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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018
PROCESSO SELETIVO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS TEMPORARIOS
PERTENCENTES AO QUADRO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
CARINHANHA-BA, CONFORME LEI Nº 1284 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017.

ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA OS SEGUINTES CARGOS:

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO/SAÚDE FAMILIA
Saúde da criança na Atenção Básica; Saúde do adolescente na Atenção Básica; Saúde da mulher na
Atenção Básica; Saúde do adulto na Atenção Básica; Saúde do idoso na Atenção Básica; Saúde do
trabalhador na Atenção Básica; Saúde mental na Atenção Básica; Saúde bucal na Atenção Básica;
Doenças infecciosas e parasitárias; Doenças emergentes e reemergentes; Organização do serviço na
Atenção Básica; Urgência na Atenção Básica; Abordagem familiar; Política Nacional de Atenção
Básica; Multidisciplinaridade e interdisciplinaridade; Abordagem centrada no paciente; Vigilância
epidemiológica; Vigilância sanitária; Vigilância ambiental; Sistema de informação na Atenção Básica;
Medicina baseada em evidência. Sistema Único de Saúde (SUS): Constituição Federal 1988 - Seção II
da Saúde, capítulo II da Seguridade Social. Título VIII da Ordem Social. Emenda Constitucional nº 29,
de 13.09.2000; - Diretrizes e bases da implantação do SUS. Lei Federal nº 8.080, de 19.09.1990. Portaria
MS nº 2.203, de 05.11.96 NOB SUS 01/96; - Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças; Determinação Social do processo saúde/doença;
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO PEDIÁTRA
Morbidade e mortalidade infantil. Crescimento e desenvolvimento: neuropsicomotor, normalidade e
distúrbios mais comuns, monitorização do crescimento, puberdade. Alimentação: necessidades e higiene
alimentar. Aleitamento materno: aspectos nutricionais, imunológicos, psicoafetivos e sócioseconômicos. Imunização: composição das vacinas, contraindicações, reação vacinal, calendário atual da
secretária de Estado da Saúde de São Paulo. Estatuto da criança e do Adolescente. Higiene do ambiente
físico: habitação, creche, escola. Neonatologia: exame físico e diagnóstico das condições do recémnascido (RN), cuidados ao RN de termo e prematuro. Acidentes na infância: causas mais comuns e
prevenção. Distrofias: desnutrição protéicocalórica, raquitismo carencial. Distúrbios hidroeletrolíticos e
do equilíbrio acidobásico: desidratação, terapia de reidratação oral (TRO), Fluido terapia parenteral.
Afecções agudas do aparelho respiratório mais comuns na infância. Afecções agudas do aparelho
digestivo mais comuns na infância. Afecções ortopédicas na infância: infecciosas (osteomielite e artrite),
congênitas e posturais (pé torto, luxação do quadril, pés planos, escoliose). Afecções do aparelho
cardiocirculatório: endocardite infecciosa, cardiopatias congênitas, insuficiência cardíaca congestiva.
Afecções do aparelho urinário: infecções do trato urinário, gromerulonefrite aguda, síndrome nefrótica.
Afecções endocrinológicas: diabetes mellitus, hipotireoidismo congênito. Afecções do sistema nervoso
central: síndrome convulsiva, meningite e encefalite. Imunopatologia: AIDS (aspectos
epidemiológicos), asma, febre reumática, artrite reumatoide juvenil. Doenças hematológicas: anemia
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ferropriva, anemia falciforme. Doenças onco-hematológicas, Neoplasias mais frequentes na infância.
Doenças infectocontagiosas próprias da infância e tuberculose, parasitoses mais comuns na infância:
aspecto clínicos e epidemiológicos. Afecções dermatológicas mais comuns na infância. Afecções
cirúrgicas de urgência mais comuns na infância. Relação médico-paciente. A criança vitimizada.
Doenças pulmonares da infância. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB/96) e
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS (NOAS/SUS 01/2001). Código de ética da profissão.
Sistema Único de Saúde (SUS): Constituição Federal 1988 - Seção II da Saúde, capítulo II da Seguridade
Social. Título VIII da Ordem Social. Emenda Constitucional nº 29, de 13.09.2000; - Diretrizes e bases
da implantação do SUS. Lei Federal nº 8.080, de 19.09.1990. Portaria MS nº 2.203, de 05.11.96 NOB
SUS 01/96; - Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças; - Determinação Social do processo
saúde/doença.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO GINECOLOGISTA/
OBSTETRA
GINECOLOGIA - Abdômen sindrômica das DSTS. -Anatomia e embriologia; -Câncer de colo uterino;
-Câncer de ovário; -Câncer de vulva; -Câncer do endométrio; -Ciclo menstrual; -Cirurgias para
patologias benignas e malignas; -Doença trofoblástica gestacional; -Doenças benignas do trato
reprodutivo; -Doenças benignas e malignas da mama; -Doenças inflamatórias pélvica; -Doenças
sexualmente transmissíveis e infecções geniturinárias; -Dor pélvica e dismenorreia; -Endocrinologia,
ginecologia (amenorreia, anovulação, hirsutismo, hemorragia uterina disfuncional, desenvolvimento
sexual, puberdade e climatério); -Endometriose; - Endoscopia ginecológica; -Ginecologia infanto
puberal; -Gravidez ectópica; -Incontinência urinária de esforço, uretrocele, cistocele e distopias do útero;
-Infecção pelo HIV; -Infertilidade; -Osteoporose; -Planejamento familiar; -Propedêutica do colo uterino;
-Tensão pré-menstrual. OBSTETRÍCIA - Amniorrexe prematura; Aspectos médicos legais e éticos da
obstetrícia; -Assistência ao parto; -Assistência pré-natal; -Cesariana; Diabetes e gravidez; -Doenças
infecciosas na gravidez; -Endocrinopatias na gravidez; -Gestação de alto risco; - Gravidez na
adolescência; -Hemorragias pós-parto; -Hiperemese gravídica; -Hipertensão na gravidez;
Incompatibilidade sanguínea materno-fetal; -Infecção urinária na gravidez -Infecções congênitas. -Parto
prematuro; - Passagem transplacentária de drogas; -Patologia do sistema amniótico; -Puerpério; -Rotura
prematura de membranas; -Síndrome hipertensiva na gravidez; -Síndromes hemorrágica na gravidez;
Sofrimento fetal; -Tocotraumatismo materno; -Ultrassom em obstetrícia. Sistema Único de Saúde
(SUS): Constituição Federal 1988 - Seção II da Saúde, capítulo II da Seguridade Social. Título VIII da
Ordem Social. Emenda Constitucional nº 29, de 13.09.2000; - Diretrizes e bases da implantação do SUS.
Lei Federal nº 8.080, de 19.09.1990. Portaria MS nº 2.203, de 05.11.96 NOB SUS 01/96; Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças; - Determinação Social do processo
saúde/doença.
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS PARA O CARGO DE
MÉDICO ANESTESIOLOGISTA
Sistema nervoso central e autônomo. Sistema respiratório. Sistema cardiocirculatório. Sistema urinário.
Sistema endócrino e substâncias modulares. Farmacologia do sistema nervoso central e autonômico.
Farmacologia do sistema cardiovascular. Farmacologia do sistema respiratório. Reposição e transfusão.
Preparo pré-anestésico. Farmacocinética e farmacodinâmica de anestésicos venosos. Farmacocinética e
farmacodinâmica de anestésicos inalatórios. Farmacologia dos anestésicos locais. Bloqueios espinhais:
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subaracnóideo e peridural. Anestesia e sistema endócrino. Transmissão e bloqueio neuromuscular.
Anestesia em obstetrícia e ginecologia. Anestesia em pediatria e neonatal. Anestesia para neurocirurgia.
Anestesia ambulatorial e para procedimentos diagnósticos. Anestesia e sistema cardiovascular.
Anestesias em urgências. Anestesia em geriatria. Recuperação pós-anestésica. Complicações de
anestesia: geral e espinhas. Choque. Parada cardíaca e reanimação. Monitorização e terapia intensiva.
Ventilação artificial. Dor aguda e crônica. Sistema Único de Saúde (SUS): Constituição Federal 1988 Seção II da Saúde, capítulo II da Seguridade Social. Título VIII da Ordem Social. Emenda Constitucional
nº 29, de 13.09.2000; - Diretrizes e bases da implantação do SUS. Lei Federal nº 8.080, de 19.09.1990.
Portaria MS nº 2.203, de 05.11.96 NOB SUS 01/96; - Epidemiologia, história natural e prevenção de
doenças; - Determinação Social do processo saúde/doença.
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO CIRURGIÃO GERAL
Abscessos, fístulas, fissuras perianais e doença hemorroidária; -Anatomia cirúrgica; -Antibioticoterapia
em cirurgia geral; -Código de ética médica; -Hérnias de parede abdominal; -Infecção e cirurgia; Insuficiência arterial e venosa; -Peritonites; -Traqueostomias e drenagem de tórax; -Tumores do
aparelho digestivo; -Vias de acesso: Acesso venoso central/flebotomias. Sistema Único de Saúde
(SUS): Constituição Federal 1988 - Seção II da Saúde, capítulo II da Seguridade Social. Título VIII da
Ordem Social. Emenda Constitucional nº 29, de 13.09.2000; - Diretrizes e bases da implantação do SUS.
Lei Federal nº 8.080, de 19.09.1990. Portaria MS nº 2.203, de 05.11.96 NOB SUS 01/96; Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças; - Determinação Social do processo
saúde/doença.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO CLÍNICO
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças:
Cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença
reumática, aneurismas de aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial,
choque. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, pneumonia,
tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. Do Sistema Digestivo:
gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular do cólon, tumores
do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e
do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias. Metabólicas e do sistema endócrino:
hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus hipotireodismo, hipertireodismo, doenças da hipófise e
da adrenal. Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica,
leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão.
Reumatológicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite
infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral,
meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcóolica,
surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola,
poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária,
tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios,
toxoplasmose, viroses. Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de
contato, onicomicoses, infecções bacterianas imunológicas, doença do soro, edema angioneurótico,
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urticária, anafiloxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias,
câncer de mama intercorrências no ciclo gravídico. Saúde Pública, Atualidades sobre Saúde Pública e
Atualidades sobre Medicina Geral; Bibliografia Saúde da Família - Uma estratégia para a reorientação
do modelo assistencial - Ministério da Saúde; Portaria 648 de 28/03/2006 do Ministério da Saúde e suas
alterações; Medicina Social e Preventiva; Código de Ética; Código de Processo Ético. Sistema Único de
Saúde (SUS): Constituição Federal 1988 - Seção II da Saúde, capítulo II da Seguridade Social. Título
VIII da Ordem Social. Emenda Constitucional nº 29, de 13.09.2000; - Diretrizes e bases da implantação
do SUS. Lei Federal nº 8.080, de 19.09.1990. Portaria MS nº 2.203, de 05.11.96 NOB SUS 01/96; Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças; - Determinação Social do processo
saúde/doença.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO PSÍQUIATRA
Síndromes e Transtornos Mentais Orgânicos; Demências na senilidade e pré-senilidade; Transtornos
Mentais Orgânicos induzidos por substâncias psicoativas; Esquizofrenia; Transtorno delirante
paranóico;Transtornos Psicóticos S.O.E.; Transtornos afetivos; Transtornos de Ansiedade; Transtornos
Somatomorfos; Transtornos Dissociativos;Transtornos Sexuais;Transtornos do Sono; Transtornos
Factícios; Transtornos de Personalidade; Transtornos da Alimentação; Psiquiatria Infantil; Psiquiatria
Comunitária; Psiquiatria Forense; Emergências psiquiátricas; Epidemiologia dos Transtornos Mentais;
Testes Laboratoriais e outros Testes; Psicofarmacoterapia e Terapias convulsivantes; Psicoterapias.
Política de Saúde Mental- Lei Federal nº 10.216/01. Portaria GM/MS nº 336/02- Estabelece os tipos de
CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS i II e CAPS ad II, e seu modelo de funcionamento. Portaria GM/MS
nº 3.088/11– Institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Portaria GM/MS nº 336/02- Estabelece
os tipos de CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS i II e CAPS ad II, e seu modelo de funcionamento.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas
Estratégicas. Saúde Mental no SUS: Os Centros de Atenção Psicossocial. Brasília: Ministério da Saúde,
2004. Sistema Único de Saúde (SUS): Constituição Federal 1988 - Seção II da Saúde, capítulo II da
Seguridade Social. Título VIII da Ordem Social. Emenda Constitucional nº 29, de 13.09.2000; Diretrizes e bases da implantação do SUS. Lei Federal nº 8.080, de 19.09.1990. Portaria MS nº 2.203,
de 05.11.96 NOB SUS 01/96; - Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças; - Determinação
Social do processo saúde/doença.
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS PARA O CARGO DE ENFERMEIRO
Prestação de cuidados de saúde e prática de enfermagem. Cuidados de enfermagem na comunidade.
Ética de enfermagem. Educação da saúde e promoção da saúde. Anamnese. Nutrição parenteral.
Cuidados de enfermagem na gravidez, no parto e no puerpério. Esterilização e desinfecção nos cuidados
da enfermagem. Afecções reumáticas, otorrinolaringológicas, oftalmológicas, neurológicas e do sistema
urinário. Programa nacional de imunização; doenças infecciosas e parasitárias. Diretrizes do SUS e
legislação vigente. A Estratégia de Saúde da Família: fundamentação legal, princípios e diretrizes.
Atuação do Enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família. Saúde Pública, Saúde da Família e Vigilância
à Saúde. Processo saúde-doença das Famílias e do coletivo. Consulta de Enfermagem. Visita domiciliar
no contexto da Saúde da Família. Vigilância Epidemiológica na Atenção Primária: atuação da equipe de
enfermagem. Educação em Saúde. Administração aplicada à enfermagem: Planejamento local.
Documentação, registros e os sistemas de informação em saúde e em enfermagem. O enfermeiro junto
ao cliente, à família e à comunidade nas doenças infectoparasitárias, imuno preveníveis e sexualmente
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transmissíveis. Medida de prevenção e controle de infecção em unidades de saúde. Enfermagem na saúde
da mulher, da criança, do adolescente e do idoso. Assistência de Enfermagem no pré-natal e puerpério.
Prevenção do câncer uterino e de mama. O enfermeiro em situações de urgência e emergência.
Programas de controle de doenças e agravos não transmissíveis. Legislação do Exercício da
Enfermagem: Lei nº 7.498, de 25/06/1986 e Decreto nº 94.406, de 08/06/1987. Código de Ética
Profissional: Resolução COFEN nº 311, de 08/02/07. Afecções Infecto Contagiosas e Parasitárias.
Educação em Saúde. Enfermagem na Saúde Mental: transtornos psicóticos, neuróticos e sociais
(dependência química). Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde: RDC nº 306, de 07/12/2.
Política de Humanização do SUS. Atuação da Enfermagem aos acamados. Sistema Único de Saúde
(SUS): Constituição Federal 1988 - Seção II da Saúde, capítulo II da Seguridade Social. Título VIII da
Ordem Social. Emenda Constitucional nº 29, de 13.09.2000; - Diretrizes e bases da implantação do SUS.
Lei Federal nº 8.080, de 19.09.1990. Portaria MS nº 2.203, de 05.11.96 NOB SUS 01/96; Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças; - Determinação Social do processo
saúde/doença.
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS PARA O CARGO DE FISIOTERAPEUTA
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle
social, Indicadores de saúde, legislação; protocolos SUS; Sistemas de informação em saúde; Núcleo de
Apoio à Saúde da Família – NASF; Modelos de atenção e cuidados em saúde; Vigilância em saúde;
Epidemiologia; Pacto pela Saúde; Programa Brasil Sorridente e suas respectivas portarias; Política
Nacional de Humanização. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; estatuto do idoso; Bioética e
Legislação do Exercício Profissional; Biossegurança; Classificação Internacional de Funcionalidade,
Incapacidade e Saúde. Anatomia do corpo humano: planos e eixos anatômicos; esqueleto axial; ossos,
junturas, músculos, vasos e nervos; sistema circulatório; sistema respiratório; sistema esquelético;
sistema articular; sistema muscular. Anatomia funcional do sistema nervoso, organização e
classificação, estrutura macroscópica e microscópica do sistema nervoso central e periférico. Aspectos
gerais do sistema nervoso autônomo. Vias aferentes e eferentes do sistema nervoso central.
Vascularização do sistema nervoso central. Fisiologia celular. Fisiologia muscular. Contração do
músculo. Placa motora. Potenciais de membrana e transmissão nervosa. Sinapse e os circuitos neuronais
básicos. Fisiologia dos receptores. Fisiologia do sistema nervoso, muscular, cardiovascular e
respiratório. Aplicação das leis e grandezas físicas na compreensão do movimento humano, no
diagnóstico e na terapêutica relativa à fisioterapia. Princípios e estudo biomecânico do movimento
humano (cinética e cinemática do movimento humano normal e adaptado na execução das atividades de
vida diária). Equilíbrio do corpo humano. Efeitos da força de gravidade, centro de gravidade do corpo.
Mecânica da coluna vertebral. Goniometria. Avaliação muscular: provas de força e flexibilidade.
Aplicação do movimento sob forma terapêutica. Ganho de força muscular e amplitude de movimento:
métodos, técnicas e recursos fisioterápicos. Noções de tratamento clínico e cirúrgico das doenças
ortopédicas e traumáticas, assim como no tratamento em diferentes fases de doenças infecciosas e
degenerativas de músculos, ossos e articulações. Disfunções da coluna vertebral. Fraturas e luxações.
Desenvolvimento e avaliação do sistema neuropsicomotor. Paralisia cerebral. Paralisia braquial
obstétrica. Mielomeningocele. Doenças neuromusculares e síndromes de regressão neurológica.
Repercussão das doenças cerebrovasculares e traumatismo craniencefálico na infância. Lesão de plexo
braquial, plexo lombossacro e nervos periféricos. Lesão medular. Síndrome de GuillainBarré.
Poliomielite. Acidente vascular cerebral. Traumatismo craniencefálico. Doenças degenerativas de
indivíduos adultos com doenças e disfunções neurológicas. Semiologia do aparelho respiratório.
Patologias pulmonares mais frequentes, incluindo avaliação, classificação, quadro clínico,
complicações, evolução e tratamento. Avaliação da função pulmonar: mecânica respiratória,
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ventilometria espirometria e pressões respiratórias. Técnicas específicas em fisioterapia respiratória
ambulatorial e de UTI. Ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Métodos e técnicas de fisioterapia,
empregados na reabilitação pulmonar (desobstrução, reexpansão e treinamento muscular). Indicação e
características das órteses de membros inferiores, superiores e de tronco; próteses de membros inferiores.
Indicação e tipos de auxílio locomoção. Atuação Preventiva em Fisioterapia. Avaliação física, definição
de objetivos e condutas, indicação de tratamento fisioterápico e abordagem em equipe interdisciplinar.
Legislação creffito. Anatomia e fisiologia humana geral. Histologia, neurofisiologia. Biomecânica geral
e cinesiologia. Fisioterapia aplicada à: pediatria, neurologia, adulta e pediátrica; átraumatoortopedia;
reumatologia; aparelho cardiorrespiratório ambulatorial e cti (adulto e neonatal); ginecologia e
obstetrícia, dermatofuncional. Eletroterapia, termoterapia. Fototerapia, hidroterapia, cinesioterapia,
osteopatia, recursos terapêuticos manuais, métodos de reeducação postural, disfunções crâniocervicomandibulares, fisioterapia do trabalho e ergonomia. Código de Ética. Sistema Único de Saúde
(SUS): Constituição Federal 1988 - Seção II da Saúde, capítulo II da Seguridade Social. Título VIII da
Ordem Social. Emenda Constitucional nº 29, de 13.09.2000; - Diretrizes e bases da implantação do SUS.
Lei Federal nº 8.080, de 19.09.1990. Portaria MS nº 2.203, de 05.11.96 NOB SUS 01/96; Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças; - Determinação Social do processo
saúde/doença.
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS PARA O CARGO DE NUTRICIONISTA
Nutrição Fundamental: Digestão, biodisponibilidade, absorção e metabolismo de macronutrientes e
micronutrientes. Necessidades nutricionais e deficiências. Nutrição enteral e parenteral. Avaliação
Nutricional: Indicadores antropométricos, bioquímicos, dietéticos e clínicos. Dietoterápica, Desnutrição
e Obesidade. Vitaminas. Alimentos: propriedades físico-químicas; tecnologia de alimentos, higiene,
microbiologia e controle de qualidade. Técnica Dietética: planejamento e aquisição de gêneros
alimentícios; pré preparação e preparo. Banco de Leite – lactário. Administração de Serviços de
Alimentação e Nutrição: planejamento, organização, controle e recursos humanos. Legislação de
alimentos: boas práticas de fabricação, rotulagem, informação nutricional obrigatória, informação
nutricional complementar e alimentos funcionais. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Bases
epidemiológicas e científicas das diretrizes nacionais. Legislação profissional. Orientação sobre
alimentação escolar nas diferentes etapas de ensino. PNAE –Política Nacional de Alimentação Escolar
– diretrizes, ações e estratégias. Gestão da Merenda escolar. Cantinas Escolares Saudáveis. Demais
conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. Sistema Único de Saúde (SUS): Constituição
Federal 1988 - Seção II da Saúde, capítulo II da Seguridade Social. Título VIII da Ordem Social. Emenda
Constitucional nº 29, de 13.09.2000; - Diretrizes e bases da implantação do SUS. Lei Federal nº 8.080,
de 19.09.1990. Portaria MS nº 2.203, de 05.11.96 NOB SUS 01/96; - Epidemiologia, história natural e
prevenção de doenças; - Determinação Social do processo saúde/doença.
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS PARA O CARGO DE DENTISTA
Odontologia em saúde coletiva: níveis de prevenção e aplicação, principais problemas de saúde bucal
em saúde pública, epidemiologia da cárie dentária: indicadores e sua utilização (CPO-D, ceo-d, CPO-S,
ceo-s, etc), epidemiologia das doenças periodontais, o índice CPITN e suas aplicações; epidemiologia
do câncer bucal, sistemas de prevenção em saúde bucal coletiva; sistemas de trabalho; sistemas de
atendimento; educação em saúde bucal coletiva: situação atual no Brasil, legislação e atribuições (CD,
THD, ACD); planejamento e avaliação: indicadores para avaliação da clínica odontológica; odontologia
preventiva: cariologia e risco de cárie; cárie da primeira infância; diagnóstico e tratamento de perdas
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minerais e de lesões iniciais de cárie dentária; adequação do meio bucal; etiopatogenia e prevenção das
doenças periodontais; fluoretação das águas de abastecimento público: benefícios, controles; fluoretos:
ação sistêmica e ação tópica, métodos de aplicação, potencial de redução na incidência de cárie,
toxidade, amamentação natural x artificial ou mista, influências no desenvolvimento do sistema
estomatognático, más-oclusões e hábitos perniciosos; materiais restauradores com liberação do flúor;
clínica odontológica: exame da cavidade bucal, anamnese, exame clínico, exame complementar;
semiologia e tratamento de afecções dos tecidos moles bucais; diagnóstico e tratamento da cárie dentária;
diagnóstico e tratamento das doenças periodontais; plano de tratamento; biossegurança: manutenção de
cadeia asséptica; esterilização; destino de materiais infectantes; anestesiologia: mecanismos de ação,
técnicas e precauções; procedimentos básicos de dentística operatória e restauradora: preparos
cavitários; proteção do complexo dentino-pulpar; materiais odontológicos (forradores e restauradores);
cirurgia oral menor; urgências odontológicas; terapêutica e farmacologia odontológica aplicada à clínica;
prótese dental. Sistema Único de Saúde (SUS): Constituição Federal 1988 - Seção II da Saúde, capítulo
II da Seguridade Social. Título VIII da Ordem Social. Emenda Constitucional nº 29, de 13.09.2000; Diretrizes e bases da implantação do SUS. Lei Federal nº 8.080, de 19.09.1990. Portaria MS nº 2.203,
de 05.11.96 NOB SUS 01/96; - Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças; - Determinação
Social do processo saúde/doença.
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS PARA O CARGO DE PSICOLOGO
Psicologia do Desenvolvimento: Desenvolvimento emocional e social na infância. Psicologia Social: a
psicologia e sua influência sobre as práticas e sobre as outras áreas do conhecimento. Inteligência:
concepções de inteligência e os testes de inteligência. Introdução à psicologia: perspectivas históricas; o
lugar da psicologia na ciência (influencias filosóficas e fisiológicas); teorias e sistemas contemporâneos
em psicologia. Processos de aprendizagem comportamental. Motivação: os diversos tipos de motivação.
Psicologia Hospitalar: tarefa do psicólogo na instituição hospitalar; formação do psicólogo para atuação
em hospitais. Psicanálise: principais conceitos em psicanálise; metapsicologia freudiana; interpretação
dos sonhos; distinção anatômica entre os sexos. Noções de Psicodinâmica. Principais conceitos da
Psicanálise. Considerações sobre a Reabilitação Psicossocial. Políticas de Saúde Mental e as ações dos
Psicólogos nos dispositivos públicos. Clínica, Instituição e Ordem pública. Psicologia, Saúde e
Sociedade. O trabalho multidisciplinar e as redes de cuidado à população excluída socialmente. Ética
profissional. Psicologia como profissão: Responsabilidades do Psicólogo. Procedimentos aplicados à
atuação profissional. Psicologia escolar e principais concepções de desenvolvimento e aprendizagem:
ambientalista/comportamental, humanista, psicanalíticos interacionista e sócio históricos. Prática
profissional do psicólogo em contextos educativos. Psicopedagogia. Processo de desenvolvimento e suas
etapas. Processo Grupal e teoria do Vínculo. Sistema Único de Saúde (SUS): Constituição Federal 1988
- Seção II da Saúde, capítulo II da Seguridade Social. Título VIII da Ordem Social. Emenda
Constitucional nº 29, de 13.09.2000; - Diretrizes e bases da implantação do SUS. Lei Federal nº 8.080,
de 19.09.1990. Portaria MS nº 2.203, de 05.11.96 NOB SUS 01/96; - Epidemiologia, história natural e
prevenção de doenças; - Determinação Social do processo saúde/doença.
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM
ENFERMAGEM
A inserção dos serviços de enfermagem no Sistema Único de Saúde (SUS). Código de Ética e Lei do
Exercício Profissional, Política de Humanização do SUS, Funcionamento dos sistemas: locomotor, pele e
anexos, cardiovascular, linfático, respiratório, nervoso, sensorial, endócrino, urinário e órgãos genitais,
Agentes infecciosos e ectoparasitos (vírus, bactérias, fungos, protozoários e artrópodes), Doenças
Página 7 de 8

transmissíveis pelos agentes infecciosos e ectoparasitos. Saneamento básico, Educação em saúde, Conceito
e tipo de imunidade, Programa de imunização, Noções básicas sobre administração de fármacos: cálculos
fundamentais, efeitos colaterais e assistência de enfermagem, Procedimentos técnicos de enfermagem,
Assistência integral de enfermagem à saúde: da criança e do adolescente, da mulher, do adulto, do idoso e
mental, Assistência ao indivíduo, família e comunidade com transtornos: agudos, crônicos degenerativos,
mentais, infecciosos e contagiosos, Classificação de artigos e superfícies hospitalares aplicando
conhecimentos de desinfecção, limpeza, preparo e esterilização de material. Sistema Único de Saúde (SUS):
Constituição Federal 1988 - Seção II da Saúde, capítulo II da Seguridade Social. Título VIII da Ordem
Social. Emenda Constitucional nº 29, de 13.09.2000; - Diretrizes e bases da implantação do SUS. Lei
Federal nº 8.080, de 19.09.1990. Portaria MS nº 2.203, de 05.11.96 NOB SUS 01/96; - Epidemiologia,
história natural e prevenção de doenças; - Determinação Social do processo saúde/doença.
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