PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL

A PREFEITURA DO RECIFE torna público para todos os interessados a abertura do CONCURSO PÚBLICO destinado a selecionar candidatos para o provimento de 873 (oitocentos e setenta e três) vagas de cargos efetivos, para a Secretaria de Saúde do Recife, regidos pela legislação em vigor, bem como pelas  normas, requisitos e condições consignados neste Edital.

1.DA ENTIDADE RESPONSÁVEL E DA ENTIDADE EXECUTORA DO CONCURSO PÚBLICO
1.1.O presente Concurso Público, obedecidas as normas constantes deste Edital, será realizado sob a responsabilidade da Prefeitura do Recife e da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADE/COVEST-COPSET.
1.2.O Concurso Público será executado pela  Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADE/COVEST-COPSET à qual compete o cumprimento das cláusulas e condições estipuladas no instrumento de Contrato, para esse fim celebrado entre a Prefeitura do Recife e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADE/COVEST-COPSET. 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. Da Modalidade do Concurso Público.
2.1.1.O presente Concurso Público será realizado dentro da seguinte  modalidade:  
2.1.1.1.Prova Escrita/Objetiva - para todos os candidatos - e com Conteúdo Programático (ANEXO II) relacionado diretamente à natureza de cada um dos cargos ofertados e, no caso dos cargos de médico e odontólogo, às respectivas especialidades, conforme o exposto no ANEXO I, deste Edital;
2.1.1.2. Prova de Títulos, somente para os candidatos aos cargos de Nível Superior/Universitário.
2.2 Das Vagas Ofertadas no Concurso Público 
2.2.1 Face ao disposto no subitem 2.1.1., o Concurso Público que ora se convoca tem como finalidade prover 873 (oitocentos e setenta e três) vagas, em cargos efetivos, distribuídos em níveis Superior/Universitário, Técnico e Administrativo/Fundamental, para suprirem as necessidades nas diversas Unidades Administrativas da Secretaria de Saúde do Recife, do Núcleo Central e Distrital. O cargo, o código do cargo, os requisitos e a disponibilidade de vagas para sua ocupação encontram-se discriminado no ANEXO I deste Edital.
2.2.2.As vagas relativas aos cargos de Médico e Odontólogo  estão distribuídas de acordo com as especialidades, em conformidade com o demonstrado no ANEXO I, deste Edital.
2.3. Das Condições Gerais do Concurso Público
2.3.1. O interessado, portador da habilitação mínima exigida para ingresso no cargo de seu interesse (ANEXO I) com atribuição descrita no ANEXO IV, só poderá inscrever-se para concorrer a uma única vaga dentre os cargos oferecidos neste Concurso Público, observando os requisitos e procedimentos exigidos neste Edital e nos seus Anexos. 
2.4. Do Cronograma de Realização do Concurso Público
2.4.1. Inscrições:  de 23/07/2003 a 13/08/2003
2.4.2.Entrega do Cartão de Inscrição e Recebimento de Documentos para Prova de Títulos: de 09/09/2003 a 12/09/2003.
2.4.3.Realização da Prova Escrita/Objetiva:  dia 14/09/2003    
2.4.4.Resultado da Prova Escrita/Objetiva:   até dia 20/09/2003
2.4.5.Resultado da Prova de Título:     dia 26/09/2003
2.4.6.Publicação do Resultado Final:  dia  06/10/2003 

3. DOS  CANDIDATOS 
3.1.Para efeito deste Edital, considera-se Candidato à pessoa que, preenchendo os requisitos legais para acesso aos cargos públicos especificados neste Edital, tenha o seu pedido de inscrição, formalizado em Formulário próprio e pago a taxa de inscrição, tudo da forma estabelecida neste Edital.
3.2. Nos termos das exigências previstas na Constituição Federal e na Legislação Municipal, o interessado a candidatar-se no presente Concurso Público deverá, no ato da posse, preencher os requisitos abaixo especificados:
3.2.1.ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso da nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo  de direitos políticos, nos termos do Art. 12, da Constituição Federal;
3.2.2. estar em dia com as obrigações eleitorais e, também, se candidato do sexo masculino, com o serviço militar;
3.2.3. estar regularmente registrado no Conselho Regional da Classe, correspondente à sua atuação profissional, quando for exigido por Lei;
3.2.4.gozar dos direitos políticos e civis e não ter registro de antecedentes criminais;
3.2.5. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, completos na data da posse;
3.2.6. estar em pleno gozo de sua sanidade física e mental;
3.2.7.ter nível de escolaridade exigido para o cargo, conforme previsto no ANEXO I, deste Edital;
3.3.Dos candidatos portadores de deficiência 
3.3.1 Com base na Constituição Federal Art. 37, inciso VIII, Lei nº 7853/89 de 24/10/1989, Decreto nº 3298/99 de 20/12/99 e a Lei Municipal nº 15.742, de 11/02/92, aos candidatos Portadores de Deficiência fica assegurado o direito de se inscrever no presente Concurso Público para concorrer a cargos cujas atribuições (ANEXO IV) sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, reservando-lhes, por conseguinte, o percentual de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas, para provimento dos cargos, conforme o caso.
3.3.2 Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas no Art. 4 do Decreto Federal nº 3298/99.
3.3.3 Os candidatos deverão declarar, quando da inscrição, serem portadores de deficiência, especificando-a na Ficha de Inscrição, e submeterem-se, quando convocados, a exame médico oficial ou credenciado pela Secretaria da Administração da Prefeitura do Recife, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo.
3.3.4 As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto n.º 3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os candidatos. Os benefícios previstos no referido artigo, parágrafos 1º e 2º, deverão ser requeridos, por escrito, à COVEST-COPSET, através de SEDEX ou correspondência com Aviso de Recebimento(AR) ou pessoalmente, durante o período das inscrições.
3.3.5 O candidato inscrito como portador de deficiência deverá comunicá-la especificando-a na Ficha de Inscrição e , no período das inscrições encaminhar, via SEDEX ou correspondência com Aviso de Recebimento ou pessoalmente, à COVEST-COPSET no endereço rua Amaury de Medeiros, 206, Derby, Recife ( CEP- 52010-120 ):
a) Laudo Médico atestando o tipo e o grau ou nível da deficiência, com a expressa referência ao código correspondente da: Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados à Saúde - CID-10 (OPAS-OMS), bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova;
b)Solicitação de prova especial Braile ou ampliada.
3.3.5.1. Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas deverão ser transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção podendo, ainda, utilizar-se de soroban. 
3.3.5.2. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho de letra correspondente a corpo 22.
3.3.5.3. Os que não atenderem os dispositivos, dentro do prazo do período das inscrições, mencionados no:
Item 3.3.5 - letra "a" - serão considerados como não portadores de deficiência. 
Item 3.3.5 - letra "b" - não terão a prova e o local preparados, seja qual for o motivo alegado, além de isentar a Prefeitura do Recife, bem como a Entidade Executora do Concurso, da responsabilidade de garantir as adaptações da qual necessita. 
3.3.6 O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes no item 3.3, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.
3.3.7 A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a primeira a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda somente a pontuação destes últimos.
3.3.8 Os candidatos deficientes aprovados deverão, obrigatoriamente, se submeter à Equipe Multiprofissional, com a finalidade de aferir as compatibilidades de suas deficiências com a natureza e o exercício da atribuição(ANEXO IV) do cargo ao qual concorre.
3.3.8.1  Da decisão proferida pela Equipe Multiprofissional não caberá recurso.
3.3.9 Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, no ato de posse, devendo o mesmo constar apenas da lista de classificação geral final.
3.3.10 Nas hipóteses de não haver ocorrido inscrições de candidatos Portadores de Deficiência, ou estes não terem obtido aprovação neste Concurso Público, a reserva legal de vagas que lhes são destinadas  será transferida,  nos mesmos cargos, aos Não Portadores de Deficiência.
3.3.11 Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para justificar a concessão de aposentadoria.
4. DAS INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO
4.1.Do Período, Horário, Localidade e Endereço de Inscrição.
4.1.1.As inscrições para o Concurso Público serão realizadas no período de 23/07/2003 a 13/08/2003, no horário de funcionamento das Agências credenciadas dos  Correios (ANEXO III). 
4.1.2.O Manual de instruções contendo a Ficha de Inscrição estará à disposição dos interessados no período de 23/07/2003 a 13/08/2003, nas Agências credenciadas dos   Correios (ANEXO III) ao preço de R$ 5,00 ( cinco reais) 
4.2. Da Taxa de Inscrição ao Concurso Público
4.2.1.O valor da Taxa de Inscrição do Concurso Público está fixado de acordo com o quadro abaixo:


NÍVEIS

Taxa de
Inscrição
R$
Valor do Manual
R$
Taxa de inscrição
via internet
R$
SUPERIOR/UNIVERSITÁRIO
45,00
5,00
50,00
TÉCNICO
20,00
5,00
25,00
ADMINISTRATIVO/FUNDAMENTAL
20,00
5,00
25,00


4.3. Dos Procedimentos para Inscrição
4.3.1.Nas Agências credenciadas dos Correios. 
4.3.1.1 O candidato deverá dirigir-se a uma das Agências credenciadas dos Correios com a Ficha de Inscrição devidamente preenchida.  Mediante o pagamento da respectiva taxa os Correios reterá o Formulário de Inscrição, primeira via, entregando ao candidato a segunda via autenticada. Se a inscrição estiver sendo feita por procurador, este entregará a procuração e a cópia xerox da identidade do candidato, devendo, igualmente, fazer a própria identificação.
4.3.1.2 Será admitida a inscrição através de Procuração, por instrumento público ou particular com firma reconhecida do outorgante.  Nesse caso, deverão ser anexados à Ficha de Inscrição o instrumento de procuração original, específica para cada candidato e as fotocópias do documento de identidade do procurador e do candidato que ficarão retidos.
4.3.1.3  O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador, arcando com as conseqüências de eventuais erros no preenchimento do formulário de inscrição.
4.3.2 Via Internet 
4.3.2.1.Será admitida a inscrição via internet, no endereço www.covest.com.br ,  solicitada  entre 07:00 horas do dia 23/07/2003 e 16:00 horas do dia  13/08/2003 observado o horário oficial de Brasília.
4.3.2.2.A COVEST-COPSET não se responsabiliza por solicitações de inscrição via internet não recebidas 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 dos dados.
4.3.2.3.A taxa de inscrição dos candidatos inscritos via internet deverá obrigatoriamente ser paga por meio de boleto de pagamento, em qualquer agência dos Correios no Estado de Pernambuco.
4.3.2.4.Os candidatos inscritos via internet não deverão enviar cópia de documento de identidade, sendo exclusivamente de sua responsabilidade  os dados cadastrais informados no ato da inscrição.
4.3.2.5.Informações complementares acerca da inscrição via internet  estarão disponíveis no endereço eletrônico www.covest.com.br.
4.3.3A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa concordância por parte do candidato com todas as condições, normas e exigências constantes do Edital.
4.3.4 Serão anuladas todas e quaisquer inscrições que tenham sido efetivadas pelos interessados, ou por seus procuradores, em desacordo com as normas e demais procedimentos previstos neste Edital.
4.3.5 Não serão aceitas inscrições via fax, correio eletrônico, via postal ou em caráter condicional, pendentes de documentação, extemporâneas ou em desacordo com as normas deste Edital.
4.3.6   Após efetuado o pagamento da taxa de inscrição não haverá  devolução da importância paga, seja qual for o motivo alegado pelo candidato.
4.3.7 O pagamento feito em cheque sem provisão de fundos implicará na anulação da inscrição.
4.3.8 Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da inscrição, seja qual for o motivo alegado.
4.3.9  O candidato só poderá se inscrever em 01 (um) dos cargos especificados no Anexo I. Em caso de mais de uma inscrição, só será validada a última, não sendo consideradas as demais.

4.4 Do Recebimento do Cartão de Inscrição

4.4.1 O candidato deverá comparecer no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) - av. Mascarenhas de Moraes, s/n, Imbiribeira, Recife, no período de 09/09/2003 a 12/09/2003, no horário das 09:00 às 17:00 horas, para recebimento do Cartão de Inscrição e entrega dos comprovantes da Prova de Título (para os candidatos aos cargos de nível superior/Universitário).

4.4.2 Para recebimento do cartão de inscrição o candidato deverá:

a) apresentar documento oficial de identidade;
b) entregar uma foto recente 3x4 ou 2x2;
c) conferir imediatamente e com o máximo cuidado os dados constantes do Cartão de Inscrição;
d) assinar protocolo de recebimento na presença do representante da Entidade Executora do Concurso Público. 
4.4.3 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e Defesa Social dos Estados,pelos Corpos de Bombeiros Militares, pelas policias civil e militar dos Estados, pela Policia Federal, pelo Ministério das Relações Exteriores; e carteiras expedidas pelos  órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos etc.); passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação na forma da Lei 9.503/97.
4.4.3.1Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial.
4.4.4 No ato do recebimento do Cartão de Inscrição, se o candidato verificar qualquer divergência para com o Formulário de Inscrição  o mesmo deverá:
4.4.4.1    Solicitar a emissão, sem ônus, de um novo Cartão corrigido;
4.4.4.2  Assumir inteira responsabilidade pelos prejuízos advindos de tais divergências, caso não faça a solicitação (subitem anterior), o que implicará na pena do candidato assumir como verdadeiras as informações contidas no Cartão.
4.4.5 Em nenhuma hipótese, o Cartão de Inscrição poderá ser entregue ao procurador do candidato, considerando-se que este é o documento de identificação para a participação no Concurso.
4.4.6 O Cartão de Inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local de realização da Prova Escrita/Objetiva.

5. DAS PROVAS

5.1. O presente Concurso Público concretizar-se-á mediante aplicação de Prova Escrita/Objetiva, para todos os cargos, elaborada, para cada cargo/especialidade de acordo com os programas constantes no ANEXO II deste Edital e de Prova de Títulos para todos os cargos de nível Superior/Universitário.
5.1.1. A Prova Escrita/Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e será constituída de 3 (três) partes de acordo com o abaixo especificado:
a) Parte I     -  Conhecimento da Língua Portuguesa;
b) Parte II - Conhecimento do Sistema Único de Saúde(SUS)/Saúde Coletiva (exceto o de Sanitarista)
c) Parte III   -  Conhecimento Específico;
5.1.1.1 A Prova Escrita/Objetiva será constituída de 50 (cinqüenta) questões objetivas de múltipla escolha.  Cada questão terá 05 (cinco) alternativas, onde apenas uma é a correta, e com pontuação e distribuição entre as partes conforme quadros abaixo:
Para todos os cargos de nível Superior/Universitário (exceto os cargos de Médico e de Sanitarista): valor de cada questão - 1,6 pontos.

PROVA ESCRITA/OBJETIVA	Nº DE QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Parte I  - Conhecimento da Língua Portuguesa		05	8,0
Parte II - Conhecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)/Saúde Coletiva	07	11,2
Parte III - Conhecimento Específico			38		60,8
TOTAL			50		80,0


Para o cargo de Médico: valor de cada questão - 1,2 pontos.

PROVA ESCRITA/OBJETIVA	Nº DE QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Parte I  - Conhecimento da Língua Portuguesa			05	6,0
Parte II - Conhecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)/Saúde Coletiva		07	8,4
Parte III - Conhecimento Específico				38	45,6
TOTAL				50	60,0

Para o cargo  de Sanitarista: valor de cada questão - 1,6 pontos.

PROVA ESCRITA/OBJETIVA	Nº DE QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Parte I  - Conhecimento da Língua Portuguesa			05	8,0
Parte II- Conhecimento Específico				45	72,0
TOTAL				50	80,0

Para todos os cargos de Nível Técnico  e para os cargos de Auxiliar de Enfermagem e de Auxiliar de Laboratório, do nível Administrativo:  valor de cada questão - 2,0 pontos.

PROVA ESCRITA/OBJETIVA	Nº DE QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Parte I  - Conhecimento da Língua Portuguesa			10	20
Parte II - Conhecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)/Saúde Coletiva		10	20
Parte III - Conhecimento Específico			30	60
TOTAL				50	100

·	Para o cargo de Agente Administrativo do nível Fundamental: valor de cada questão - 2,0 pontos.

PROVA ESCRITA/OBJETIVA	N.º. DE QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Parte I  - Conhecimento da Língua Portuguesa			15	30
Parte II - Conhecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)/Saúde Coletiva		05	10
Parte III - Conhecimento Específico			30	60
TOTAL 				50	100

5.1.1.2 Todas as questões da Prova estarão dentro da abrangência dos Conteúdos Programáticos relacionados no Anexo II deste Edital.
5.1.1.3 O candidato deverá comparecer ao local designado para a Prova Escrita/Objetiva, com antecedência de 60 (sessenta) minutos do horário fixado no Cartão de Inscrição munido de caneta esferográfica preta, Cartão de Inscrição e carteira de identidade. Os candidatos não terão acesso aos locais de Provas sem os documentos acima mencionados. Será utilizado o horário oficial de Brasília e a executora do concurso utilizará, no Recife, o sistema "hora certa" da TELEMAR. 
5.1.1.4  A Prova Escrita/Objetiva, com questões do tipo múltipla - escolha, será realizada em data, horário e local que constarão do Cartão de Inscrição.
5.1.1.5 Em nenhuma hipótese será permitida a realização da Prova Escrita/Objetiva em local diferente daquele definido no Cartão de Inscrição do candidato, qualquer que seja o motivo.
5.1.1.6  Após o horário fixado para o início da Prova Escrita/Objetiva , não se admitirá o ingresso de qualquer candidato aos locais de sua realização.
5.1.1.7  A Prova Escrita/Objetiva  terá duração de 4 (quatro) horas.
5.1.1.8 Não poderá haver, em qualquer hipótese, prorrogação do limite de tempo estabelecido para a realização da prova.
5.1.1.9 Durante a realização da Prova Escrita/Objetiva, não será permitido a nenhum candidato comunicar-se com os demais ou com estranhos ao Concurso, consultar livros ou apontamentos, bem como portar quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: máquina calculadora, telefone celular, agenda eletrônica, relógio do tipo data-bank, bip, walkman, sob pena de ser excluído do Concurso Público. 
5.1.1.10  Após resolver as questões da  Prova Escrita/Objetiva, o candidato deverá marcar suas respostas preenchendo, totalmente os espaços definidos na Folha de Respostas (cartão de leitura óptica). A  Folha de Respostas é o documento oficial para correção. O caderno de prova apenas servirá como rascunho.
5.1.1.10.1 São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas. São consideradas marcações incorretas: dupla marcação, marcação rasurada, marcação emendada e campo de marcação não preenchido integralmente.
5.1.1.11 Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas  por   erro do candidato.
5.1.1.12  Ao término da  Prova Escrita/Objetiva, o candidato devolverá à mesa de fiscalização o cartão de leitura óptica juntamente com o Caderno de Prova.
5.1.1.13  O candidato  só poderá ausentar-se do recinto da prova transcorrido 2 (duas) horas após o seu  início.
5.1.1.14 A ausência do candidato ao local da prova  acarretará a eliminação automática do candidato, não havendo segunda chamada para  a prova.
5.1.2 A Prova de Títulos para todos os cargos de Nível Superior/Universitário terá caráter classificatório. 
5.1.2.1. A cópia dos documentos comprobatórios dos Títulos, devidamente autenticadas, deverão ser entregues no mesmo período, horário e local da entrega do Cartão de Inscrição.
5.1.2.2Participarão da Prova de Títulos apenas os candidatos que obtiverem no mínimo 50% do total de pontos da Prova Escrita/Objetiva constantes nos quadros do item 5.1.1.1., correspondente ao cargo do candidato.
5.1.2.3 A Prova de Títulos para o cargo de Médico, terá pontuação de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos  mediante comprovação de Certificados ou Diplomas de Pós-Graduação, conforme a especialidade à qual concorre e discriminado no quadro abaixo:

TÍTULO (PÓS-GRADUAÇÃO)			PONTUAÇÃO	NÚMERO MÁXIMO
				(UNITÁRIO)	 	DE TÍTULOS
Titulo de Especialista concedido pela Sociedade Brasileira da 		20		01
Especialidade/AMB (Registrado no Conselho Regional de 
medicina - Res. 1634/2002)  ou Certificado de Curso da 
Especialização com no mínimo 360 horas, reconhecido pelo MEC.	

Diploma de Residência concluída, reconhecida pela Comissão 		30		01
Nacional de Residência Médica. 	
Mestrado ou Doutorado concluído.		40		01

5.1.2.4 A Prova de Títulos para os demais cargos de Nível Superior/Universitário, terá pontuação de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos mediante comprovação de Certificados ou Diplomas de Pós-Graduação, conforme a especialidade ao qual concorre e discriminado no quadro abaixo:

TÍTULO (PÓS-GRADUAÇÃO)		PONTUAÇÃO	NÚMERO MÁXIMO
			(UNITÁRIO)		DE TÍTULOS
Certificado de Curso de Especialização com no mínimo 
360 horas, reconhecido pelo MEC.		10		01
Diploma de Residência concluída, emitido por instituição reconhecida pelo MEC.	15		01
Mestrado ou Doutorado concluído.		20		01

5.1.2.5 O candidato receberá pontuação 0 (zero) se não apresentar o Certificado ou Diploma de Pós-Graduação ou se apresentar Certificado ou Diploma que não atenda o cargo/especialidade ao qual concorre.
5.1.2.6 A pontuação máxima cumulativa será de 40 (quarenta) pontos para o cargo de Médico e de 20 (vinte) pontos para os demais cargos de Nível Superior/Universitário.
5.1.2.7 Os Certificados ou Diplomas de Pós-Graduação somente serão aceitos se expedido por instituição devidamente credenciada pelo MEC.
5.1.2.8 Os Certificados ou Diplomas de Pós-Graduação para o cargo Médico/especialidade deverão ser reconhecidos pela Sociedade Brasileira da Especialidade.
5.1.2.9 O candidato deverá entregar cópias dos títulos para o cargo ao qual concorre, devidamente autenticados.
5.1.2.10 Não serão considerados, para efeito de pontuação, cópias de Certificados de Conclusão de Curso ou de Diploma, sem autenticação ou declarações provisórias.
5.1.2.11 Os Diplomas ou Certificados em Língua Estrangeira, para efeito de validade, deverão ser traduzidos na forma da Lei.
5.1.2.12 Todos os Títulos em concurso são de Pós-Graduação.
5.1.2.13 Os Diplomas ou Certificados de Pós-Graduação deverão atender a Resolução do CNE/CES nº 1 de 3/4/2001.
5.1.2.14 Não serão recebidos Títulos fora do prazo e do local estabelecido nos itens 5.1.2.1 e 4.4.1.

6. DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA/OBJETIVA, DA PROVA DE TÍTULOS E  DOS RECURSOS 

6.1 Os gabaritos das Provas Escritas/Objetivas serão divulgados, às 09 horas, do dia seguinte ao da aplicação da  Prova (subitem 2.4.3), na Sede da COVEST-COPSET, sito a Rua Amaury de Medeiros, 206, Derby, Recife.
6.2 É facultado ao candidato interpor recurso ao resultado do gabarito da Prova Escrita/Objetiva, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir de sua divulgação, mediante instrumento escrito, devidamente fundamentado e protocolado junto à FADE/COVEST-COPSET, no endereço indicado no subitem 6.1, no horário das 9:00 às 18:00 horas.
6.3 As decisões dos recursos serão dadas a conhecer juntamente com a divulgação do resultado do Concurso Público.
6.4 O recurso visará exclusivamente a impugnação de questões por má formulação ou impertinência em relação ao Conteúdo Programático da Prova.
6.5 Considera-se mal formulada a questão que comportar mais de uma resposta certa ou que tenha incidido em erro grosseiro.
6.6 Considera-se impertinente a questão que extrapolar o Conteúdo Programático divulgado oficialmente.
6.7 Acatado o recurso, a questão impugnada será anulada e os pontos a ela atribuídos serão redistribuídos entre as demais questões da respectiva parte da Prova Escrita/Objetiva.
6.8 Não serão atendidos quaisquer reclamações, recursos, revisão ou pedidos de reconsideração quanto à correção da Prova.
6.9 Os recursos interpostos fora do prazo estabelecido não serão aceitos, sendo considerada, para tanto, a data do protocolo de entrega na Sede da COVEST-COPSET, endereço constante do subitem 6.1.
6.10 Serão admitidos recursos à pontuação da Prova de Títulos.
6.11 Os recursos à pontuação da Prova de Títulos deverão ser apresentados, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir de sua divulgação, mediante instrumento escrito, devidamente fundamentado e protocolado junto à FADE/COVEST-COPSET, no endereço indicado no subitem 6.1, no horário das 9:00 às 18:00 horas.
6.12 As alterações de Gabarito da Prova Escrita/Objetiva e as alterações dos pontos obtidos na Prova de Títulos, que vierem a ocorrer após avaliação de recursos, serão dadas a conhecer, coletivamente, através de divulgação dos resultados na Sede da COVEST-COPSET, rua Amaury de Medeiros 206- Derby- Recife, no período de 17/09 até 06/10/2003, no horário das 9:00 às 18:00 horas.

7. DOS CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO, ELIMINAÇÃO E APROVAÇÃO  

7.1 A Prova Escrita/Objetiva será corrigida por processamento óptico-eletrônico da Folha de Respostas.
7.2 Será excluído do Concurso, o Candidato que:
7.2.1 Cometer agressão contra quaisquer dos executores, seus auxiliares ou autoridades presentes durante a realização do Concurso;
7.2.2 For surpreendido, durante a realização das provas, na posse de material não autorizado, ou comunicando-se com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro processo;
7.2.3 Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes de decorrido o tempo mínimo estabelecido para permanência na mesma;
7.2.4 Não devolver, integralmente, o material recebido para a realização da prova;
7.2.5 Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação, tais como: máquina calculadora, telefone celular, agenda eletrônica, relógio do tipo data-bank, bip, walkman, e qualquer outro;
7.2.6 Prestar informações inverídicas;
7.2.7 Deixar de apresentar, no prazo previsto neste Edital, os requisitos requeridos para o Concurso.  
7.3 Estará eliminado do Concurso o candidato que:
7.3.1 Faltar à Prova Escrita/Objetiva;
7.3.2 Obtiver pontuação zero em qualquer uma das partes da  Prova Escrita/Objetiva;
7.3.3 Obtiver menos de 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos na Prova Escrita/Objetiva, de conformidade com os quadros do item 5.1.1.1, respectivamente ao seu cargo.
7.4 Serão considerados aprovados os candidatos que não forem excluídos e/ou eliminados do Concurso. 

8. DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS

8.1.A classificação dos candidatos aprovados dar-se-á pelo cargo/especialidade  objeto de suas respectivas inscrições, dentro da rigorosa ordem decrescente do Argumento de Classificação. 
8.2. Para os candidatos aos cargos de Nível Superior/Universitário o Argumento de Classificação será a soma da pontuação obtida na Prova Escrita/Objetiva com a pontuação obtida na Prova de Títulos.
8.3. Para os candidatos aos cargos de Nível Técnico  e Administrativo/Fundamental, o Argumento de Classificação será a pontuação obtida na Prova Escrita/Objetiva. 
8.4.Ocorrendo empate no Argumento de Classificação, a classificação será definida segundo os seguintes critérios sucessivamente:
8.4.1.Maior pontuação na Parte de Conhecimento Específico, da Prova Escrita/Objetiva. 
8.4.2.Maior pontuação na Parte de Conhecimento da Língua Portuguesa, da Prova Escrita/Objetiva.
8.4.3.Ser Servidor Público do Município do Recife e havendo mais de um com este requisito, aquele que contar com maior tempo de efetivo serviço prestado ao Município. 
8.4.4.O candidato com maior idade civil.
8.5.Os portadores de deficiência, quando houver, serão classificados em listagem separada e convocados para admissão nas vagas (cargo ou cargo/especialidade) existentes e a eles reservadas.

9. DO REGIME DE TRABALHO

9.1 A jornada de trabalho do servidor empossado e, em exercício será de 20 (vinte) horas semanais para os cargos de Médico, Odontólogo e Operador de RX e de 30 (trinta) horas semanais para os demais cargos. Os cargos destinados a preenchimento de vagas em unidades, cujas características de funcionamento ininterrupto exijam a atuação do servidor em escala de plantão, terão a jornada definida conforme normatização em vigência.

10.  DO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO

10.1. A remuneração, constituída de vencimento mais gratificação específica,  para os cargos efetivos de Nível Superior/Universitário, Técnico  e Administrativo/Fundamental, encontram-se  relacionados nas tabelas abaixo:
10.1.1 Regime de Ambulatório.

NÍVEL	Salário Base + Gratificações 
SUPERIOR					R$  742,52
UNIVERSITÁRIO					R$ 774,52
TÉCNICO					R$  332,03
ADMINISTRATIVO/FUNDAMENTAL				R$  240,00

10.1.2 Regime de Plantão

NÍVEL				Salário Base + Gratificações 
SUPERIOR					R$  1.065,83
UNIVERSITÁRIO					R$  1.097,83
TÉCNICO					R$     454,74
ADMINISTRATIVO/FUNDAMENTAL				R$     362,71 

11. DA HOMOLOGAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE

11.1 O Resultado Final, expresso através do Ato de Homologação do Concurso pelo Exmo. Sr. Prefeito, será divulgado no Diário Oficial do Município do Recife, em Edital, sob a forma de listagem, por cargo e cargo especialidade, contendo ainda, a ordem de classificação, o nome do candidato e o número do documento de identidade.
11.2 A nomeação obedecerá rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos de acordo com as vagas a serem preenchidas (ANEXO I) durante a validade do Concurso.
11.3 A admissão dos candidatos classificados no Concurso dar-se-á exclusivamente através de ato de nomeação do Prefeito, publicado em Diário Oficial do Município do Recife, e obedecerá, rigorosamente, a ordem de classificação.
11.4 Os candidatos nomeados deverão, dentro do prazo legal, comparecer à Secretaria de Administração, 10º andar do Edifício Sede da Prefeitura do Recife no horário das 07:00 às 13:00 horas, portando os documentos comprobatórios dos requisitos expressos neste Edital,  a fim de serem encaminhados aos exames médicos.
11.5  Tornar-se-á sem efeito o ato de nomeação do candidato que não comparecer, no prazo fixado para a posse, observando-se o disposto no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município do Recife, Lei no 14.728/85 e suas alterações.
11.6 A posse ocorrerá no decorrer do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação do ato de nomeação no Diário Oficial do Município.
11.8 O candidato classificado, observado o limite de vagas estabelecido neste Edital, será convocado para nomeação por meio de publicação no Diário Oficial do Município do Recife. A comunicação será ainda dirigida por correspondência para o endereço constante de sua ficha de inscrição do candidato. O não pronunciamento a convocação do candidato dentro do prazo estabelecido no Estatuto do Servidor implicará perda do concurso, e será convocado o candidato seguinte, obedecida à ordem de classificação.
11.9  A fonte oficial para tomada de conhecimento das informações e convocações, a exemplo do previsto no item anterior, é o Diário Oficial do Município do Recife; a correspondência enviada ao candidato será um comunicado que não obriga a municipalidade no caso do não recebimento, seja qual for o motivo alegado.
11.10 Não haverá em hipótese alguma segunda convocação para posse.
11.11 No ato da posse o candidato aprovado deverá apresentar:
11.11.1 Documento que comprove ter completado 18 anos;
11.11.2 Fotocópia nítida, acompanhada do respectivo original, do documento comprobatório de sua escolaridade regularmente expedido por instituição educacional reconhecida pelo Poder Público competente, da esfera Federal, Estadual ou Municipal, o qual deverá ser igual ou superior ao grau de escolaridade mínimo exigido para provimento do cargo, conforme previsto no Anexo I deste Edital;
11.11.3 Declaração de bens e valores e de não ter vínculo empregatício com serviço público, salvo dentro do permitido constitucionalmente e com a opção de vencimentos, quando for o caso;
11.11.4 Comprovante de inscrição no respectivo  Conselho da Categoria Profissional, quando couber;
11.11.5 Documento comprobatório, na forma definida por lei, no caso de menor emancipado.
11.12 A aprovação e classificação geram para o candidato apenas a expectativa de direito à nomeação. A Prefeitura do Recife reserva-se ao direito de proceder as nomeações, de acordo com o número de vagas fixadas no ANEXO I , ficando a concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, às disponibilidades financeira e orçamentária, aos limites de despesa com pessoal determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, do exclusivo interesse e conveniência da Administração, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do Concurso.
11.13 Após o preenchimento das vagas constantes do ANEXO I, surgindo novas vagas, durante a validade do Concurso, poderá a Secretaria de Administração convocar candidatos classificados, obedecendo rigorosamente a ordem de classificação,para nomeação, comprovada a disponibilidade orçamentária e financeira e aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, detectada a necessidade e interesse da Administração Pública Municipal
11.14  O candidato aprovado no Concurso, nomeado e empossado para o cargo estará sujeito a Estágio Probatório, com duração  de 03 (três) anos, conforme previsto na Emenda Constitucional 19/98.

12.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 Sempre que necessário, a Prefeitura do Recife fará divulgar normas complementares ao presente Edital e avisos oficiais, através de publicação no Diário Oficial do Município, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da divulgação de tais publicações.
12.2 A Prefeitura do Recife não se responsabiliza ou tem qualquer vínculo com cursos, publicações ou similares, destinados à preparação de candidatos ao presente Concurso.
12.3 Qualquer que seja a informação apresentada pelo candidato, que dela decorra a comprovação de falsidade de declaração ou de inexatidão dolosa dos dados a serem consignados no Formulário de Inscrição , bem como falsidade, adulteração, inexatidão, etc., dos documentos levará ao cancelamento compulsório da sua inscrição no Concurso Público, bem como à anulação de todos os atos dela decorrentes, independente da época em que tais irregularidades venham a ser evidenciadas, além de sujeitar o candidato às penalidades cabíveis. 
12.4 O presente Concurso Público terá o prazo de validade de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação do ato de sua homologação, divulgado no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que haja interesse da Administração.
12.5 O candidato deverá manter seu endereço atualizado junto a Secretaria de Administração, 10º andar do Edifício Sede da Prefeitura do Recife horário das 07:00 às 13:00 horas, durante o período de validade do Concurso, com vistas a eventuais convocações.
12.6 No caso de haver eliminação de candidato classificado, nomeado ou não, por qualquer das irregularidades constantes no item 12.3, bem como se houver desistência ou, não comparecimento à convocação na forma do item 11.6 deste Edital, importará na convocação daquele que o suceder na ordem de classificação, durante a validade do Concurso.
12.7 Não será permitido à Entidade Executora deste Concurso e nem à Comissão Responsável pelo Concurso, expedir a favor do candidato qualquer tipo de Declaração ou Atestado que se reporte à sua classificação, valendo, para esse fim, a Homologação do Resultado, a ser publicado no Diário Oficial do Município. 
12.8 Não serão fornecidas por telefone informações a respeito de datas, locais, horário de provas e quanto à posição do candidato no Concurso Público. O candidato deverá acompanhar cuidadosamente as publicações oficiais da Prefeitura do Recife.  
12.9 Os documentos apresentados para a prova de Títulos não serão devolvidos aos candidatos, constituindo-se em documentação do Concurso.
12.10 Fica desde já estabelecido que os casos omissos neste Edital, que forem objeto de questionamento, serão resolvidos pela Comissão Responsável pelo Concurso, servindo-se da assessoria e das informações oriundas da Entidade Executora do Concurso. 
12.11 A Entidade Executora deste Concurso Público, nos termos das obrigações por ela assumidas, constantes do competente instrumento de Contrato de Prestação de Serviços, responsabilizar-se-á diretamente por todos os atos e procedimentos praticados por seus servidores, ou Agentes de Serviços que, de forma direta ou não, possam colocar em risco a quebra de sigilo, a igualdade de tratamento entre candidatos e a ampla e necessária transparência de todos os procedimentos que lhe são pertinentes e que tenham relação com o presente Concurso Público.
12.12 As publicações referentes a este Concurso Público estarão disponíveis na Internet no endereço www.covest.com.br .
12.13 São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

12.13.1  Anexo I - Quadro demonstrativo dos Códigos, Cargos/especialidades, referência, requisitos de formação e vagas.

12.13.2 ANEXO II - Conteúdo Programático.

12.13.3  ANEXO III - Agências Credenciadas dos Correios.

12.13.4  ANEXO IV - Sumário das Atribuições dos Cargos

ANEXO I 

Quadro demonstrativo dos Códigos, Cargos/especialidades, referência, requisitos de formação e vagas

NÍVEL SUPERIOR/UNIVERSITÁRIO

código
Cargo/especialidade
Referência
Requisitos de formação para investidura
Vagas




NPD*
PD**
	

Analista Clínico
-
·	Diploma do Curso de Ciências Biomédicas, registrado no MEC, ou
·	Diploma do Curso de Farmácia, registrado no MEC, ou
·	Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC
09
01
	

Assistente Social
16004
Diploma do Curso de Serviço Social, registrado no MEC
18
02
	

Biólogo
16008
·	Diploma do Curso de Bacharelado em Biologia, registrado no MEC, ou
·	Diploma do Curso de  Ciências Biológicas, registrado no MEC, ou
·	Diploma do Curso de História Natural, registrado no MEC, ou
·	Diploma de Licenciatura em Biologia, registrado no MEC, ou
·	Diploma de Licenciatura em Ciências Biológicas, registrado no MEC, ou
·	Diploma de Licenciatura em Ciências com habilitação em Biologia, registrado no MEC
05
-
	

Enfermeiro
15002
·	Diploma do Curso de Enfermagem, registrado no MEC
69
08
	

Engenheiro
(nível universitário)
15012
·	Diploma do Curso de Engenharia Sanitária, registrado no MEC, ou
·	Diploma do Curso de Engenharia, registrado no MEC e Certificado de Especialização em Engenharia Sanitária. 

02
-
	

Engenheiro de Segurança do Trabalho
15016
·	Diploma do Curso de Engenharia, registrado no MEC
·	Certificado de Especialização (mínimo 360 horas) concluída em Segurança do Trabalho.
01
-
	

Farmacêutico
15003
·	Diploma do Curso de Farmácia, registrado no MEC
13
02
	

Fisioterapeuta
15014
·	Diploma do Curso de Fisioterapia, registrado no MEC.
01
-
	

Fonoaudiólogo
15004
·	Diploma do Curso de Fonoaudiologia, registrado no MEC.
02
-
	

Médico do Trabalho
15015
·	Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC
·	Certificado de Especialização em Medicina do Trabalho
03
-
	

Médico – Acupuntura 
15005
·	Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC
01
-
	

Médico – Alergia /Imunologia
15005
·	Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC
01
-
	

Médico – Anestesiologia 
15005
·	Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC
06
01
	

Médico - Cardiologia
15005
·	Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC
02
-
	

Médico - Cirurgia Geral
15005
·	Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC
14
02
	

Médico - Clínica Médica
15005
·	Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC
20
03
	

Médico - Coloproctologia
15005
·	Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC.
01
-
	

Médico - Dermatologia
15005
·	Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC.
01
-
	

Médico - Endocrinologia
15005
·	Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC.
01
-
	

Médico - Gastroenterologia
15005
·	Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC.
01
-
	

Médico - Ginecologia-Obstetrícia
15005
·	Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC.
25
03
	

Médico - Homeopatia
15005
·	Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC.
01
-
	

Médico - Infectologia
15005
·	Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC.
01
-
	

Médico - Neonatologia
15005
·	Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC.
10
02
	

Médico - Neurologia
15005
·	Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC.
03
-
	

Médico - Oftalmologia
15005
·	Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC.
04
-
	

Médico - Ortopedia-Traumatologia
15005
·	Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC.
06
01
	

Médico - Otorrinolaringologia
15005
Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC
02
-
	

Médico - Patologia
15005
·	Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC.
01
-
	

Médico - Pediatria
15005
·	Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC.
12
02
	

Médico - Pneumologia
15005
·	Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC.
01
-
	

Médico - Psiquiatria
15005
·	Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC.
04
-
	

Médico - Radiologia e Diagnóstico por imagem
15005
·	Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC.
02
-
	

Médico - Reumatologia
15005
·	Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC.
01
-
	

Médico - Urologia
15005
·	Diploma do Curso de Medicina, registrado no MEC.
05
01
	

Nutricionista
15006
·	Diploma do Curso de Nutrição, registrado no MEC.
05
01
	

Odontólogo – Endodontia
15007
·	Diploma do Curso de Odontologia, registrado no MEC
01
-
	

Odontólogo – Periodontia
15007
·	Diploma do Curso de Odontologia, registrado no MEC
01
-
	

Psicólogo
15008
·	Diploma do Curso de Psicologia (Formação Psicólogo), registrado no MEC.
15
02
	

Químico
16016
·	Diploma do Curso de Química, registrado no MEC.
02
-
	

Sanitarista
15009
·	Diploma de Curso Superior, registrado no MEC
·	Certificado de Especialização nas áreas da Saúde Pública com carga horária mínima de 360 horas, emitido(a) por instituição reconhecida pelo MEC, ou de Residência em Medicina Preventiva e Social ou de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva ou de Curso de Pós-Graduação stritu sensu na área de saúde pública
21
03
	

Terapeuta Ocupacional
15010
·	Diploma do Curso de Terapia Ocupacional, registrado no MEC
13
02
	

Veterinário
15011
·	Diploma do Curso de Medicina Veterinária, registrado no MEC.
10
02






TOTAL POR PARTES
317
38
SUB TOTAL
355



*   NPD - NÃO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
**  PD - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

ANEXO I 

Quadro demonstrativo dos Códigos, Cargos/especialidades, referência, requisitos de formação e vagas 

NÍVEL TÉCNICO

código
Cargo/especialidade
Referência
Requisitos de formação para investidura
Vagas




NPD*
PD**




NPD*
PD**
	

Auxiliar de Câmara Clara e Escura
14013
	Certificado de conclusão do Ensino Médio de Instituição reconhecida pelo MEC.

03
-
	

Auxiliar de Consultório Dentário
14010
	Certificado de conclusão do Ensino Médio de Instituição reconhecida pelo MEC.

·	Certificado de  conclusão do Curso de Auxiliar de Consultório Dentário
18
02
	

Operador de Raio X
14006
·	Certificado de conclusão do Ensino Médio, reconhecido pelo MEC
·	Certificado de Qualificação Profissional em Radiologia emitido por instituição credenciada pelo Conselho Regional de Radiologia.
14
02
	

Técnico de Enfermagem
-
	Certificado de conclusão do Ensino Médio de Instituição reconhecida pelo MEC.

·	Certificado de conclusão do Curso de Técnico de Enfermagem, de instituição credenciada pela Secretaria Estadual de Educação
23
03
	

Técnico em Histopatologia
-
	Certificado de conclusão do Ensino Médio de Instituição reconhecida pelo MEC.

·	Certificado de conclusão de curso de Histotécnico, de instituição credenciada pela Secretaria Estadual de Educação.
02
-
	

Técnico de Laboratório
14007
	Certificado de conclusão do Ensino Médio de Instituição reconhecida pelo MEC.

·	Certificado de conclusão do Curso de Técnico Laboratorista, registrado na Secretaria Estadual de Educação.
10
02
	

Técnico de Saneamento
14011
	Certificado de conclusão do Ensino Médio de Instituição reconhecida pelo MEC.

·	Certificado de conclusão do Curso de Qualificação de Técnico de Saneamento emitido por estabelecimento de ensino devidamente reconhecido pelo MEC.
06
01
	

Técnico de Segurança do Trabalho
14014
	Certificado de conclusão do Ensino Médio de Instituição reconhecida pelo MEC.

·	Certificado ou atestado de conclusão do Curso de Técnico de Segurança do Trabalho, de instituição reconhecida pelo MEC.
03
-



·	








TOTAL POR PARTES
79
10
SUB TOTAL
89



*    NÃO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
**  PORTADOR DE DEFICIÊNCIA


ANEXO I
Quadro demonstrativo dos Códigos, Cargos/especialidades, referência, requisitos de formação e vagas 

NÍVEL ADMINISTRATIVO/FUNDAMENTAL
código
Cargo/especialidade
Referência
Requisitos de formação para investidura
Vagas




NPD*
PD**
	

Agente Administrativo
(nível fundamental)
12001
	Conclusão do Ensino Fundamental completo de instituição  reconhecida pelo MEC.

163
19
	

Auxiliar de Enfermagem
14003
·	Certificado de conclusão do Ensino Médio, de instituição  reconhecida pelo MEC
·	Certificado de  conclusão do Curso de Auxiliar de Enfermagem  registrado na Secretaria Estadual de Educação
216
25
	

Auxiliar de Laboratório
14001
·	Conclusão do Ensino Fundamental  completo de instituição  reconhecida pelo MEC
·	Certificado de  conclusão do Curso de Auxiliar de Patologia Clínica de instituição credenciada pela Secretaria Estadual de Educação
05
01






TOTAL POR PARTES
384
45
SUB TOTAL
429

ANEXO II

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

NÍVEL SUPERIOR/UNIVERSITÁRIO


CONHECIMENTO DA LÍNGUA PORTUGUESA  

1.Análise de textos, objetivando apreender, entre outros aspectos:
·Seu tema global ou o tópico central do parágrafo;
·O argumento principal, defendido pelo autor;
·Seu objetivo, sua finalidade e intenções do autor;
·A síntese de seu conteúdo global;
·A função (expressiva, apelativa, poética, referencial) que desempenham;
·Informações explícitas e implícitas veiculadas;
·As características do tipo e do gênero em que se realizam;
·O nível formal ou informal de sua linguagem;
·As relações lógico-discursivas (causalidade, temporalidade, conclusão, concessão, entre outras) estabelecidas entre parágrafos, períodos ou orações;
·Os efeitos de sentido pretendidos pelo uso de certos recursos lexicais e gramaticais;
·Relações de sentido entre as palavras (sinonímia, antonímia, hiperonímia e hiponímia).
·A fidelidade de paráfrases a seu segmento de origem;
·Marcas lingüísticas a partir das quais se pode identificar o autor, o destinatário do texto e o tipo de relações sociais entre eles;
·Marcas da oralidade, no texto escrito;
·Relação do texto com outros textos presentes iguais ou diferentes.

2.Morfossintaxe
2.1.Processos de formação de palavras
2.2.Radicais, prefixos e sufixos.
2.3.Colocação, regência e concordância nominal e verbal.
3.Padrão escrito no nível culto: ortografia, acentuação gráfica, pontuação,
4.Figuras de linguagem (pensamento, sintaxe e palavra)

CONHECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS / SAÚDE COLETIVA (TODOS OS CARGOS DESSE NÍVEL - COM EXCEÇÃO DO CARGO DE SANITARISTA)
1.Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei nº 8142/90 e Lei nº 8080/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS/1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001.
2.Lei Orgânica da Saúde. Sistema Único de Saúde.
3.Objetivos do SUS. Atribuições, Doutrinas e Competências.
4.Princípios que regem a organização do SUS
5.Planejamento, Organização, Direção e Gestão. 
6.Recursos Humanos.
7.Da participação da rede complementar.
8.Financiamento. Gestão Financeira.
9.Modelos de Atenção à Saúde; Programa Saúde da Família e PACS.
10.Vigilância à Saúde: perfil epidemiológico, vacina, endemias e epidemias.

01 - ANALISTA CLÍNICO
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS
1 Microbiologia: Correlação clínica e exames microbiológicos de urina, secreção purulentas, exames das DST; Hemocultura; Doenças diarreicas - correlação clínico-laboratorial. 
2.Parasitologia: Diagnóstico e epidemiologia dos parasitas intestinais e do sangue. 
3. Imunologia: Marcadores sorológicos das doenças infecciosas de notificação compulsória, metodologias e princípios; Determinação de citocinas e proteínas de fase aguda; Aplicação dos diagnósticos por biologia molecular e citometria de fluxo; Automação. 
4.Bioquímica: Correlação clínica e marcadores de doenças coronarianas e diabetes mellitus; Determinação de bilirrubinas, proteínas, metabolismos nitrogenados não protéicos,  íons inorgânicos e suas implicações clínicas; Enzimologia correlação clínico-laboratorial; Automação. 
5.Hematologia: Métodos de diagnóstico das coagulopatias, anemias, leucemias e processos infecciosos; Automação; Variantes de hemoglobinas - anemia falciforme; Reticulocitos / índices hematimétricos;    Imuno-hematologia. 
6.Relação clínico laboratorial da tuberculose e da hanseníase. 
7.Urinálise - relação clínico laboratorial. 
8.Hormônio: Perfil tireoidiano; Fertilidade;  Marcadores tumorais. 
9.Controle de qualidade e biossegurança. 
10.Ética Profissional.

02 - ASSISTENTE SOCIAL
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.O debate contemporâneo sobre o Serviço Social: as demandas sociais para a profissão
2.Políticas sociais públicas, cidadania e direitos sociais no Brasil 
3.Avaliação de políticas sociais e de proteção ambiental
4.Pesquisa e planejamento em Serviço Social: a construção do conhecimento, metodologias qualitativas.
5.Assistência social com garantia de direitos - Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência).
6. Prática profissional em diversos campos de atuação na Saúde Pública: Assistência à Saúde e Vigilância à Saúde.   A intervenção do Assistente Social nas Condições e Relações do Trabalho.
7.O Assistente Social na construção e desenvolvimento do projeto político-pedagógico: atuação multidisciplinar
8.Estratégias e procedimentos teórico-metodológicos em Serviço Social - articulação com a situação de intervenção
9.Reforma psiquiátrica no Brasil. Nova lógica assistencial em Saúde Mental. Reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico e interdisciplinaridade.
10.Álcool, Tabagismo, outras drogas e redução de danos.
11.Noções básicas de psicopatologia.
12.Ética e Legislação Profissional.

03 - BIÓLOGO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Preparação de soluções mais usadas em laboratório de biologia.
2.Microscopia óptica. Técnica de preparações Citológicas e Histológicas para observação. Célula: Componentes inorgânicos e orgânicos; membranas, citoplasma e organelas, núcleo e componentes nucleares;Mendelismo e neo-mendelismo. 
3.Histologia: Sangue ( células, plasma, hematoporese); Sistema Imunitário.
4.Zoologia: Características gerais, conceitos e classificação dos seguintes Filos Animais: Arthrópoda ( classe insecta, dípteros, sifonápteros, hemípteros e ortópteros de Importância na Saúde Pública); Subfilo vertebrada: Classe Reptília( classificação e principais ofídios do Brasil de interesse em Saúde Pública).
5.Bioquímica: Componentes químicos da célula: Inorgânicos: Água ( importância e papel na natureza para os seres vivos); Principais sais minerais encontrados nos seres vivos e sua importância. Orgânicos: importância e funções dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios e dos ácidos nucléicos. 
6.Ecologia: Conceito e importância; Comunidades e ecossistemas: relações entre os seres vivos; Ecossistema e seus componentes, cadeias e teias alimentares, poluição; Conceito e exemplo de produtores, consumidores e decompositores.
7.Programa de saúde: definição de agente etimológico, parasito e hospedeiro relação parasito-hospedeiro. Edemias e  epidemias(conceito). 
8.Doenças sexualmente transmissíveis  ( AIDS, Hepatite B, HTLV, Sífilis).
9.Biossegurança.
10.Vigilância Sanitária: Conceito, histórico, objetivos, funções; Importância na saúde pública; Inspeção em vigilância sanitária; Noções básicas de processo Administrativo Sanitário.
11.Doenças de veiculação hídrica; Hepatite, cólera e febre tifóide. Vigilância Epidemiológica e medidas de controle.
12.Relações entre os seres vivos, poluição do ar, da água e do solo, interferência do homem na natureza.
13.Legislação Sanitária - Lei 6437/77; Decreto Lei 986/69; Lei federal - 9431/97; Portaria 2616/98 - Regulamenta a Lei Federal 9431/97; Resolução CONAMA 05/93 - Resíduos de Serviços de Saúde/RSS; Resolução CONAMA 283/2000 - Resíduos de Serviços de Saúde/RSS.
14.Ética e Legislação Profissional.

04  - ENFERMEIRO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Planejamento e Gestão em Saúde.
2.Assistência de enfermagem nas doenças infecto-contagiosas.
3.Assistência de enfermagem aos pacientes em situações clínicas cirúrgicas relativas aos sistemas cardiovascular, gastro-intestinal, respiratório, renal, músculo-esquelético, neurológico e endócrino.
4.Atuação do enfermeiro em unidade de ambulatório, centro cirúrgico, centro de material e esterilização, na prevenção e controle de infecção hospitalar.
5.Assistência de enfermagem em saúde mental.
6.Reforma Psiquiátrica no Brasil. Nova lógica assistencial em Saúde Mental.  
7.Reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico e interdisciplinaridade. 
8.Álcool, Tabagismo, outras Drogas e redução de danos.
9.Saúde coletiva:
9.1Programa Nacional de Imunização.
9.2Indicadores de Saúde.
9.3Vigilância Sanitária: conceito, histórico, objetivos, funções importantes na Saúde Pública; Noções de processo administrativo e sanitário.
9.4Programas de Saúde.
9.5Fundamentos de Epidemiologia.
10.Enfermagem na Saúde da Mulher. 
11.Enfermagem na Saúde da Criança, do Adolescente e Terceira Idade. 
12.Enfermagem em situações de urgência e emergência.
13.Curativos, administração de medicamentos, sondas nasogástricas, enteral e  vesical. Material descartável, órteses e próteses.
14.Gerenciamento dos resíduos de Serviços de Saúde. 
15.Assistência integral às pessoas em situação de risco.  Violência contra a criança, o adolescente, a mulher e o idoso. 
16.Ética e Legislação Profissional. 
05 - ENGENHEIRO ( NÍVEL UNIVERSITÁRIO)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Políticas públicas em saúde. Formulação e implementação de políticas públicas de saúde. Sistemas de saúde comparados.
2.Epidemiologia. Fundamentos da epidemiologia. Epidemiologia descritiva. Construção de indicadores epidemiológicos. Indicadores de saúde: morbidade e mortalidade. Métodos epidemiológicos. Principais tipos de estudos epidemiológicos. Métodos epidemiológicos aplicados à pesquisa operacional.
3.Vigilância epidemiológica e controle de doenças. Fundamentos de vigilância a saúde: vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental. A vigilância epidemiológica como política de saúde. Construção do sistema nacional de vigilância epidemiológica. Uso da epidemiologia na caracterização e investigação de surtos.
4.Planejamento e gestão em saúde, nas três esferas governamentais. Gestão no âmbito do SUS. Gestão de recursos humanos. Administração de recursos em saúde. Gestão de qualidade.
5.Sistema de informação em saúde (SIS). Características e papel do SIS no sistema de saúde. SIM, SINAN, SINASC e SIH/SUS. Uso do SIS na construção de indicadores nos diversos níveis de gestão. Bases de EPI-INFO para diagnóstico rápido de situação de saúde. Análise de dados epidemiológicos analíticos com EPI-INFO.
6.Avaliação. Avaliação de resultados do sistema. Indicadores de avaliação. Definição e detalhamento de parâmetros.
7.Saneamento ambiental. Gestão ambiental. Educação ambiental.
8.Abastecimento de água. Doenças relacionadas com a água. Abastecimento público de água. Legislação e normas técnicas para o controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano.
9.Esgotamento sanitário. Esgotos domésticos. Doenças relacionadas com os esgotos. Soluções individuais e coletivas para tratamento e destinação final dos esgotos.
10.Resíduos sólidos. Acondicionamento, coleta e transporte dos resíduos sólidos. Limpeza pública. Coleta seletiva. Redução, reutilização, reciclagem dos resíduos sólidos. Compostagem. Incineração. Resíduos de serviços de saúde. Legislação e normas técnicas para os resíduos de sólidos.
11.Ética e Legislação Profissional.

06 - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS
1.A segurança e saúde no trabalho nos diplomas legais vigentes no país. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Legislação trabalhista (consolidação das leis trabalhistas - CLT, normas regulamentadoras, aprovadas pela portaria MTB, nº 3214 de 08 de julho de 1978 e suas alterações posteriores.
2.A segurança e saúde no trabalho nas seguintes normas internacionais da organização internacional do trabalho - OIT: convenção nº 139 - prevenção e o controle de riscos profissionais causados pelas substâncias ou agentes cancerígenos (decreto nº 157 de 02 de julho de 1991). Convenção nº 148 - proteção dos trabalhadores contra os riscos profissionais devido à contaminação do ar, ao ruído às vibrações no local de trabalho (decreto nº 93413 de 15 de outubro de 1986); Convenção nº 155 - segurança e saúde dos trabalhadores (decreto nº 1254 de 29 de setembro de 1994);Convenção nº 174 - Prevenção de acidentes ampliados.
3.A legislação da prevenção social aplicada ao acidente do trabalho (lei nº 8212 de 24 de julho de 1991 e o decreto nº 2173 de 05 de março de 1997); lei nº 8213 de 24 de julho de 1991 e o decreto nº 2172 de 05 de março de 1997.
4.A Saúde do Trabalhador na Legislação do SUS.
5.Investigação e análise dos acidentes de trabalho - conceito do acidente do trabalho medidas técnicas e administrativas de prevenção.
6.Metodologia de abordagem: individual e coletiva dos trabalhadores, com o uso de ferramentas epidemiológicas.
7.O estudo das condições e dos ambientes do trabalho, com uso da engenharia de segurança do trabalho.
8.Epidemiologia das doenças profissionais no Brasil, aspectos toxicológicos e sua prevenção.
9.Sistemas de proteção contra incêndio.
10.Sinalização e iluminação de emergência.
11.Ética e Legislação Profissional.

07 - FARMACÊUTICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Fármacos que atuam nos diversos sistemas orgânicos.
2.Antimicrobianos / Antiinflamatórios / Antineoplásicos, medicamentos controlados. Manipulação de medicamentos - Produção de anti-sépticos e desinfetantes. Material descartável. Órteses e Próteses.
3.Dispensação de medicamentos. Doses. Vias de Administração. 
4.Padronização de medicamentos.
5.Noções de Vigilância Epidemiológica.
6.Inspeção em Vigilância Sanitária;  Legislação Sanitária 
7.Controle de Infecção Hospitalar. 
8.Medicamentos genéricos. 
9.Política Nacional de Medicamentos.
10.Legislação Farmacêutica:  Lei Federal nº 5991/73,  Resolução nº 328/99, Portaria nº 344/98 e Lei Federal nº 6437/77
11.Ética e Legislação Profissional.


08 - FISIOTERAPEUTA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Fisioterapia  Geral: Efeitos fisiológicos, Indicações e contra-indicações de Termoterapia - fototerapia - hidroterapia - massoterapia cinesioterapia - eletroterapia - manipulação vertebral.
2.Fisioterapia em Traumatologia, Ortopedia e Reumatologia.
3.Fisioterapia em Neurologia.
4.Fisioterapia em Ginecologia e Obstetrícia.
5.Fisioterapia em Pediatria, Geriatria e neonatologia.
6.Fisioterapia em Cardiovascular; amputação: prótese e órteses - mastectomias.
7.Fisioterapia em Pneumologia; Fisioterapia respiratória: Fisioterapia pulmonar - gasimetria arterial; insuficiência respiratória aguda e crônica; infecção do aparelho respiratório; avaliação fisioterápica do paciente crítico; ventilação mecânica - vias aéreas artificiais: Indicações da ventilação mecânica, modos de ventilação mecânica, desmame da ventilação mecânica.
8.Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito de ergonomia, doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, práticas preventivas no ambiente de trabalho.
9.Assistência Fisioterapêutica Domiciliar - Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC).
10.Ética e Legislação Profissional.

09 - FONOAUDIÓLOGO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Sistema do aparelho auditivo: bases anatômicas e funcionais.
2.Audiologia clínica.
3.Procedimentos subjetivos de testagem audiológica - indicação, seleção e adaptação do aparelho de ampliação sonora individual.
4.Audiologia do trabalho: ruído, vibração e meio ambiente.
5.Audiologia educacional.
6.Neurofisiologia do Sistema Motor da Fala. Funções neurolinguística. Sistema Sensório-motor-oral - etapas evolutivas. Desenvolvimento da linguagem.
7.Deformidade crânio-faciais. Características fonoaudiológicas.
8.Avaliação mio-funcional. Tratamento fonoaudiológico.
9.Distúrbio da voz. Disfonias. Aspectos preventivos. Avaliação e fonoterapia. 
10.Distúrbio de linguagem da fala e da voz decorrentes de fatores neurológicos congênitos, psiquiátricos, psicológicos e sócio-ambientais. Desvios fonológicos.
11.Fisiologia de deglutição. Desequilíbrio da musculação oro-facial e desvios da deglutição. Prevenção, avaliação e terapia mio-funcional.
12.Disfonias: teorias, avaliação e tratamento  fonoaudiológico.
13.Distúrbio da aprendizagem da linguagem escrita: prevenção, diagnóstico e intervenção fonoaudiológica.
14.Aleitamento materno, vantagens - fisiologia da lactação.
15.Assistência Fonoaudiológica Domiciliar (Reabilitação Baseada na Comunidade - RBC).
16.Ética e Legislação Profissional.

10 - MÉDICO DO TRABALHO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Organização dos Serviços de Saúde do Trabalhador.
1.1.Organização Internacional do Trabalho e Normas Internacionais do Trabalho.
1.2.Recomendações 112/59 da OIT - Convenção 161/85 da OIT-NR4_SESMT, NR5 - CIPA, NR7 - PCMSO, NR9 - PPRA.
2.Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho.
2.1.Conceito, relação saúde/doença/ambiente do trabalho.
2.2.Doenças ocupacionais e profissionais.
2.3.Doenças causadas por agentes físicos, químicos e biológicos.
2.4.Doenças relacionadas aos sistemas cardiovascular, digestivo, endócrino, hemolinfático, neuropsíquico,                    osteomuscular, respiratório, tegumentar, urogenital, oftálmico e otolaringológico . 
2.5.Doenças infecciosas ocupacionais e Câncer. 
3.Acidentes no trabalho ou portador de uma doença do trabalho - Reabilitação profissional - mudança de cargo/função.
4.Toxicologia ocupacional:
4.1.Agentes tóxicos, exposições e vias de introdução.
4.2.Classificação das intoxicações - limites permissíveis para agentes tóxicos no ambiente de trabalho.
5.Ergonomia - Cargas e solicitações no trabalho - Formas de trabalho humano:
5.1.Fadiga e monotonia, vibrações intensas - iluminação.
6.Saúde ambiental e repercussões na saúde individual e coletiva:
6.1.Mapeamento de riscos - Ações de Saúde, de Segurança do trabalho e dos Agentes funcionais - Campanhas de prevenção de Saúde, planejamento, implantação e execução de programa.
6.2.AIDS, Alcoolismo, Tabagismo e uso de drogas nas empresas.
7.Legislação previdenciária e acidentária (CLT)
7.1.DECRETO 3048/99 - DIREITO DO TRABALHO - REGULAMENTAÇÃO ATUAL DE INSALUBRIDADE - NR 15 DA PORTARIA 3214/78.
8.Laudo Pericial e os Processos Trabalhistas - Proteção do Trabalhador:  da mulher e do menor.
9.Vigilância sanitária - Legislação estadual e municipal - Epidemiologia e Saúde do Trabalhador.
9.1.Sistema de abastecimento de água, desinfecção da água, águas residuárias.
9.2.Aspectos de Biossegurança.
10.Experiência no atendimento de urgências em medicina pré-hospitalar para vítimas de acidentes e mal súbito - Perícia Médica - Sigilo Profissional Atestado e Boletim Médico.
11.A Patologia do Trabalho numa perspectiva ambiental.
12.Saúde do Trabalhador no âmbito do SUS. Vigilância à Saúde do Trabalhador.  
13.Investigação e análise dos acidentes de trabalho - conceito do acidente do trabalho medidas técnicas e administrativas de prevenção. Metodologia de abordagem: individual e coletiva dos trabalhadores, com o uso de ferramentas epidemiológicas;
14.Epidemiologia das doenças profissionais no Brasil, aspectos toxicológicos e sua prevenção.
15.Ética e Legislação Profissional.

11 - MÉDICO / ACUPUNTURA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
1.Medicina Tradicional - Chinesa-Teorias Básicas:  Conteúdo Fundamental da Teoria Yin-Yang;  Aplicação Prática    da Teoria Yin-Yang;  Teoria dos Cinco Elementos ou Cinco Movimentos. 
2.Fisiologia:  O Qi. O Sangue e os Líquidos Orgânicos;  Os Zang Fu: (Zang/órgão) e suas funções, os Fu (vísceras) e suas funções;  Relacionamentos entre Zang. Fu, as Vísceras Particulares;  Classificação Geral dos meridianos;  Os doze meridianos principais;  Os Pontos de Acupuntura. 
3.Mecanismos de Ação da Acupuntura:   A participação dos Sistemas Nervoso, Imune e Endócrino;  O ponto de Acupuntura e a recepção do estímulo;  A natureza do estímulo;  Interação farmacológica.
4.Estudo Anátomo Funcional dos Meridianos Principais e Pontos:   Trajeto Superficial e Profundo;  Localização e Função dos Pontos;  Relações com órgãos e vísceras;  Conexões.
4.1.Meridianos Tendino Musculares:   Trajeto e distribuição, as zonas de influência, relações com os Meridianos    Principais;
4.2.Meridianos Distintos:  Trajeto e distribuição, relações com os principais;
4.3.Meridianos Extraordinários:   Trajetos e relações;  Características Gerais.   A organização em Pares;  Du Mai e Ren Mai (pequena Circulação).
5.Etiologia:   Classificação dos Fatores etiológicos;  Fatores externos;  Fatores internos;  Fatores nem internos, nem externos.
6.Patogenia:   O processo de adoecimento;  Modificações Patológicas;  Produções patogênicas:  Tan Yin e Yu Xue.
7.Zang Fu:   Diferenciação de Síndromes;  Distúrbios das Zang (Órgãos);  Distúrbios dos Fu (vísceras);    Distúrbios envolvendo mais de um órgão.
8.Semiologia - Técnicas de exames:   Inspeção, Olfação, Interrogatório,  Palpação, Auscultação.
9.Fisiopatologia dos Meridianos:   Sinais patológicos dos 12 Meridianos Principais;  Sinais patológicos de Ren Mai e Du.
10.Os 8 princípios Diagnósticos:   Relações entre Síndromes de Excesso e Deficiência.
11.As Síndromes de Xue(sangue), de Yin Ye(líquidos orgânicos).
12.Tratamento:   Princípios de Tratamento;  Regras Terapêuticas;  Princípios de Seleção de Pontos;  A Técnica da Acupuntura;  Métodos Terapêuticos Auxiliares:  Auriculoterapia,      Eletroacupuntura, Moxabustão, Agulhas aquecidas, Ventosa.
13.Terapêutica -  Abordagem Terapêutica nas Nosologias ocidentais por acupuntura.
13.1Neurologia: paralisia facial, neuralgia do trigêmeo sequela de AVC, cefaléias;
13.2 Respiratório: Asma, rinite, sinusite;
13.3 Digestivo: Dor abdominal diarréia, constipação, dor epigástrica, vômitos;
13.4 Ginecologia: Dismenorréia, Dor pélvica crônica. TPM, Hemorragia uterina disfuncional;
13.5 Osteoarticular: Dor articular, cervicobraquialgias, lombalgia, lombociatalgia, dor no ombro , joelhos, cotovelos,    tornozelos, pescoço, LER, epicondilite, síndrome do Túnel do carpo;
13.6 Dor doença: Dor miofascial, fibromialgia;
13.7 Otorrino: Tontura, zumbido;
13.8 Psiquiatria: Distúrbios do sono, ansiedade;
13.9 Urologia: Distúrbios da libido e potência, enurese noturna, infecções urinárias;
13.10 Dermatologia: urticária, pruridos, herpes zoster.
14.Ética e Legislação Profissional

12 - MÉDICO / ALERGIA / IMUNOLOGIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Desenvolvimento do sistema imunológico na criança.
2.Imunidade humoral (anticorpos e complemento) e imunidade celular.
3.Imunidade de fagócitos e cooperação celular.
4.Reações de hipersensibilidade (tipos I. II, III, IV).
5.Imunidade a bactérias, fungos e protozoários.
6.Sistema de histocompatibilidade (imunologia de transplantes).
7.Imunologia do câncer.
8.Tolerância e autoimunidade.
9.Asma.
10.Dermatite atópica.
11.Urticária.
12.Alergia alimentar.
13.Rinite alérgica e conjuntivite alérgica.
14.Hipersensibilidade a medicamentos.
15.Imunodeficiências primárias e AIDS.
16.Ética e Legislação Profissional.

13 - MÉDICO / ANESTESIOLOGIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Anestesia Geral e Venosa;
2.Anestesia em Paciente Pediátrico;
3.Anestesia em Obstetrícia;
4.Anestesia Raquidea;
5.Anestesia Peridural e Analgésia;
6.Relaxantes Musculares (curares);
7.Anestesia com Halogenados;
8.Choque;
9.Hipertensão em Anestesia - Hipertermia Maligna;
10.Intubação Traqueal.
11.Ética e Legislação Profissional

14 - MÉDICO / CARDIOLOGIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1.Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho cardiovascular;
2.Métodos diagnósticos: eletrocardiografia. Ecocardiografia. Medicina nuclear. Hemodinâmica. Ressonância magnética. Radiologia;
3.Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas. 
4.Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Doença reumática. Valvulopatias;
5.Miocardiopatias;
6.Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas;
7.Marca-passos artificiais;
8.Endocardite infecciosa. Doenças do pericárdio e doenças da aorta;
9.Embolia pulmonar - Hipertensão pulmonar - Cor pulmonar - Infecções pulmonares;
10.Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular.
11.Ética e Legislação Profissional.

15 - MÉDICO / CIRURGIA GERAL
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS
1.Princípios da cirurgia. Propedêutica e avaliação do paciente cirúrgico. Transfusão. Controle Hidroeletrolítico e nutricional do paciente cirúrgico.
2.Antimicrobianos em cirurgia geral. Anestésicos locais. Anestesia loco regional. Fios de sutura: aspectos práticos do seu uso. Curativos: técnica e princípios básicos.
3.Parede abdominal. Omento. Mesentério e Retroperitôneo. Hérnias da parede abdominal.
4.Pré e pós operatório em cirurgias eletivas e de urgência / emergência.
5.Choque. Traumatismo Abdominal. Síndrome comportamental do abdome.
6.Traumatismo torácico.
7.Traumatismo do pescoço.
8.Urgência: Abdome agudo. Doenças que simulam abdome agudo. Apendicite aguda. Úlcera péptica perfurada. Pancreatite aguda. Isquemia mesentérica. Obstrução intestinal. Doença diverticular dos cólons. Diverticulite. Colecistite. Litiase biliar. Retocolite ulcerativa. Doença de Crohn.
9.Complicações cirúrgicas trans e pós operatórias.
10.Atendimento ao politraumatizado. Traumatismo crânio-encefálico e raqui-medular.
11.Videolaparoscopia diagnóstica e cirúrgica.
12.Hipertensão porta.
13.Queimaduras.
14.Urgências cardiorrespiratórias.
15.Sistema de atendimento pré-hospitalar.
16.Portaria nº 2048/MS de 05.11.2002
17.Ética e Legislação Profissional.

16 - MÉDICO / CLÍNICA MÉDICA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Propedêutica em clínica médica.
2.Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças.
3.Antibióticos, quimioterápicos e corticóides.
4.Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnóstico diferencial e tratamento das seguintes afecções:
4.1.Aparelho digestivo: esofagite, gastrite, úlcera péptica, doença intestinal inflamatória, pancreatites e cirrose hepática;
4.2.Aparelho cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica;
4.3.Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas;
4.4.Sistema renal: infecções do trato urinário GNDA, GNC;
4.5.Aparelho respiratório: pneumonia, bronco pneumonia e DPOC.
5.Doenças do colágeno: febre reumática, artrite reumática e led. 
6.Doenças infectoparasitórias: parasitoses, filariose, leptospirose, hepatite, AIDS, sífilis, hanseníase, tuberculose, cólera, febre tifóide, meningoencefalite e dengue.
7.Doenças neoplásicas: aspectos diagnósticos das doenças tumorais do aparelho respiratório e digestivo.
8.Diabetes mellitus e doenças da tireóide;
9.Urgências clínicas: insuficiência cardíaca congestiva, edema agudo de pulmão, crise hipertensiva, asma brônquica, hemorragia digestiva, insuficiência hepática, insuficiência renal aguda, cólica renal e embolia pulmonar; 
10.Envenenamentos agudos;
11.Clínica do Traumatismo Craniano - TCE e AVC;
12.Urgência em Saúde Mental;
13.Dermatologia: Principais doenças de pele;
14.Ética e Legislação Profissional.

17 - MÉDICO / COLOPROCTOLOGIA  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Anatomia e fisiologia do cólon, reto e ânus.
2.Semiologia exames complementares utilizados em coloproctologia.
3.Tumores do cólon, reto e ânus.
4.Doença diverticular dos cólons
5.Diagnóstico e tratamento dos pólipos do intestino grosso.
6.Doença isquêmica do cólon e reto.
7.Diagnóstico e tratamento das lesões traumáticas de cólon, reto e ânus.
8.Doença hemorroidária e fissura anal.
9.Sepsis perianal (abscessos e fístulas).
10.Doenças sexualmente transmissíveis anorretais.
11.Ética e Legislação profissional

18 - MÉDICO / DERMATOLOGIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Acne e erupções: Acneformes /- Afecções do tecido conectivo /- alterações morfológicas cutâneas - Epidermites-dérmicas.
2.Afecções dos anexos cutâneos /- erupções por drogas /- infecções e infestações.
3.Dermatoses por vírus /- dermatoses por riquétsias /- Piodermites e outras dermatoses por bactérias.
4.Tuberculose e micobacterioses atípicas.
5.Hanseníase - Sífilis e DST.
6.Micoses superficiais /- Micoses profundas.
7.Leishmaniose e outras dermatoses por protozoários /- Dermatozooses.
8.Inflamações e granulomas não infecciosos - Cistos e Neoplasias.
9.Dermatologia em Saúde Pública /- AIDS.
10.Dermatoses Ocupacionais.
11.Ética e Legislação Profissional.

19 - MÉDICO / ENDOCRINOLOGIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Diabetes tipo 1, tipo 2. complicações agudas (cetoacidoses e estado hipermolar). Complicações crônicas;
2.Hipertireoidismo e Hipotireoidismo;
3.Síndrome de Cushing (hipercortisolismo como diagnosticar);
4.Insuficiência adrenal;
5.Hiperparatireoidismo - Hipoparatireoidismo;
6.Acromegalia;
7.Déficit de GH;
8.Obesidade;
9.Panhipopituitarismo
10.Ética e Legislação Profissional.

20 - MÉDICO / GASTROENTEROLOGIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Doença ácido-péptica;
2.Doenças esofágicas;
3.Neoplasias gastrointestinais;
4.Doença pancreática: câncer, pancreatite;
5.Doença hepática e do trato biliar. Hepatites (A, B e C), vacinas, cirrose, abscesso hepático piogênico;
6.Tumores neuro-endócrinos, síndrome carcinoide;
7.Hemorragias digestivas, sangramento por varizes gastrointestinais;
8.Náuseas, vômitos, obstrução intestinal;
9.AIDS, lupus eritematoso sistemático, manifestações gastrointestinais, vasculites;
10.Álcool e sua repercussão no trato digestivo. Seus efeitos.
11.Ética e Legislação Profissional

21 - MÉDICO / GINECOLOGIA - OBSTETRÍCIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Anatomia clínico cirúrgica dos órgãos genitais femininos. Propedêutica ginecológica;
2.Planejamento familiar. Saúde da mulher. Métodos anti-concepcionais: classificação, indicações e contra-indicações;
3.Lesões colposcópicas típicas e atípicas;
4.Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST); Prevenção do Câncer.
5.Neoplasias benignas e malignas da mama, vulva, vagina, ovários, colo e corpo uterino e endométrio;
6.Hemorragia genital etiologia, diagnóstico e tratamento. Dismenorréia, climatério;
7.Urgência ginecológicas. Dor abdominal e ou pélvica em ginecologia;
8.Vulvoscopia: indicação; tratamento das lesões;
9.Videolaparoscopia em ginecologia: diagnóstica e cirúrgica;
10.Incontinência urinária. Fístula uro e enterogenital. Prolapso genital;
11.Diagnóstico da gravidez - pré-natal - parto normal - cesariana - puerpério normal e patológico.
12.Abortamento, gravidez ectópica - Mecanismo do parto - Assistência ao parto normal - Fases Clínicas do parto - Parto prematuro - Parto prolongado e parto gemelar; Aborto previsto em Lei.
13.Humanização do Parto e papel das Doulas;  Exercícios de atenuação da dor. Violência contra a mulher.
14.Hemorragia do 3º trimestre (DPP - NI - placenta prévia - rotura uterina); Urgências obstétricas.
15.Pré-clampsia e eclampsia. Doença hemolítica perinatal. Sofrimento fetal (agudo e crônico). DHEG (doença hipertensiva específica da gestação). Diabete e gravidez. Climatério.
16.Ética e Legislação Profissional.

22 - MÉDICO / HOMEOPATIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Filosofia homeopática - Características e propriedades da energia vital segundo Hahnemaun;
2.A experimentação patogênica. Técnicas - Categorias de sensibilidade. Suscetibilidade. Idiossincrasia. Intoxicação.     Efeitos primários, secundários e alternantes das drogas;
3.Doença artificial medicamentosa - Doses mínimas - Dose ponderal - Efeito farmacodinâmico;
4.Remédio único - Individualização do doente e do medicamento;
5.Doente - Doença - Conceito de doença - Mecanismos defensivos e curativos do organismo;
6.Clínico e terapêutica homeopática diagnósticos;
7.Prescrição homeopática - Elementos que fundamentam a prescrição - Primeira prescrição;
8.Avaliação das leis de cura - Critérios de avaliação evolutivas nas enfermidades agudas e crônicas;
9.Matéria médica homeopática;
10.Medicamentos.
11.Ética e Legislação Profissional.

23 - MÉDICO / INFECTOLOGIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Febre. Septicemia. Infecções em pacientes granulocitopênicos;
2.Infecções causadas por microorganismos anaeróbicos. Tétano. Meningite por vírus e bactérias. Abscesso cerebral. Sinusites. Difteria;
3.Tuberculose. Pneumonias bacterianas, viróticas e outras. Empiema pleural. Derrames pleurais;
4.Toxoplasmose. Leptospirose. Hantaviroses;
5.Actinomicose e Nocardias e infecções fúngicas;
6.Endocardite. Pericardite Gastroenterocolites infecciosas e virais. Hepatite por vírus;
7.Leishmaniose cutânea e visceral. Febre tifóide. Dengue, varicela, sarampo, rubéola, escarlatina, caxumba, coqueluche, herpes simples e zoster;
8.Esquistossomose, filaríose, parasitoses por helmintos e protozoários;
9.Imunizações;
10.Doenças sexualmente transmissíveis;
11.Controle de infecções hospitalares;
12.Síndrome da Imunodeficiência adquirida;
13.Cólera. Raiva. Malária;
14. Antibióticos e antivirais.
15.Ética e Legislação Profissional

24 - MÉDICO / NEONATOLOGIA
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS
1.Gestação de Alto Risco.
2.Atendimento, avaliação e reanimação na sala de parto.
3.Retardo do crescimento intra-uterino prematuridade.
4.Aleitamento e alimentação do recém nascido, nutrição parenteral total.
5.Asfixia perinatal. Anomalias congênitas.
6.Distúrbios hídrico e metabólicos. Erros inatos de metabolismo.
7.Filho de mãe diabética.
8.Infecções agudas, infecções congênitas, sífilis, toxoplasma e rubéola. Profilaxia e controle  da infecção hospitalar.
9.Hiperbilirrubinemia neonatal. Distúrbios: Respiratórios, cardiovasculares, digestivos, hematológicos, neurológicos e genito-urinários.
10.Gestante com HIV.
11.Patologias Cirúrgicas.
12.Transporte do recém nascido.
13.Morbi - mortalidade materna, neonatal e infantil.
14.Ética e Legislação profissional.

25 - MÉDICO / NEUROLOGIA
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS
1.Síndrome de hipertensão intracraniana;
2.Doenças vasculares cerebrais e medulares;
3.Doenças infecciosas e parasitárias: Meningites. Encefalite, Abscessos, Tromboflebites, Cisticercose, Esquistossomose, Tuberculose e Viroses;
4.Doenças dos músculos, da junção neuro-muscular, das raízes, plexos e nervos periféricos;
5.Doenças digestivas: Esclerose Lateral Amiotrófica. Waming-Hoffman. Kugelberg-Walender, Siringomielia. Degenerações Espino-Cerebelares;
6.Tumores intracranianos, raquimedulares e dos nervos periféricos (primitivos e metastáticos);
7.Doenças do sistema nervoso autônomo: hipotensão ortostática neurogênica, neuropatias autonômicas, disautonomia familiar e bexiga neurogênica;
8.Malformações congênitas e anormalidades do desenvolvimento / Paralisia cerebral, retardo mental e hidrocefalias;
9.Traumatismos crânio-encefálicos e raquimedulares. Traumatismos dos nervos periféricos;
10.Hérnias discais, mielo-radiculopatias espondilóticas. Estenose do canal raquiano. Noções de neuroimagem e de eletrofisiologia: eletroencefalografia, eletromiografia, estudos da neurocondução e potenciais evocados.
11.Ética e Legislação Profissional.

26 - MÉDICO / OFTALMOLOGIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Propedêutica Oftalmológica.
2.Órbita.
3. Pálpebras.
4.Aparelho Lacrimal.
5.Conjuntiva.
6.Córnea - Anatomia, fisiologia e patologia
7.Cristalino.
8.Úvea - Uveites.
9.Doenças da Retina.
10.Glaucoma -  Estrabismo.
11.Urgências em Oftalmologia, trauma.
12.Doenças externas e transplantes.
13.Plástica ocular.
14.Neuroftalmologia
15.Ética e Legislação Profissional.

27 - MÉDICO / ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS
1.Afecções ortopédicas comuns na infância. Epifisiólise proximal do fêmur. Poliomielite: fase aguda e crônica. Osteomielite aguda e crônica. Pioartrite.
2.Tuberculose óteo-articular. Paralisia obstétrica. 
3.Ortopedia em geral; branquialgias, artrite degenerativa da coluna cervical; síndrome do escaleno anterior e costela cervical. 
4.Ombro doloroso. Lombociatalgias: artrite degenerativa da coluna lombo-sacra; hérnia de disco; espondilose. 
5.Tumores ósseos benignos e malignos. 
6.Fraturas e luxações da coluna cervical, dorsal e lombar. Fratura da pélvis. Fratura do acetábulo. Fratura e luxação dos ossos dos pés. Fratura e luxação dos joelhos. Lesões meniscais e ligamentares. Fratura diafisária do fêmur. Fratura tanstrocanteriana. Fratura do colo do fêmur, do ombro; da clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero; da extremidade distal do úmero. 
7.Luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio. 
8.Fratura diafisária dos ossos do antebraço. Fratura de Colles e Smith. 
9.Luxação do carpo. Fratura do escafóide.
10.Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e falangeana. Ferimento da mão.
11.Ética e Legislação Profissional.

28 - MÉDICO / OTORRINOLARINGOLOGIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.O Orofaringe : anatomia, malformações congênitas, fisiologia, propedêutica, doenças : diagnóstico, tratamento e complicações; Tumores benignos e malignos.
2.O Laringe: anatomia, malformações congênitas, fisiologia, propedêutica, doenças: diagnóstico tratamento e complicações; Tumores benignos e malignos.
3.O nariz e seios paranasais: anatomia, malformações congênitas, fisiologia, propedêutica, doenças : diagnóstico, tratamento e complicações; Tumores benignos e malignos.
4.O ouvido externo: anatomia, malformações congênitas, fisiologia, propedêutica, doenças : diagnóstico, tratamento e complicações .5.O ouvido médio : anatomia, malformações congênitas, fisiologia, propedêutica, doenças : diagnóstico, tratamento e complicações .6.O ouvido interno: anatomia, malformações congênitas, fisiologia, propedêutica, doenças : diagnóstico, tratamento e complicações. Labirintopatias vasculares e metabólicas.
7.Fisiologia e Semiologia da função auditiva. Interpretação dos audiogramas. Disacusias.
8.Fisiologia e Semiologia da função vestibular. Interpretação dos testes e audiogramas.
9.Doenças  e manifestações iatrogênicas em otorrinolaringologia.
10.Urgências em otorrinolaringologia.
11.Próteses auditivas : tipos e indicações.
12.Ética e Legislação Profissional.

29 - MÉDICO / PATOLOGIA
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS
1.Procedimentos Gerais de Autópsia Médica, histotecnologia e imunomarcagem.
2.Dermatopatologia inflamatória e tumoral.
3.Patologia do trato gastrointestinal, hepática, biliar e pancreático.
4.Patologia do trato genital feminino e mamária incluindo DST.
5.Patologia do trato genital masculino incluindo DST.
6.Patologia hematológica (sangue, medula óssea, baço e timo).
7.Neuropatologia tumoral e inflamatória.
8.Patologia de doenças infecciosas: Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, Esquistossomose, Doença de Chagas, Filariose linfática, Tuberculose, Leishmaniose, Hanseníase e blastomicose.
9.Patologia da tiróide, glândulas salivares e adrenais.
10.Patologia do trato respiratório incluindo laringe e seios da face. 
11.Ética e Legislação Profissional.

30 - MÉDICO / PEDIATRIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Morbi-mortalidade da infância - Aleitamento Materno e Alimentação na infância. Importância do Agente Comunitário de Saúde.
2.Crescimento e desenvolvimento normais e seus desvios - imunizações.
3.Doenças hematológicas e reumatológicas 
4.Afecções cardiorespiratórias. Disfunção de coagulação. Infecção Respiratória Aguda (IRA).
5.Afecções do aparelho digestivo.
6.Afecções do aparelho genito-urinário.
7.Doenças infecciosas e parasitárias.
8.Desnutrição e avitaminoses. Anemias
9.Distúrbios hidroeletroliticos. Diarréias e Terapias de reidratação oral (TRO).
10.Hipertensão intra-craniana; convulsões; deficiência mental e retardo neuromotor.
11.Neoplasias benignas e malignas na infância.
12.Puericultura; A criança grave; Humanização do atendimento à criança; O papel do acompanhante na internação infantil; Assistência integral às pessoas em situação de risco; Violência contra a criança, adolescente mulher e idoso.
13.Ética e Legislação profissional.

31 - MÉDICO / PNEUMOLOGIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Anatomofisiológica do Sistema Respiratório: Farmacologia do Sistema Respiratório / Mecanismos de Defesa Pulmonar / Vias  Respiratórias Superiores e Inferiores - Correlações Fisiopatológicas e Clínicas;
2.Métodos de Diagnóstico Clínico, Radiológico, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Radiografia Digital. Radiologia Intervencionista do Tórax. Ultra-sonografia do Tórax e Cintigrafia Pulmonar;
3.Métodos de Diagnóstico Bioquímico, hematológico, bacteriológico (microbactérias atípicas) Imunológico / citopatológico, histopatológico, funcional (funções e biópsias), o eletrocardiograma em pneumologia;
4.Clínica - Infecções Respiratórias Agudas. Pneumonias e Broncopneumonias / Manifestações Pulmonares na Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) / Pneumopatias intersticiais / Supurações Broncopulmonares Tuberculose / Micoses Pulmonares / Doenças da Pleura / Pneumotórax / Câncer do pulmão;
5.Tumores Pleurais, costais, partes moles e outros, tumores do mediastino, poluição atmosférica, doenças pulmonares obstrutivas crônicas / Asma / Transplante de pulmão;
6.Distúrbios da Respiração Durante o Sono / Aspergilose Broncopulmonar Alérgica e Alveolite Alérgica Extrínseca (Pneumopatias de Hipersensibilidade) / Insuficiência Respiratória;
7.Avaliação do Pré e Pós-Operatório - Risco Cirúrgico / Fisioterapia Respiratória;
8.Pneumopatias Profissionais / Sarcoidose / Síndrome Pulmão-Rim / Outras Doenças de Causa Desconhecida, Manifestações Pulmonares das Colagenoses;
9.Tromboembolismo Pulmonar / Edema Pulmonar / Hipertensão Pulmonar e Cor Pulmonale;
10.Malformações do Sistema Respiratório - Traumatismo Torácico - Doenças do Diafragma - Síndrome da Angústia Respiratória no adulto (SARA) - O Aparelho Respiratório no Meio Aeroespacial. O Sistema Respiratório nas Atividades de Mergulho e Hiperbáricas - Afogamento - Principais Aspectos na Pneumologia Infantil.
11.Ética e Legislação Profissional.

32 - MÉDICO / PSIQUIATRIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Concepção psicossomática/psicoimunologia (depressão - câncer)
2.Observação Psiquiátrica: anamnese, exame somático, exame mental e exames complementares.
3.Transtornos mentais orgânicos.
4.Álcool, Tabagismo, outras Drogas e redução de danos
5.Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes.
6.Transtorno do Humor.
7.Transtornos neuróticos, relacionados ao stress e somatoformes.
8.Terapêuticas Biológicas em Psiquiatria.
9.Transtornos emocionais e do comportamento com início usualmente ocorrendo na infância e adolescência.
10.Saúde mental: Psiquiatria preventiva e da comunidade; atuação nos centros de atenção psicossocial e nos programas de  saúde diversos.
11.Reforma psiquiátrica no Brasil, nova lógica assistencial em Saúde Mental: superação do modelo asilar, reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico, interdisciplinaridade; Psicopatologia; Assistência integral às pessoas em situação de risco; violência contra a criança, adolescente, mulher e idoso.
12.Ética e Legislação profissional.

33 - MÉDICO / RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS
1.Física das radiações / Efeitos biológicos das radiações / Técnicas radiológicas / Formação de imagem radiográfica, controle de qualidade / Proteção radiológica / Fundamentos da tomografia computadorizada e da ressonância magnética / Contrastes radiológicos.
2.Imagenologia do tórax: Doenças pleuro-pulmonares / Massas Torácicas / Tórax nas emergências / Tórax em pediatria / Alterações intersticiais, alveolares e mistas.
3.Imagenologia do aparelho digestivo: Métodos e patologias mais comuns / Abdome agudo / Estudo contrastado / Aparelho digestivo em pediatria.
4.Aparelho Urinário: Imagenologia do aparelho urinário / Método / Massas renais / Trauma renal / Estudo contrastado / Aparelho urinário em pediatria .
5.Sistema músculo-esquelético: Imagenologia das lesões ósteomuscular articulares / Doenças inflamatórias / Massas tumoriais / Coluna vertebral / Crânio e face (órbita - seios da face).
6.Primeiros socorros / Choque anafilático.
7.Imagenologia do S.N.C / T.C.E. / A.V.C. / S.N.C. em pediatria.
8.Mamografia: Técnicas de posicionamento / Tumores benignos / Tumores malignos.
9.Radiologia intervencionista (Noções básicas, Indicações e análises) / Densitometria óssea (Noções básicas, Indicações e análises)
10.Sistema cardiovascular.
11.Bases físicas da ultrassonografia.
12.Ultrassonografia do abdome total, do tórax, do pescoço, obstétrica e de partes moles.
13.Doppler - noções básicas. Ultrassonografia intervencionista.
14.Ética e Legislação Profissional.

34 - MÉDICO / REUMATOLOGIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1.Exame clínico do paciente reumático;
2.Mecanismos etiopatogênicos da dor da inflamação e da autoimunidade;
3.Doenças difusas do tecido conjuntivo: espondiloartropatias: vasculites;
4.Doenças reumáticas de partes moles: fibromialgia;
5.Enfermidades da coluna vertebral;
6.Osteoartrose, artrites microcristalinas;
7.Doenças osteometabólicas;
8.Artrites infecciosas: neoplasias articulares;
9.Doenças sistemáticas com manifestações articulares;
10.Enfermidades reumáticas da criança e do adolescente.
11.Ética e Legislação Profissional.

35 - MÉDICO / UROLOGIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Anatomia, embriologia e anomalias do sistema geniturinário.
2.Propedêutica Urológica.
3.Litiase e infecções do trato geniturinário.
4.Traumatismo do sistema geniturinário.
5.Neoplasias benignas e malignas do sistema geniturinário; Prevenção e diagnóstico precoce dos tumores do aparelho genital masculino; Bexiga neurogênica.
6.Doenças Vasculares do aparelho geniturinário.
7.Tuberculose do aparelho geniturinário.
8.Doenças específicas dos testículos.
9.Urgências do aparelho geniturinário.
10.Doenças sexualmente transmissíveis; disfunção erétil; infertilidade.
11.Cirurgias do aparelho geniturinário - Cirurgias vídeo laparoscópica - Transplante renal.
12.Ética e Legislação Profissional.

36 - NUTRICIONISTA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Unidades de Alimentação e Nutrição -objetivos e características, planejamento físico, recursos humanos, abastecimento e armazenamento, custos, lactário, banco de leite e cozinha dietética 
2.Nutrição Normal: definição, leis da alimentação / requerimentos e recomendações de nutrientes - Alimentação enteral e parenteral
3.Planejamento, avaliação e cálculo de dietas e ou cardápio para: adultos, idosos, gestantes, nutrizes, lactentes, pré-escolar e escolar , adolescente e coletividade sadia. 
4.Desnutrição: Epidemiologia de desnutrição, aspectos sociais e econômicos.  Programa de combate às carências nutricionais e Programa Bolsa Alimentação.
5.Diagnósticos Antropométricos: padrões de referência / Indicadores: vantagens, desvantagens e interpretação / avaliação nutricional do adulto: índice de massa corporal (classificação de GARROW).
6.Dietoterapia nas enfermidades do sistema cardiovascular. 
7.Dietoterapia nos distúrbios metabólicos: obesidade: Diabete Mellitus e dislipidemias.
8.Dietoterapia nas carências nutricionais: desnutrição energético-protéica, anemias nutricionais e carência de vitamina A.
9.Alimentos: Conceito; Características e Qualidade dos Alimentos; Perigos Químicos, Físicos e Biológicos.
10.Microbiologia dos Alimentos: Fatores que influenciam a multiplicação dos microorganismos: fatores extrínsecos e intrínsecos; Microrganismos patogênicos de importância em alimento. 
11.Conservação e Armazenamento de Alimentos: Tecnologias mais empregadas na conservação de alimentos: uso do calor, do frio, do sal/açúcar, aditivos, irradiação e fermentação.
12. Vigilância Sanitária: Conceito, histórico, objetivos, funções. Importância na Saúde Pública. Inspeção em Vigilância Sanitária; Noções Básicas de Processo Administrativo Sanitário.
13.Noções básicas de Vigilância Epidemiológica.
14.Legislação: Legislação Sanitária: Lei 6437/77;  Decreto-Lei 986/69;  Resolução 12/01;
15.Ética e Legislação Profissional.

37 - ODONTÓLOGO / ENDODONTIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Índices epidemiológicos específicos em saúde bucal. Aparelho estomatognático: desenvolvimento da face, cavidade oral e dentes. Diagnóstico, semiologia bucal, exames complementares. 
2.Cariologia: etiologia, diagnóstico e tratamento da doença, cárie dentária com ênfase na prevenção e promoção à saúde bucal. Normas de controle de infecção no ambiente de trabalho. Patologia Periodontal, doenças gengivais e periodontal -diagnóstico e tratamento. Algias orofaciais, tipos diagnósticos diferenciais. 
3.Cistos e tumores odontogênicos e não-odontogênicos. Lesões mais freqüentes da cavidade bucal: candidíase, gengivo -estomatite herpética, lesões herpéticas secundárias, sífilis e AIDS. Preparo cavitário e atípico: conceitos atuais, materiais usados em dentística, proteção do complexo dentina-polpa. Patologia pulpar e periapical: características clínicas.  
4.Emergência e Urgência em odontologia.Traumatismo Dental, fraturas das coroas e raízes. Terapêutica Odontológica - analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos e anestésicos de uso local em odontologia. Fluorterapia - uso sistêmico e tópico. Aspectos taxicológicos e clínicos. 
5.Educação e Saúde Bucal. Diagnóstico bucal: patologia dos tecidos moles e duros da cavidade oral, cárie, placa bacteriana e doença periodontal. Métodos de prevenção da cárie e da doença periodontal. Flúor. 
6.Técnicas de anestesia intra-oral. Princípios básicos do atendimento em odontopediatria. Proteção do complexo dentina-polpa. Materiais restauradores. Princípios gerais do preparo cavitário. 
7.Endodontia : Aspectos anatômicos da cavidade pulpar. Patologia pulpares e periapical. Medicação intracanal. Neutralização progressiva. Reparação apical. Medicação e antibioticoterapia sistêmica. Técnicas radiográficas intra e extra - orais. Efeitos biológicos dos raios X e interpretações radiográficas. 
8.Hepatites virais (A, B e C). AIDS. Imunizações. Técnica da lavagem das mãos. Uso de barreiras protetoras. Conduta frente a acidentes de trabalho. Exame clínico e radiográfico. Classificação. Lesões das estruturas dentárias mineralizadas e da polpa. Lesões dos tecidos periodontais.
9.Dentição permanente - diagnóstico e tratamento. Trinca do esmalte. Concussão. Subluxação. Luxação. Deslocamento completo do dente. 
10.Ética e Legislação Profissional.

38 - ODONTÓLOGO / PERIODONTIA
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS
1.Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Índices epidemiológicos específicos em saúde bucal. Aparelho estomatognático: desenvolvimento da face, cavidade oral e dentes. Diagnóstico, semiologia bucal, exames complementares. 
2.Anatomia, histologia e fisiologia do periodonto.
3.Patologia periodontal, diagnóstico e tratamento.
4.Doenças gengivais e periodontais. Tumores odontogênicos e não odontogênicos.
5.Lesões da gengiva e do periodonto, como repercussão de doenças sistêmicas.
6.Prevenção das doenças periodontais. Educação em saúde bucal.
7.Técnicas de escovação.
8.Técnicas de anestesia intra-oral.Técnicas cirúrgicas em periodontia.
9.Terapêutica na periodontia;Técnicas modernas na periodontia.
10.Urgência e emergência em periodontia.
11.Normas de Controle de infecção no ambiente de trabalho.
12.Ética e Legislação Profissional.

39 - PSICÓLOGO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Reforma Psiquiátrica no Brasil, A Superação do Modelo Asilar, História do movimento de Reforma Psiquiátrica.
2.Garantia dos direitos de cidadania aos portadores de Sofrimento Psíquico.
3.Fundamentos da Psicopatologia Geral, as teorias Psicopatológicas Contemporâneas.
4.Saúde Mental: Conceito, Promoção e Prevenção, Reabilitação Psicossocial, Interdisciplinaridade.
5.Abordagem Clínica e Psicoterápica, entrevista psicológica / Anamnese.
6.Abordagem do grupo; Grupo Operatrivo.
7.Psicopatologia e Psicodinâmica do Trabalho.
8.Neurose, psicose e perversões.
9.Deficiência Mental.
10.Assitencia integral às pessoas em situações de risco. Violência contra a criança e adolescente, mulher e idoso.
11.Álcool, Tabagismo, outras Drogas e redução de danos.
12.Psicologia Hospitalar. Psicologia no hospital - acompanhamento ao paciente e à família. Elaboração de parecer e laudo psicológico.
13.Noções de Epidemiologia em Saúde Mental. 
14.Psicologia e morte - tanatologia.
15.Ética e Legislação Profissional.

40 - QUÍMICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Fundamentos: Identificação, conservação e manuseio dos diversos equipamentos de laboratório; Técnicas de lavagem de material de laboratório.
2.Preparo de soluções e reagentes; Estocagem de produtos tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos.
3.Substâncias Orgânicas e Inorgânicas e tipos de reações.
4.Análises Volumétrica: Ácido-base, precipitação, complexação e Oxi-Redução.
5.Análise Potenciométrica; Análise Espectrofotométrica.Métodos Cromatográficos.
6.Biossegurança, padronização e controle de qualidade.
7.Química ambiental.
8.Vigilância Sanitária: Conceito, histórico, objetivos, funções; Importância na Saúde Pública;Inspeção em Vigilância Sanitária; Noções Básicas de Processo Administrativo Sanitário.
9.Doenças de veiculação hídrica: Hepatite, cólera e febre tifóide.
10.Vigilância epidemiológica e medidas de controle.
11.Alimentos: Alterações dos alimentos (química, física e biológica); Doenças transmitidas por alimentos.
12.Medidas de controle de água e  alimentos. Armazenamento e transporte de água e alimentos. Coleta de amostra: métodos de coleta de água e alimentos.
13.Legislação Sanitária : Lei 6437/77; Decreto Lei 986/69; Portaria 1469/00; Resolução 12/01 - Regulamento Técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos. Analises ambientais.
14.Ética  e Legislação profissional.

41 - SANITARISTA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1Políticas públicas em saúde. Formulação e implementação de políticas públicas de saúde. Sistemas de saúde comparados; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS/1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001; Lei Orgânica da Saúde;- Constituição Federal da República - OUT/1988 - Art 196; Leis 8080/90.  - Lei 8142/90.  Legislação Sanitária: Lei 6437/77 - Dispõe sobre infrações à Legislação Sanitária Federal.  Legislação Epidemiológica: Lei nº 6258/75 - Dispõe sobre a criação do sistema nacional de Vigilância Epidemiológica;  Decreto nº 78.231/76 - Regulamenta o sistema nacional de Vigilância Epidemiológica; Portaria nº 1943/01 - Define as doenças de notificação compulsória.
2 Sistema Único de Saúde: Objetivos, Atribuições, Doutrinas e Competências; Princípios que regem a organização do SUS;  Planejamento, Organização, Direção e Gestão. 
3 Epidemiologia. Fundamentos da epidemiologia. Epidemiologia analítica. Construção de indicadores epidemiológicos. Indicadores de saúde: morbidade e mortalidade. Métodos epidemiológicos. Principais tipos de estudos epidemiológicos. 
4 Vigilância epidemiológica e controle de doenças. Fundamentos de vigilância a saúde: vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental. A vigilância epidemiológica como política de saúde. Construção atribuição e operacionalização do sistema de vigilância epidemiológica nos seus diversos níveis. Uso da epidemiologia na caracterização e investigação de surtos.
5 Planejamento e gestão em saúde, nas três esferas governamentais. Gestão no âmbito do SUS. Gestão de recursos humanos. Administração de recursos em saúde. Gestão de qualidade.
6 Sistema de informação em saúde (SIS). Características e papel do SIS no sistema de saúde. SIM, SINAN, SINASC e SIH/SUS. Uso do SIS na construção de indicadores nos diversos níveis de gestão. Bases de EPI-INFO para diagnóstico rápido de situação de saúde. Análise de dados epidemiológicos analíticos com EPI-INFO.
7 Avaliação de resultados do sistema. Indicadores de avaliação. Definição e detalhamento de parâmetros.
8 Saneamento ambiental. 
9 Abastecimento de água. Doenças relacionadas com a água. 
10 Esgotamento sanitário.  Doenças relacionadas com os esgotos. Vigilância epidemiológica e medidas de controle.
11 Resíduos sólidos. Legislação e normas técnicas para os resíduos de sólidos.
12 Vigilância Sanitária: Conceito, histórico, objetivos, funções; Importância na Saúde Pública.
13 Noções de Direito Sanitário.
14 Educação em Saúde.
15 Ética Profissional.

42 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Fundamentos da Terapia Ocupacional. Terapia Ocupacional e atenção primária a saúde.
2.Terapia Ocupacional em saúde mental questões teóricas e técnicas. A atuação da Terapia Ocupacional nas afecções neurológicas.
3.Terapia Ocupacional no contexto hospitalar: pediatria, clinica cirúrgica, reumatologia, traumato-ortopedia, queimados.
4.Atuação do Terapeuta Ocupacional na 3ª Idade.
5.Terapia Ocupacional na estimulação neuropsicomotora.
6.O Terapeuta Ocupacional nos programas de prevenção e assistência aos portadores de Hanseníase.
7.Terapia Ocupacional frente ao portador de disfunção motora.
8.O papel do Terapeuta Ocupacional junto ao paciente, à equipe e à família. Terapia Ocupacional na Assistência Domiciliar (Reabilitação Baseada na Comunidade -RBC)
9.Reforma Psiquiátrica no Brasil. Nova lógica assistencial em Saúde Mental: superação do modelo asilar.
10.Reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico, interdisciplinaridade.
11.Álcool, Tabagismo, outras drogas e redução de danos.
12.Noções básicas de psicopatologia.
13.Saúde Mental: conceito, prevenção e promoção.
14.Assistência integral às pessoas em situação de risco. Violência contra a criança, adolescente, mulher e idoso.
15.Ética e Legislação Profissional.

43 - VETERINÁRIO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Vigilância Sanitária: Conceito, histórico, objetivos, funções; Importância na saúde pública; Inspeção em vigilância sanitária; Noções básicas de processo Administrativo sanitário. 
2.Doenças de veiculação hídrica; Hepatite, cólera e febre tifóide.
3.Vigilância Epidemiológica e medidas de controle.
4.Doenças transmitidas por alimentos; medidas de controle.
5.Zoonoses : Raiva, leptospirose teníase, cisticercose, dengue, hantavírus, toxoplasmose, larva migrans visceral e cutânea.
6.Higiene e saúde pública veterinária: cuidados higiênicos-sanitários na obtenção e beneficiamento de produto de origem animal, flora microbiana patogênica e alterações.
7.Legislação (federal, Estadual e Municipal), julgamento tecnológico e sanitário: Classificação e funcionamento dos estabelecimentos - noções de processo administrativo sanitário.
8.Ética e Legislação profissional.

NIVEL TÉCNICO
CONHECIMENTO DA LÍNGUA PORTUGUESA 
1.Interpretação de textos, em prosa e de textos poéticos, para identificar:
O tema central do texto 
Informações ou idéias presentes no texto
Relações de causa, tempo, fim comparação, conclusão, adição e outras entre orações, períodos ou parágrafos.
Relações de sentido entre as palavras (sinônimos e antônimos)
2.Ortografia, acentuação de palavras e uso de maiúsculas e minúsculas.
3.Recursos do sistema de pontuação: vírgula, dois pontos, travessão, reticências, ponto final e  pontos de exclamação e interrogação.
4.Flexão de gênero, número e grau do substantivo e do adjetivo.
5.Conjugação de verbos regulares e irregulares
6.Conjunção
7.Concordância  e regência: verbal e nominal
8.Crase
9.Sentido de radicais, prefixos e sufixos.

CONHECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/SAÚDE COLETIVA 
1.Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei 8080/90 e Lei 8142/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS/1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001.
2.Lei Orgânica da Saúde. Sistema Único de Saúde.
3.Objetivos do SUS. Atribuições, Doutrinas e Competências.
4.Princípios que regem a organização do SUS
5.Modelos de Atenção à Saúde; Programa Saúde da Família e PACS; Vigilância à Saúde: Epidemiologia Sanitária.

44 - AUXILIAR DE CÂMARA CLARA E ESCURA  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Câmara escura.
2.Chassis.
3.Ecrans.
4.Revelação.
5.Fixação.
6.Máquina processadora.
7.Noções básicas de radioproteção.
8.Armazenamento de filmes.
9.Noções sobre qualidade de imagem.
10.Revelação manual.
11.Ética profissional.

45 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS
1.Anatomia dos dentes e da boca.
2.Educação em saúde bucal - Higiene Bucal.
3.Hábitos alimentares e consumo de açúcar.
4.Cronologia da erupção dentária - A dentição decídua e permanente.
5.Uso de fluoretos e selantes.
6.Acolhimento odontológico do paciente.
7.Doenças da boca - carie e controle dentário, periodontopatias.
8.Câncer bucal, fissuras lábio - palatais, controle da placa bacteriana.
9.A contaminação e o controle de infecção cruzada na prática odontológica.
10.Tipos de esterilização.
11.Manutenção do Equipamento Odontológico.
12.Riscos ocupacionais e sua prevenção.
13.Atribuições do Auxiliar de Consultório Dentário, na equipe de trabalho.
14.Ética profissional

46 - OPERADOR DE RAIO X
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS
1.Noções básicas sobre as Radiações; Riscos na Radiologia Diagnóstica; Meios de Proteção; Aparelhos de Raios X; Grades, Cones, Colinadores, Ecrans, Intensificadores. Câmara Escura; Revelação manual e automática; Componentes da câmara escura; Filmes: Revelador, fixador e componentes. 
2.Membro Superior; Mão - Ossos do carpo - quirodáctilos; Mão - Corpo estranho; Idade Óssea - Punho; Cotovelo - Antebraço: Braço: Ombro: - Omoplata: Articulação acrômio Clavicular: Articulação externo clavicular.
3.Membro Inferior. Pé Antepé: Retro-pé: Pododáctilos; Calcâneo; Pés planos; Articulação tíbio társica (ruturas ligamentares); Perna: Joelho; Rótula: Fêmur, Colo do fêmur
4.Articulação coxo femural; Bacia: Púbis; Articulação sacro ilíaca
5.Escanograma, Coluna Vertebral; Coluna Cervical; Coluna Torácica; Coluna Lombo-sacra; Cóccix; Escoliose.
6.Crânio: Radiografias Panorâmicas; Radiografias do crânio no politraumatizado; Sela túrcica.
7.Mastóides; Seios da face. 
8.Radiografias simples de abdômen e do tórax.
9.Exames contrastados. Noções de Hemodinâmica.
10.Ética Profissional. 

47 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Atuação do Técnico no atendimento à satisfação das necessidades básicas do paciente. 
2.Assistência da enfermagem no auxílio ao diagnóstico e tratamento: sinais vitais, coleta de material para exames, administração de medicamentos, curativos, sondagens. 
3.Atuação do técnico na assistência ventilatória: drenagem postural, nebulização, oxigenoterapia, aspiração de secreções. 
4.Assistência de enfermagem ao paciente em parada cardiorrespiratória. 
5.Papel do Técnico na prevenção e controle de infecção hospitalar. Métodos de esterilização. 
6.Assistência de enfermagem em Unidade cirúrgica: pré, trans e pós operatório. 
7.Atuação do Técnico nos Programas de Saúde: pré-natal, puericultura, imunização, hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, cólera, hepatite, dengue, meningite e leptospirose, DST/AIDS, adolescentes, prevenção de câncer cérvico-uterino e planejamento familiar. 
8.Atuação do Técnico no trabalho de parto e cuidados com o recém- nascido. 
9.Procedimentos do técnico no atendimento ao politraumatizado em via pública.
10.Saúde da mulher, criança, terceira idade. Educação em Saúde.
11.Sistema de atendimento pré-hospitalar. Portaria nº 2048/MS de 05.11.2002.
12.Urgências clínicas.
13.Transporte do paciente de risco.
14.Ética Profissional.

48 - TÉCNICO EM HISTOPATOLOGIA
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS
1.Noções gerais de citologia e histologia normais.
2.O Microscópio Óptico.
3.Aspectos gerais de técnica histológica e citologia.
4.Recepção e tratamento de materiais no laboratório de Anatomia Patológica.
5.Montagem de lâminas - Métodos de fixação e fixadores mais comum. 
6.Técnicas de descalcificação de tecidos.
7.Microtomia e tipos de micrótomo. Ângulo de microtomia.
8.Preparo das peças para inclusão em parafina, manual e automático.
9.Preparo de líquidos e secreções para estudo citológico.
10.Noções gerais de coloração e corantes mais comuns.
11.Vidraria geral.
12.Biossegurança, EPC's/EPI's adequadas para o uso em serviço de histopatologia.
13.Ética profissional.

49 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Biossegurança - esterilização e  desinfecção, desinfetantes, níveis de biossegurança, descarte de material biológico, manuseio e transporte de amostras, equipamentos de contenção, equipamento de proteção individual e coletivo.
2.Microbiologia - meios de cultura utilizados na rotina bacteriológica / colaboração de rotina / microscopia / semeio / coleta de secreções e de linfa.
3.Bioquímica - obtenção de amostra (sangue, soro, plasma e urina). Anticoagulantes. Métodos analíticos aplicados à Bioquímica. Controle de qualidade aplicado à Bioquímica.
4.Hematologia - coleta de sangue. Anticoagulantes. Esfregaços e técnicas de coloração de sangue periférico. Hemossedimentação, hemograma, grupos sangüíneo, fator RH, provas de hemostasia e célula LE: Determinação e técnicas utilizadas.
5.Parasitologia - coleta de material. Fixadores. Conservadores. Técnica para diagnóstico das protozooses e helmitíase intestinais.
6.Imunologia / Hormônio - coleta de sangue. Proteínas de fase aguda, marcadores virais:  metodológicas.  VDRL e HIV. Hormônios da tireóide e fertilidade: principais e metodologia. Controle de qualidade aplicado à Imunologia.
7.Urinálise - sumário de urina. Planoteste. 
8.Ética Profissional.

50 - TÉCNICO DE SANEAMENTO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Noções de Saúde Pública - Conceitos básicos de doenças transmissíveis; endemia, epidemia, hospedeiro, portador, período de incubação e controle de vectores.
2.Definição, sintomas principais e prevenção das principais doenças causadas, por vírus, bactérias, protozoários e vermes.
3.Noções básicas sobre sistemas de abastecimento de água.
4.Noções básicas sobre sistemas de esgotamento sanitário.
5.Conhecimento sobre fossas sépticas.
6.Conhecimentos básicos e legislação sobre re-coleção e destino final de resíduos sólidos.
7.Orçamento de pequenos projetos, serviços de fiscalização e medição de obra.
8.Conhecimentos básicos sobre topografia.
9.Conhecimentos básicos sobre vigilância sanitária.
10.Higiene da alimentação e proteção dos alimentos.
11.Educação sanitária - Visitas domiciliares e campanhas de prevenção.
12.Noções básicas da Agenda 21. Programa de Saúde Ambiental.
13.Ética Profissional.

51 - TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS
1.Prevenção de acidentes
2.Serviços especializados de Segurança e Medicina do Trabalho e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
3.Equipamentos de proteção individual/coletivos e medidas de proteção coletiva
4.Prevenção e controle de sinistros
5.Segurança no trabalho com eletricidade
6.Segurança no transporte, movimentação, armazenamento e manuseio de materiais
7.Segurança em caldeiras e vasos de pressão
8.Ergonomia
9.Doenças profissionais e do trabalho
10.Primeiros Socorros
11.Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho
12.Sinalização de segurança
13.Prevenção e controle de perdas
14.Programa de prevenção de riscos ambientais
15.Programa de controle médico em saúde ocupacional
16.Insalubridade e periculosidade.
17.Saúde do trabalhador no âmbito do SUS.
18.Ética Profissional.

NÍVEL ADMINISTRATIVO/FUNDAMENTAL
CONHECIMENTO DA LÍNGUA PORTUGUESA
1.Interpretação de textos, em prosa, para identificar:
O tema central do texto;
Informações ou idéias presentes no texto;
Relações de causa, tempo, fim comparação, conclusão, adição e outras entre orações, períodos ou parágrafos;
Relações de sentido entre as palavras (sinônimo e antônimos).
2.Ortografia, acentuação de palavras e uso de maiúsculas e minúsculas.
3.Recursos do sistema de pontuação: vírgula, dois pontos, travessão, reticências, ponto final e pontos de exclamação e interrogação.
4.Flexão de gênero, número e grau do substantivo e do adjetivo.
5.Conjugação de verbos regulares e irregulares.
6.Conjunção.
7.Concordância verbal e nominal.
CONHECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/SAÚDE COLETIVA 
1 Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei 8080/90 e Lei 8142/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS/1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001.
2.Lei Orgânica da Saúde. Sistema Único de Saúde.
3.Objetivos do SUS. Atribuições, Doutrinas e Competências.
4.Princípios que regem a organização do SUS
5.Modelos de Atenção à Saúde; Programa Saúde da Família e PACS; Vigilância à Saúde: Epidemiologia Sanitária.

52 -  AGENTE ADMINISTRATIVO ( NÍVEL FUNDAMENTAL) 
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS
1.Princípios de cidadania, autonomia e gestão democrática.
2.Relações humanas no trabalho.
3.Preservação do patrimônio público.
4.Prevenção de acidentes.
5.Preservação do meio ambiente.
6.Noções das funções administrativas, como: organização de arquivo, emissão e distribuição de correspondência, processos e documento diversos.
7.Noções sobre atendimento eficiente ao público.
8.Normas específicas para redação de correspondência oficial.
9.Noções sobre preenchimento e análise de formulários.
10.Noções de matemática: Números naturais; Sistema de numeração decimal; Números racionais;
Operações com números naturais; Grandezas e medidas; Formas geométricas - ângulo, triângulo, quadrilátero, polígono e círculo; Leitura e interpretação de gráficos e tabelas.
11.Noções de informática: Uso básico do sistema operacional Windows 2000; Uso básico da Planilha Excell versão 2000; Uso básico do processador de texto Word 2000. 
12.Noções de Ética.

53 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.Anotações e registros de enfermagem.
2.Princípios básicos quanto à limpeza, desinfecção e esterilização de materiais. 
3.Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, termoterapia, crioterapia, sondagens, aspirações, nebulização, uso de aparadeiras e papagaios, oxigenoterapia, lavagens, banho no leito, peso mensuração, curativos, posição para exames, alimentações e colheita de material para exames. 
4.Administração de medicamentos por via oral e parenteral. 
5.Assistência de enfermagem em saúde pública: imunizações, teste tuberculínico, controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis: tuberculose, hanseníase, cólera, AIDS, hepatite, meningite, dengue e leptospirose, e na prevenção e controle de infecção hospitalar.
6.Assistência de enfermagem ao paciente portador de: hipertensão arterial, diabetes, hemorragia digestiva, cardiopatias, neoplasias, acidente vascular cerebral e politraumatismo. 
7.Assistência de enfermagem ao paciente no pré, trans e pós-operatório. 
8.Assistência de enfermagem à mulher com doença ginecológica e prevenção, à gestante, parturiente e puérpera normais e patológicas. 
9.Assistência de enfermagem ao recém nascido a termo, pré-termo e pós-termo. 
10.Assistência de enfermagem à criança normal e portadora de diarréia, infecções respiratórias, desnutrição, glomerulonefrite difusa aguda e síndrome nefrótica. 
11.Ética  e legislação profissional.

54 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS
1.Instrumentos e Aparelhos de Laboratórios e sua conservação (microscópio, estufa, balança de precisão e destiladores).
2.Manuseio da Vidraria Básica de Laboratório, Tais Como: Tubo de Ensaio, Becker, Provetas, Buretas, etc. 
3.Assepsia e Limpeza de Material de Laboratório. 
4.Técnicas de Pesagens, Filtração e Decantação
5.Conservação de Material Biológico. 
6.Técnicas de Colheitas de Material Biológico. 
7.Conservação e Manuseio de Drogas e Produtos Comumente, Usados em Laboratório. 
8.Controle de Estoque de Material Utilizado em Laboratório. 
9.Material Cirúrgico Comumente Usados em Laboratório. 
10.Cuidados para evitar acidentes com material químico e biológico

ANEXO III

Agências credenciadas dos Correios

AGÊNCIA	ENDEREÇO
BOA VIAGEM	Av. Conselheiro Aguiar, 4955 - Boa Viagem
CASA AMARELA	Rua Padre Lemos, 498 - Casa Amarela
ACF NORTE	Rua Dr. José Maria, 379 - Encruzilhada
CASA FORTE	Av. 17 de Agosto, 1298 - Casa Forte
AFOGADOS	Praça da Paz, 16 - Afogados
CAXANGÁ	Av. Caxangá, 3563 - Iputinga
MACIEL PINHEIRO	Rua Gervásio Pires, 252 - Boa Vista
BONGI 	Av. Gen. San Martin, 1083- Bongi
CENTRAL DO RECIFE	Av.Guararapes, 250 - Recife
PIEDADE	Av.Bernardo Vieira de Melo, 3138 Lj.51  Jaboatão dos Guararapes
OLINDA	Pç.João Pessoa, s/n - Olinda
VARZÉA	Rua Azeredo Coutinho, 357 - Várzea
ARRUDA	Av. Beberibe, 1888 lojas 5 e 6 - Arruda


ANEXO IV 

ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS

Nível Superior/Universitário

Cargo                                          	Nº da Lei que criou o cargo	                                                   Atribuições
Analista Clínico	                                 16.829/02, de 20.12.02	                             Orientação, supervisão e execução qualificada de 			análises e pesquisas em Laboratório de Saúde Pública; 		realização de dosagens e análises microbiológicas, 			hematológicas, imunológicas, bacterioscópicas, físicas e 			químicas em geral, de material biológico, para fins de 			diagnóstico laboratorial.  (Lei Municipal)
Assistente Social	15.127/88, de 25.10.88	São atribuições dos assistentes sociais: execução do 			serviço social, aplicações dos métodos e técnicas especí			ficas do serviço social. (Lei Municipal)
Biólogo	15.874/94, de 28.01.94	Emitir laudos, pareceres; realizar perícias, pesquisas, con		sultorias, prestação de serviços e outras atividades profis		sionais;  esclarecer, informar e orientar os estudantes de 		Biologia;  cumprir a legislação competente que regula cole		ta, utilização, manejo, introdução, reprodução, intercâm			bio ou remessa de organismos;  efetur avaliação e 			denunciar 	situações danosas ou potencialmente 			danosas decorrentes da introdução ou retirada de espé			cies em ambientes naturais ou manejados.  (Lei nº 6.684,  		de 03.09.79)
Enfermeiro	15.127/88, de 25.10.88	Planejamento, organização, coordenação execução e 			avaliação dos serviços da assistência de enfermagem; 			consulta de enfermagem; prescrição da assistência de 			enfermagem; cuidados diretos de enfermagem a 			pacientes graves com risco de vida.   (Lei Municipal)
Engenheiro(nível 
universitário)	15.127/88, de 25.10.88	Aproveitamento e utilização de recursos naturais: meios 			de locação e comunicações, edificações, serviços e 			equipamentos urbanos, rurais e regionais nos seus aspec		tos técnicos e artísticos.  (Lei Municipal)
Engenheiro de 
Segurança do 
Trabalho	15.874/94, de 28.01.94	Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os 				serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho; estu			dar as condições de segurança dos locais do trabalho, das 			instalações e equipamentos; planejar e desenvolver a 			implantação de técnica radioativas a gerenciamento e 			controle de risco; vistoriar, avaliar, realizar perícias, arbi			trar, emitir parecer, laudos técnicos; propor políticas pro			gramas, normas e regulamentos de Segurança do 			Trabalho. (Resolução nº 359,  de 31.07.91)
Farmacêutico	15.127/88, de 25.10.88	Desempenho de funções de dispensação ou manipulação 		de fórmulas magistrais e farmacopéicas; assessoramento 		e responsabilidade técnica em: controle e/ou inspeção da 		qualidade, análise prévia, análise de controle e análise fis		cal de produtos que tenham destinação terapêutica, 			anestésica ou auxiliar de diagnósticos ou capazes de 			determinar dependência física ou psíquica. (Lei Municipal)
Fisioterapeuta	15.874/94, de 28.01.94	Executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finali			dade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade 		física do paciente;  dirigir serviços em órgaõs e estabelec			imentos públicos ou particulares, ou assessorá-los tecni			camente;  exercer o magistério nas disciplinas de for			mação básica ou profissional , de nível superior ou médio;  		supervisionar profissionais e alunos em trabalhos técnicos 		e práticos.  (Lei nº 938, de 13.10.69)
Fonoaudiólogo	15.127/88, de 25.10.88	Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à 			área da comunicação escrita e oral, voz e audição; diag			nóstico, avaliação da comunicação, oral e escrita, voz e 			audição; realizar terapia fonoaudiológica. (Lei Municipal)
Médico do Trabalho	16.031/95, de 23.05.95	Aplicar os conhecimentos de Medicina do Trabalho ao 			ambiente do trabalho e a todos os seus componentes, 			inclusive máquinas e equipamentos; colaborar nos    			projetos e na implantação de novas instalações físicas; 			responsabilizar-se tecnicamente, pela orientação quanto 			ao comprimento do dispostos nas NR aplicáveis às ativi			dades executadas; promover a realização de atividades 			de conscientização, educação e orientação dos tra			balhadores para prevenção de acidentes do trabalho e 			doenças ocupacionais; analisar e registrar em documen			tos específicos todos os acidentes ocorridos. (NR 4 do 			Ministério doTrabalho)
Médico	15.127/88, de 25.10.88	Participar todos os atos pertinentes à Medicina; prescrev			er e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e 		externo indicados em Medicina; atestar, no setor de sua 			atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclu			sive para justificação de faltas ao emprego. (Lei Municipal)
Nutricionista	15.127/88, de 25.10.88	Planejamento, organização dos serviços de alimentação, 			inspeção dos mesmos serviços; execução dos programas 		de educação alimentar. (Lei Municipal)
Odontólogo	15.127/88, de 25.10.88	Praticar todos os atos pertinentes à Odontologia; prescr			ever e aplicar especialidades, farmacêuticas de uso inter			no e externo, indicados em Odontologia; atestar, no setor 		de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros; 		aplicar anestesia local e truncular. (Lei Municipal)
Psicólogo	15.127/88, de 25.10.88	Utilização de métodos e técnicas psicológicas com os 			seguintes objetivos; diagnóstico psicológico, orientação e 		seleção profissional, orientação psicopedagógica. (Lei 			Municipal)
Químico	15.127/88, de 25.10.88	Executar os serviços definidos na legislação que regula			menta a profissão. (Lei Municipal)
Sanitarista	15.127/88, de 25.10.88	Planejamento e programação de atividades; coordenação, 		análise e execução das ações de epidemiologia; coorde			nação do processo de articulação técnico/político/adminis			trativo, entre o nível central, o regional e das unidades de 		saúde com as organizações populares. (Lei Municipal)
Terapeuta 
Ocupacional	15.127/88, de 25.10.88	Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacionais, 		com finalidade de desenvolver a capacidade mental do 			paciente. (Lei Municipal)
Veterinário	15.127/88, de 25.10.88	Assistência técnica e sanitária aos animais; planejamento 		e a execução da defesa sanitária animal; a inspeção e a 			fiscalização sob o ponto-de-vista sanitário, higiênico e tec			nológico dos matodouros e frigoríficos. (Lei Municipal)

Nível Técnico


Cargo	Nº da Lei que criou o cargo	Atribuições 
Auxiliar de Câmara
Clara e Escura	15.874/94, de 28.01.94	Desempenhar atividades técnica nos setores ou serviços de 			radiodiagnóstico, radioterapia, medicina nuclear, densitometria 			óssea, tomografia computadorizada, ressonância magnética, 			radioisótopos e radiologia odontológica. (Ofício CRTR - 15ª 			Região, 15.04.02)
Auxiliar de Cons.
Dentário	15.874/94, de 28.01.94	Orientar os pacientes sobre higiene bucal;  marcar consultas;  			preencher e anotar fichas clínicas;  manter em ordem arquivos e 		fichários;  controlar o movimento financeiro;  revelar e montar radi		ografias intra-orais;  preparar o paciente para o atendimento;  aux		iliar no atendimento ao paciente;  instrumentar o cirurgião- den			tista e o Técnico em Higiene Dental junto à cadeira operatória;  			aplicar métodos preventivos para controle da cárie dental.  			(Consolidação das Normas para Procedimentos nos Conselhos 			de Odontologia)
Operador de RX	15.127/88, de 25.10.88	Executar trabalhos relacionados com o manejo de aparelhos de 			Raio X e revelação de chapas radiográficas; executar outras tare			fas afins. (Lei Municipal)
Técnico de 
Enfermagem	15.127/88, de 25.10.88	Orientar e acompanhar o trabalho de enfermagem em grau auxil			iar, e participação no planejamento da assistência de enfer			magem; executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as 		privativas do Enfermeiro; executar outras tarefas afins. (Lei 			Municipal)
Técnico em 
Histopatologia	16.384/98, de 27.04.98	Receber o material para biópsia; envolver em parafina material 			recebido; cortar os blocos no micrótomo; confeccionar as lâminas 		com as técnicas de rotina para serem encaminhadas ao histopa			tologista para leitura. (Lei Municipal)
		Técnico de Laboratório	15.127/88, de 25.10.88	Executar, 			sob supervisão imediata, trabalhos de análise a exames rotineiros 		de laboratórios; auxiliar na conservação e manutenção do labo			ratório; executar outras tarefas afins. (Lei Municipal)
Técnico de 
Saneamento	15.874/94, de 28.01.94	Executar trabalhos e serviços técnicos projetados e dirigidos por 			profissionais de nível superior; orientar e coordenar equipes de 			execução de instalações, montagens, operação, reparos ou 			manutenção;   prestar assistência técnica e assessoria no estudo 		de viabilidade e desenvolvimento de projetos e   executar,  fis			calizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção 		e reparo de equipamentos, instalações e arquivos;  executar out			ras tarefas afins.(Resolução CONFEA nº 262/79 e Decreto nº 			90.922/85)
Técnico de Seg. 
do Trabalho	15.874/94, de 28.01.94	Informar o empregador e os trabalhadores, através de parecer 			técnico, sobre os riscos nos ambientes de trabalho; executar os 			procedimentos de segurança e higiene  do trabalho; executar pro		gramas de  prevenção de acidentes do trabalho; executar normas 		de segurança; indicar solicitar inspecionar equipamentos de pro			teção contra incêndio. (Portaria nº 3275,  de 21.09.89)

Nível Administrativo/Fundamental

Nº de Ordem	Cargo	Nº da Lei 	Atribuições 
27	Agente Administrativo	que criou o 
	(nível fundamental)	cargo
		15.127/88, de 25.10.88	Executar serviços de reprodução 						datilográfica de documentos e trabal						hos manuscritos; atender, informar 						especificamente e encaminhar interno 					e externo; executar outras tarefas 						afins.   (Lei Municipal)
28	Auxiliar de Enfermagem	15.127/88, de 25.10.88	Executar sob supervisão e orientação 					o atendimento de pacientes, higiene 						pessoal, e serviços auxiliares de 						enfermagem, em nível de execução 						simples em processos de tratamentos; 					executar outras tarefas afins.   (Lei 						Municipal)
29	Auxiliar de Laboratório	15.127/88, de 25.10.88	Executar sob supervisão trabalhos de 					análises e exames rotineiros de labo						ratórios; executar outras tarefas afins.   					(Lei Municipal)



