condutores
Elétricos. Resistência de um Condutor. Fios e Cabos Condutores usados na Prática. Utilização de Condutores. Fenômenos
Magnéticos. Ação de um campo Elétrico. Os ímãs. Baterias. Choque Elétrico. Prevenções. Para-Raios e suas Funções.
PORTEIRO DIURNO
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1.Relações interpessoais: relações humanas/interpessoal, comunicação interpessoal, ética e postura profissional, integração,
empatia, argumentação flexível. 2.O papel do atendimento nas organizações, o público/cidadão, deveres e responsabilidades,
características adequadas ao profissional de atendimento ao público, atendimento telefônico, habilidades de transmissão e
recepção da informação. Etiqueta no trabalho. Trabalho em equipe.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
1. Fundamentos de enfermagem. 2. Lei do exercício profissional. 3. Ética profissional. 4. Noções de farmacologia. 5. Admissão,
transferência, alta, óbito. 6. Assistência de enfermagem ao exame físico. 7. Enfermagem nos exames complementares. 8.
Prontuário médico, anotações e registros. 9. Centro cirúrgico, central de material e esterilização. 10. Sinais vitais. 11. Prevenção e
controle de infecção hospital. 12. Assepsia da unidade e do paciente. 13. Medidas de conforto. 14. Higiene corporal. 15. Assistência
de enfermagem nas eliminações. 16. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo após a
morte. 17. Medidas terapêuticas. 18. Tratamento por via respiratória. 19. Tratamentos diversos: curativos, tricotomia etc. 20.
Noções de primeiros socorros. 21. Assistência de enfermagem em urgência e emergências: politraumatismo, procedimentos em
parada cardiorrespiratória, estado de choque, acidente vascular encefálico, estado de coma, infarto agudo do miocárdio e angina
no peito, edema agudo no pulmão, crise hipertensiva, queimaduras, hemorragia digestiva, intoxicação exógena. 22. Enfermagem
médico-cirúrgica: sinais e sintomas. 23. Tratamento e assistência em: clínica médica, doenças transmissíveis, clínica cirúrgica. 24.
Ações básicas em saúde pública: imunização e vigilância epidemiológica. 25. Humanização da Assistência
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
1. Fundamentos da computação: 1.1 Organização e arquitetura de computadores. 1.2 Componentes de um computador (hardware
e software). 1.3 Sistemas de entrada, saída e armazenamento. 1.4 Sistemas de numeração e codificação. 1.5 Princípios de sistemas
operacionais e características dos principais processadores disponíveis. 1.6 Aplicações de informática e microinformática em
ambientes Windows e Linux. 1.7 Redes de computadores. 1.8 Sistemas operacionais e aplicativos de escritório. 1.9 Modelos QSI/ISO
e internet. 1.10 LAN e WAN e topologias. 1.11 Equipamentos de rede: switches, roteadores, gateways, modems, repetidores,
amplificadores e multiplexadores. 1.12 Cabeamento estruturado e redes wireless. 2 Noções de segurança. 2.1 Antivírus, VPN,
firewall, proxy, criptografia, assinatura digital e autenticação. 2.2 Segurança na internet. 3 Administração de servidores Windows
7, 2010/2012 e Linux. 4 Pacote Microsoft Office e softwares em rede. 5 Técnicas de Programação. 5.1 Metodologias de
desenvolvimento. 5.2 Algoritmos. 5.3 Estrutura de dados. 5.4 Ferramentas de desenvolvimento de software e ferramentas CASE.
5.5 Análise orientada a objetos. 5.6 Princípios e conceitos do paradigma de orientação a objetos, classes, objetos, herança,
interfaces, polimorfismo, encapsulamento, coesão, acoplamento, modularidade e reuso. 5.7 Modelagem de dados. 5.8 Linguagem
de programação Java, ASP e Delphi. 5.9 Tipos de dados elementares e estruturados. 5.10 Montadores, compiladores, ligadores e
interpretadores. 6 Banco de Dados. 6.1 Administração de Banco de Dados Oracle e MYSQL. 6.2 Arquitetura e estrutura dos SbBDs.
6.3 Segurança de Banco de Dados. 6.4 Técnicas de administração de dados. 6.5 Modelagem de dados. 7 Internet. 7.1 Protocolos de
comunicação, em seus diversos níveis. 7.2 Serviços da camada de aplicação do modelo Internet (HTTP, DNS, SMTP, POP3, IMAP,
FTP, etc.). 7.3 Navegadores web: configuração e utilização. 8 Manutenção e instalação de equipamentos. 8.1 Montagem, instalação
e configuração de hardware e periféricos. 8.2 Conhecimentos básicos de organização e arquitetura de computadores. 8.3
Configuração de recursos utilizando os sistemas operacionais Windows 7. 2010/2012 e Linux. 8.4 Técnicas de armazenamento e
mídias. 9 Conceitos de segurança da informação. 9.1 Normas ISSO 17799 e 27001. 9.2 Políticas de segurança. 9.3 Análise de
vulnerabilidade. 9.4 Plano de continuidade de negócio. 9.5 Procedimentos de segurança. 9.6 Classificação de informações. 9.7
Auditoria e conformidade. 10 Gerenciamento de serviços de TI. 10.l Fundamentos da ITIL® (Versão 3). 10.2 Estratégia do Serviço.
10.3 Projeto de Serviço. 10.4 Transição de Serviço. 10.5 Operação do Serviço. 10.6 Melhoria Contínua do Serviço. 10.7 Fundamentos
de COBIT 4.1. 8 Compreensão de texto escrito em Língua Inglesa: gramática para a compreensão de conteúdos semânticos em
inglês técnico.
TÉCNICO EM PRÓTESE
1. Anatomia e escultura dental. 2. Equipamentos e instrumentos de uso no laboratório de prótese dental. 3. Materiais dentários
de uso no laboratório de prótese dental: indicações, manipulação e cuidados na conservação de gessos, ceras odontológicas, resina
acrílica e materiais de acabamento e polimento, ligas metálicas. 4. Normas de higiene pessoal e de biossegurança, auto-cuidado e
prevenção de contaminações cruzadas. 5. Passos laboratoriais para confecção de próteses totais, próteses fixas e próteses
removíveis, provisórios. 6. Noções de oclusão dental. 7. Educação em Saúde: conceitos básicos. 8. Ética profissional.
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
1. Resolução do Conselho Federal de odontologia que regulamenta as funções do TSB; 2. Promoção e prevenção em Saúde Bucal;
3. Anatomia e Fisiologia Bucal; 4. Processo de Trabalho e Humanização em Saúde; 5. Ergonomia e Técnicas de Instrumentação; 6.
Biossegurança; 7. Equipamentos, materiais, medicamentos e instrumentais odontológicos e de higiene dental; 8. Conceitos básicos
sobre procedimentos restauradores.
TÉCNICO DE FARMÁCIA
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1)Farmácia hospitalar e o controle de infecções hospitalares. 2)Armazenamento e conservação de medicamentos. Sistema de
dispensação de medicamentos em farmácia ambulatorial. 3)Interpretação de prescrições médicas. 4)Legislação farmacêutica:
Regulamento de Medicamentos Genéricos: critérios para prescrição e dispensação. 5)Regulamento Técnico sobre Boas Práticas de
Manipulação de Medicamentos para uso Humano em Farmácias. Preparo de medicamentos citotóxicos. 6)Vias de administração
de formas farmacêuticas. 7)Sistema de medidas de massa. 8)Terminologia básica em farmácia: droga, fármaco, medicamento,
denominação comum brasileira, especialidade farmacêutica.

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e compreensão de textos, informações de pequenos textos; Estabelecer relações entre sequência de fatos ilustrados;
Conhecimento da língua: ortografia, acentuação gráfica, masculino e feminino, antônimo e sinônimo e diminutivo e aumentativo.
Uso de maiúscula e minúscula; consoantes e vogais; sinais de pontuação; divisão silábica de palavras e respectiva classificação
quanto ao número de sílabas; singular e plural; substantivo próprio e comum; artigos; adjetivos; Grafia.
RACIOCÍNIO LÓGICO
1. Raciocínio lógico. Estruturas lógicas. 2. Lógica de argumentação. 3. Diagramas lógicos. 4. Resolução de situações-problema. 5.
Reconhecimento de sequências e padrões. 6. Avaliação de argumentos por diagramas de conjuntos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, saúde,
cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações
históricas.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
1. Manutenção de Instalações hidráulicas, elétricas, baixa e alta tensão, gases, mecânica geral e de motores, primeiros socorros,
NR – 10, ética profissional, relações humanos e interpessoais no ambiente profissional, limpeza de diferentes espaços e
equipamentos da área de manutenção, equipamentos de segurança (equipamentos de proteção individual - EPI´S e equipamentos
de proteção coletiva - EPC). 2. Prevenção de acidentes de trabalho. 3. Ética profissional, Cidadania, e respeito ao Meio Ambiente.
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ANEXO VI
As Provas serão aplicadas no dia 27 de junho de 2021, nos turnos da manhã (09h) e tarde (15h), atendendo ao Quadro
PREVISTO abaixo:

PROVA

CARGOS

Manhã (09h)
•
•

Nível Superior
Nível Fundamental Completo

Tarde (15h)

•

Nível Médio

Poderá a Comissão, conforme a necessidade e conveniência administrativa, alterar os dias e os horários de aplicação das
provas.
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ANEXO VII
DAS ATRIBUIÇÕES
ANALISTA DE SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES:
Desenvolver e implantar sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade do sistema,
especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, codificando
aplicativos. Administrar ambientes informatizados, prestar suporte técnico ao usuário e o treinamento, elaborar
documentação técnica. Acompanhamento e manutenção dos equipamentos médicos hospitalares da Policlínica.
Estabelecer padrões, coordenar projetos, oferecer soluções para ambientes informatizados e pesquisar tecnologias em
informática.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Planejar, orientar e executar atividades pertinentes à Administração em seus
vários segmentos, dando suporte administrativo e técnico à chefia da unidade e promovendo contatos com os diversos
setores da entidade e terceiros.
ASSISTENTE SOCIAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: 1- Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto à órgãos da
administração pública direta ou indireta; 2- elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que
sejam de âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil; 3- encaminhar providências e prestar
orientação social a indivíduos, grupos e à população; orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no
sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; 4- planejar,
organizar e administrar benefícios e serviços sociais; 5- planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para
a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; 6- prestar assessoria e consultoria a órgãos da
administração pública direta, indireta; 7- prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às
políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; 8- realizar estudos
socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta
e indireta. Assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, e outras entidades em matéria
de Serviço Social; 9- realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de
Serviço Social.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Elaborar as escalas dos profissionais da assistência; Operar SIGES, FASTMEDIC e
Sistema de Custos; Relatórios Gerência dos sistemas de informação; Conhecimento em Informática, precisamente em
Word e Excel; Atendimento ao público; Trabalho em equipe. Realizar escala dos profissionais; inserir escala no sistema
de informação usado na unidade; Inserir no sistema de regulação encaminhamento para outro nível de atenção;
Relatório de Produção Mensal; Alimentação da Sala de situação da unidade; Elaborar Relatório de Custos da Unidade;
Alterações da agenda nos sistemas de regulação e agendamento.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Realiza acolhimento e recepção de pacientes e acompanhantes; Realizar
marcação de consultas e retornos; Confirmar as consultas e entrada de pacientes via sistema; Fornecer informações e
orientação a pacientes e acompanhantes quando possível, ou direcionar a outros funcionários qualificados a informar;
Manter controle de todos os atendimentos efetuados; Controlar a entrada e saída de clientes e equipamentos; Prestar
atendimento telefônico, dando informações ou buscando autorização para a entrada de usuários; Oferecer suporte a
equipe multiprofissional, como a impressão das agendas de atendimento dos profissionais; Organizar o seu setor;
Participar de reuniões e atividades de capacitação para formação dos recursos humanos visando aumentar a eficácia das
atividades funcionais.
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AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Realizar serviços de manutenção (lubrificação, consertos, reparos) em
equipamentos diversos; Executar serviços de instalações, consertos e reparos na estrutura predial, elétrica e hidráulica;
Auxiliar de obras de alvenaria e carpintaria; Auxiliar nos serviços de consertos da rede de água e esgoto; Auxiliar na
manutenção e conservação do patrimônio da Instituição; Organizar e manter a oficina para necessidades rápidas;
Solicitar materiais para manutenção.
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: 1 - Planejar e executar o trabalho de auxiliar odontológico, sob supervisão do
cirurgião dentista ou do técnico em higiene dental, em órgãos públicos de saúde; 2 - Orientar os pacientes sobre higiene
bucal; 3 - Revelar e montar radiografias intraorais; 4- Preparar o paciente para o atendimento 5 - Auxiliar no atendimento
ao paciente; 6 - Instrumentar o cirurgião dentista e o técnico em higiene dental junto à cadeira operatória; 7 - Promover
isolamento do campo operatório; 8 - Manipular materiais de uso odontológico; 9 -Selecionar moldeiras; 10 Confeccionar modelos em gesso; 11- Aplicar métodos preventivos para controle de cárie dental; 12 - Proceder à
conservação e à manutenção do equipamento odontológico; 13 - Realizar lavagem, desinfecção e esterilização do
instrumental e do consultório; 14 - Exercer as atividades conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Trabalhar conforme a indicação da NR32 e regimento interno; Usar EPI
adequadamente; Organizar e preparar os materiais necessários no carrinho de limpeza; Realizar limpeza do setor
estabelecido por escala; Seguir as técnicas de limpeza e higienização conforme treinamento; Apoiar outros setores
quando for solicitado; Realizar dispensação de lixo adequadamente; Organizar DML; Solicitar material de limpeza
semanalmente; participar de reuniões, treinamentos e planejamentos da equipe de limpeza; Comunicar, caso aconteça,
acidente de trabalho a Comissão de Biossegurança.
AUXILIAR EM PRÓTESE
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Compete ao auxiliar em prótese dental, sempre sob supervisão com a presença
física do técnico em prótese dental, as seguintes atividades: reprodução de modelos; vazamento de moldes em seus
diversos tipos; montagem de modelo nos diversos tipos de articuladores; prensagem de peças protéticas em resina
acrílica; fundição em metais de diversos tipos; casos simples de inclusão; confecção de moldeiras individuais no material
indicado; curagem, acabamento e polimento de peças protéticas, exercer as atividades conforme normas e
procedimentos técnicos e de biossegurança.
CIRURGIÃO DENTISTA (TODAS AS ESPECIALIDADES)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: 1 - Supervisionar, coordenar e executar a assistência odontológica especializada
em grau de maior complexidade; 2 - Diagnosticar e avaliar pacientes; 3 - Planejar e executar tratamento especializado;
4 - Prescrever e aplicar medicamentos na clínica e na urgência odontológica; 5 - Realizar perícias odontológicas; 6 Administrar local e condições de trabalho, adotando medidas de precaução universal de biossegurança; 7 - Participar da
elaboração de procedimentos operacionais padrão; 8 - Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; 9 Executar quaisquer outras atividades correlatas ao seu cargo, determinadas pelo superior imediato.
ENFERMEIRO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: 1 - Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem; 2 Participar da elaboração, análise e avaliação dos programas e projetos de saúde; 3 - Desenvolver atividades de educação
em saúde; 4 - Fazer prescrição e executar plano de assistência em cuidados de enfermagem; 5- Participar da prevenção
e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica; 6 - Participar dos
programas e das atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles
prioritários e de alto risco; 7 - Adotar medidas de precaução universal de biossegurança; 8 - Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão.
ELETRICISTA
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Executar serviços de instalações de circuitos elétricos, seguindo plantas,
esquemas e croquis; reparar e instalar redes elétricas em prédios; colocar e fixar quadros de distribuição, caixa de
fusíveis, tomadas, calhas, bocais para lâmpadas e outros; reparar e instalar disjuntores, relés, exaustores, amperímetros,
reatores, resistências, painéis de controle e outros; instalar, regular e reparar aparelhos e equipamentos elétricos; zelar
pela conservação dos equipamentos de trabalho; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam
na sua esfera de competência.
FARMACÊUTICO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: 1 - Atuar na supervisão, programação, coordenação e/ou execução especializada
de tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte
de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos,
domissanitários e insumos correlatos; 2 - Realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas,
microbiológicas e bromatológicas; 3 - Orientar sobre uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos; realizar pesquisa
sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos
animais; 4 - Adotar medidas de precaução universal de biossegurança; 5 - Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa
e extensão.
FISIOTERAPEUTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: 1 - Atuar em projetos terapêuticos, avaliar, reavaliar e promover alta
fisioterapêutica; 2 - Elaborar diagnósticos, tratamento e prognósticos fisioterápicos, emitir laudos, atestados e relatórios
fisioterapêuticos, analisar e prescrever órteses e próteses; 3 - Desempenhar atividades de planejamento, organização e
gestão; 4 - Desenvolver ações de Vigilância em saúde de baixa, média e alta complexidade, nas áreas ambiental, sanitária,
epidemiológica e saúde do trabalhador; 5 - Atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos
terapêuticos em unidades de saúde; 6 - Zelar pela limpeza e conservação de materiais, equipamentos e do local de
trabalho; 7 - Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e
ambiente organizacional.
FONOAUDIÓLOGO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: 1 - Atuar em equipes multifuncionais, no desenvolvimento de projetos
terapêuticos e ações preventivas em unidades de saúde; 2 - Abordar os distúrbios da comunicação, prevenindo,
avaliando, diagnosticando e reabilitando alterações na audição, voz, linguagem oral e escrita, motricidade oral,
oferecendo atendimento a todas as idades; 3 - Realizar ações individuais e coletivas na assistência, vigilância e educação
em saúde, facilitando o acesso e a participação do paciente e seus familiares no processo do tratamento, incentivando
o autocuidado e as práticas de educação em saúde; 4 - Atuar na Unidade através de ações intersetoriais; 5 - Participar
do planejamento, coordenação e supervisão de atividades desenvolvidas na instituição por estagiários e voluntários; 6 Atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde; 8 - Zelar pela
limpeza e conservação de materiais, equipamentos e do local de trabalho; 9 - Executar outras tarefas de mesma natureza
ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional.
MÉDICO (TODAS AS ESPECIALIDADES)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: 1 - Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação,
programação ou execução especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde
individual nas várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. 2 - Realizar consultas e atendimentos médicos; 3 - Tratar pacientes; 4 - implementar
ações para promoção da saúde; 5 - Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias
médicas; 6 - Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; 7 - Participar das atividades de ensino,
pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
OUVIDOR
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Utilizar e alimentar o Sistema de Gestão de Usuários / SIGES; Realizar
acolhimento e prestar informações da unidade aos pacientes; Fazer divulgação informativa dos serviços da unidade;
Orientar quanto aos serviços envolvendo direitos e deveres; Realizar orientação quanto aos serviços prioritários;
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Construir formulário de registro de manifestação; Fazer a coleta das manifestações nas caixas de ouvidoria; Realizar
triagem classificação das manifestações; Realizar cadastro eletrônico da manifestação, inseri-las no sistema da unidade
e encaminhar ao setor específico. Devolver a resposta para o manifestante e reencaminhar às manifestações no caso de
insatisfação de resposta; Realizar preenchimento de formulário de acompanhamento da manifestação; Receber os
relatos de elogios e preparar relatórios e encaminhar para a direção, consórcio e governo do estado; Realizar pesquisa
de opinião do paciente; Realizar alimentação de planilhas diversas; Realizar arquivo de documentos diversos.
PORTEIRO DIURNO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES:
Fiscalizar, observar e orientar a entrada e saída de pessoas, receber, identificar e encaminhar as pessoas
aos destinatários. Abrir e fechar as dependências de prédios. Receber a correspondência e encaminhála ao protocolo. Atender e efetuar ligação telefônica. Receber e transmitir mensagens. Manter o quadro de
chaves, controlando seu uso e guarda. Comunicar à autoridade competente as irregularidades verificadas. Zelar pela
ordem, segurança e limpeza da área sob sua responsabilidade. Inspecionar os locais ou instalações do prédio, cuja
segurança ou conservação implique em maior responsabilidade. Manter em condições de funcionamento os
equipamentos de proteção contra incêndio ou quaisquer outros relativos à segurança do prédio.
PSICÓLOGO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES 1 - Atuar na supervisão, coordenação, programação e execução referentes à
avaliação do desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a
finalidade de diagnóstico, tratamento, orientação e educação; 2 - Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais
e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de
tratamento ou cura; 3 - Investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os
conscientes; desenvolver pesquisas, teóricas e clínicas, e coordenar equipes e atividades da área e afins; 4 - Adotar
medidas de precaução universal de biossegurança. 5 - Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 6 - Zelar
pela limpeza e conservação de materiais, equipamentos e do local de trabalho; Executar outras tarefas de mesma
natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: 1 - Executar atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de
enfermagem a nível ambulatorial e domiciliar; 2 - Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e
supervisão das atividades de assistência a enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes,
na execução de exames especializados, na prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral em programas de
vigilância epidemiológica, na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes
durante a assistência à saúde; 3 - Executar atividades de assistência de enfermagem, excetuando-se as privativas de
enfermeiro e as referidas no Art.9º do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987 (COREN); 4 - Trabalhar em
conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança.
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: 1 - Auxiliar em saúde bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião dentista
fisicamente presente; 2 - Participar do treinamento e capacitação de auxiliar em saúde bucal e de agentes
multiplicadores das ações de promoção à saúde; 3 - Participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e
na prevenção das doenças bucais; 4 - Participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na
categoria de examinador; 5 - Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da
aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião dentista; 6 - Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a
indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista; 7 - Supervisionar, sob delegação do cirurgião dentista, o trabalho dos
auxiliares de saúde bucal; 8 - Realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos, exclusivamente em consultórios ou
clínicas odontológicas.
TÉCNICO EM PRÓTESE
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Executar trabalhos técnicos de laboratório de prótese, relacionados com a área
de atuação (Prótese dentária), confeccionando próteses removíveis parciais ou totais, em suas variações técnicas e
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Próteses fixas em suas variações. Realizar ou orientar coleta, análise e registros de dados. Zelar pela limpeza e
preservação dos móveis, instrumentais, utensílios e espaço utilizados na execução das tarefas supracitadas.
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES:
Operar computadores eletrônicos, para processar os programas. Elaborar, testar, implantar e documentar programas,
sob orientação do analista. Executar atividades técnicas especializadas de manutenção e de rede de teleprocessamento.
TERAPEUTA OCUPACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: 1 - Preparar e desenvolver programas ocupacionais para pessoas com deficiência
ou em sofrimento mental, garantindo uma terapêutica que possa desenvolver e aproveitar o interesse dos mesmos por
determinados trabalhos; 2 - Planejar e desenvolver atividades individuais ou em pequenos grupos como trabalhos
criativos, manuais e outras, de acordo com as prescrições médicas para desenvolver programas de esclarecimentos e
orientações a grupos de interesses específicos, visando facilitar a integração social dos portadores de deficiências
temporárias ou permanentes; 3 - Organizar e executar programas especiais de recreação; 4 - Atuar em equipe
multiprofissional e projetos terapêuticos; 5 - Avaliar, reavaliar e promover alta terapêutica ocupacional; 6 - Elaborar
diagnóstico, tratamento e prognóstico terapêutico ocupacional; 7 - Desempenhar atividades de planejamento,
organização e gestão em serviço; 8 - Emitir laudos, atestados e relatórios terapêuticos ocupacionais; 9 - Prescrever e
analisar órtese/prótese; 10 - Avaliar e executar atividades de assistência em saúde; 11 - Desenvolver ações de vigilância
em saúde de baixa, média e alta complexidade, nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador;
12 - Realizar visitas a domicílios, instituições ou equipamentos sociais e participar de reuniões de equipe, com outros
serviços; 13 - Articular, junto às famílias atendidas, os recursos e serviços existentes na comunidade, dentro de uma
perspectiva de trabalho em rede; 14 - Atender individualmente e em grupo, visando auxiliar à reflexão de sua própria
história e a elaboração de novos projetos de vida objetivando a inclusão social; 15 - Participar do planejamento das
atividades de estagiários e voluntários, bem como, orientar e supervisionar estagiários e outros profissionais na execução
de seus serviços; 16 - Zelar pela limpeza e conservação de materiais, equipamentos e do local de trabalho; 17 - Executar
outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional.
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