Edital 01/2017
Processo Seletivo Externo Simplificado

HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA
LIGA ÁLVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL
A Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil – LABCMI, inscrito no CNPJ 15.170.723/0005-30,
instituição privada, sem fins lucrativos, situado em Feria de Santana/BA, Av. Eduardo Fróes Mota, S/N Bairro
Brasília - CEP: 44.089-340 dá publicidade a reti-ratificação do Edital do Processo Seletivo Externo
Simplificado, destinado ao recrutamento e seleção de profissionais de nível médio, nível médio técnico e nível
superior para composição de cadastro reserva do Hospital Estadual da Criança/BA., que será regido pelas
disposições deste Edital de Processo Seletivo nº 001/2017.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo será realizado pela empresa Concepção Consultoria Técnica Especializada
Ltda, empresa selecionada e contratada pela LABCMI para este fim, mediante Contrato de Prestação de
Serviços nº HEC-CPS026/2017.
1.2. Todo e qualquer esclarecimento a respeito deste processo seletivo será feito somente por escrito,
por meio do endereço eletrônico concepcao@concepcaoconcursos.com.br
1.3. O Processo Seletivo destina-se a recrutar e selecionar candidatos para provimento de Funções de
nível médio, nível médio técnico e nível superior, a integrar o efetivo do quadro de pessoal da LABCMI,
conforme descrito no Capítulo 2 deste Edital.
1.3.1. O processo seletivo irá selecionar candidatos a ampla concorrência e também ao 1º emprego,
mediante comprovação em CTPS.
1.4. Os selecionados que vierem a ser contratados, se submeterão ao regime da Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT.
1.4.1. Considerando as regulamentações vigentes em face da aplicação e sujeição ao regime celetista,
os candidatos eventualmente aprovados no certame cumprirão prazo de experiência nos termos do
artigo 443, alínea “c”, da CLT.)
1.5. A avaliação do presente Processo Seletivo se efetivará sob a forma de avaliação de conhecimentos,
em conformidade com o disposto no presente Edital.
1.6. A aprovação de candidatos neste Processo Seletivo não implica obrigatoriedade na sua admissão,
cabendo à LABCMI a avaliação da conveniência e oportunidade de aproveitá-los em número
estritamente necessários às atividades desenvolvidas por ela, respeitando a ordem de classificação,
notadamente às vagas destinadas à formação do cadastro de reserva.
2. DOS REQUISITOS, DA CARGA HORÁRIA MENSAL, DO SALÁRIO.
Código: 100 - Cargo: ASSISTENTE SOCIAL
Requisitos exigidos,
com apresentação de
documentos
comprobatórios de
escolaridade e
experiência.

Formação
acadêmica exigida

Experiência exigida

CADASTRO DE RESERVA
1º emprego

Ampla
concorrência

CURSO SUPERIOR COMPLETO EM SERVIÇO SOCIAL
COM REGISTRO NO CONSELHO ATIVO, DESEJÁVEL
ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE COLETIVA OU
PÚBLICA.
COM OU SEM EXPERIÊNCIA EM PEDIATRIA E
MATERNO-INFANTIL,
ÁREA
ONCOLÓGICA
E/OU
HOSPITALAR. NOÇÕES EM REDE DE APOIO
SOCIOASSISTENCIAL E DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO A
CRIANÇA E ADOLESCENTE.

Vencimento Inicial
R$ 2.143,21

Carga Horária
150h

Taxa de Inscrição
R$ 40,00

Código: 101 - Cargo: BIOMÉDICO
Requisitos exigidos,
com apresentação de
documentos
comprobatórios de
escolaridade e
experiência.

Formação
acadêmica exigida
Experiência exigida

CADASTRO DE RESERVA
1º emprego

Ampla
concorrência

CURSO SUPERIOR COMPLETO EM BIOMEDICINA COM
REGISTRO NO CONSELHO ATIVO, DESEJÁVEL
ESPECIALIZAÇÃO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA.
COM OU SEM EXPERIÊNCIA ANTERIOR NA ÁREA
HOSPITALAR. NOÇÕES BÁSICAS DE LEITURA DE
LÂMINAS E INTEPRETAÇÃO DE EXAMES DE
BIOQUÍMICO.HABILIDADE COM INFORMÁTICA.

Vencimento Inicial
R$ 2.374,85

Carga Horária
180h
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Código: 102 - Cargo: ENFERMEIRO – OBSTETRÍCIA
Requisitos exigidos,
CURSO SUPERIOR COMPLETO EM ENFERMAGEM COM
Formação
com apresentação de
REGISTRO NO CONSELHO ATIVO, OBRIGATÓRIA
documentos
acadêmica exigida ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA
comprobatórios de
CONCLUÍDA OU EM ANDAMENTO.
escolaridade e
Experiência exigida
COM OU SEM EXPERIÊNCIA ANTERIOR.
experiência.
CADASTRO DE RESERVA
1º emprego

Vencimento Inicial

Ampla
concorrência

R$ 2.094,29

Código: 103 - Cargo: ENFERMEIRO – PEDIATRA
Requisitos exigidos,
Formação
com apresentação de
documentos
acadêmica exigida
comprobatórios de
escolaridade e
Experiência exigida
experiência.
CADASTRO DE RESERVA
1º emprego

Taxa de Inscrição

180h

R$ 40,00

CURSO SUPERIOR COMPLETO EM ENFERMAGEM COM
REGISTRO NO CONSELHO ATIVO, DESEJÁVEL
ESPECIALIZAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA/NEONATAL OU
EMERGÊNCIA.
COM OU SEM EXPERIÊNCIA ANTERIOR.

Vencimento Inicial

Ampla
concorrência

Carga Horária

R$ 2.094,29

Carga Horária
180h

Taxa de Inscrição
R$ 40,00

Código: 104 - Cargo: FARMACEUTICO
Requisitos exigidos,
com apresentação de
documentos
comprobatórios de
escolaridade e
experiência.

Formação
acadêmica exigida
Experiência exigida

CADASTRO DE RESERVA
1º emprego

Ampla
concorrência

CURSO SUPERIOR COMPLETO EM FARMÁCIA
DESEJÁVEL COM ESPECIALIZAÇÃO OU RESIDÊNCIA
EM PEDIATRIA, FARMACOLOGIA OU FARMÁCIA
CLÍNICA E REGISTRO NO CONSELHO ATIVO,
COM OU SEM EXPERIÊNCIA EM FARMÁCIA CLÍNICA.
CONHECIMENTO
EM
MANIPULAÇÃO
DE
QUIMIOTERÁPICOS.

Vencimento Inicial
R$ 4.282,55

Carga Horária
200h

Taxa de Inscrição
R$ 40,00

Código: 105 - Cargo: FARMACEUTICO BIOQUÍMICO
CURSO SUPERIOR COMPLETO EM FARMÁCIA COM
Requisitos exigidos,
Formação
ESPECIALIZAÇÃO EM BIOQUÍMICA E REGISTRO NO
com apresentação de
acadêmica exigida CONSELHO ATIVO.
documentos
comprobatórios de
COM OU SEM EXPERIÊNCIA EM ROTINAS DE
escolaridade e
Experiência exigida
HOSPITAIS, NOÇÕES DE APARELHOS LABORATORIAIS,
experiência.
PEDIATRIA E/OU PACIENTES DE ONCOLOGIA.
CADASTRO DE RESERVA
1º emprego

Ampla
concorrência

Vencimento Inicial
R$ 4.282,55

Código: 106 - Cargo: FISIOTERAPEUTA
Requisitos exigidos,
Formação
com apresentação de
documentos
acadêmica exigida
comprobatórios de
escolaridade e
Experiência exigida
experiência.
CADASTRO DE RESERVA
1º emprego

Ampla
concorrência

Carga Horária
200h

Taxa de Inscrição
R$ 40,00

CURSO SUPERIOR COMPLETO EM FISIOTERAPIA COM
REGISTRO NO CONSELHO ATIVO, DESEJÁVEL COM
ESPECIALIZAÇÃO EM PEDIATRIA, NEONATOLOGIA OU
MATERNO-INFANTIL.
COM OU SEM EXPERIÊNCIA ANTERIOR NO AMBIENTE
HOSPITALAR.

Vencimento Inicial
R$ 2.108,47

Carga Horária
150h
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Taxa de Inscrição
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Código: 107 - Cargo: FONOAUDIOLOGO
Requisitos exigidos,
Formação
com apresentação de
documentos
acadêmica exigida
comprobatórios de
escolaridade e
Experiência exigida
experiência.
CADASTRO DE RESERVA
1º emprego

CURSO SUPERIOR COMPLETO EM FONOAUDIOLOGIA
COM REGISTRO NO CONSELHO ATIVO, DESEJÁVEL
ESPECIALIZAÇÃO HOSPITALAR OU EM PEDIATRIA,
NEONATOLOGIA OU MATERNO-INFANTIL.
COM OU SEM EXPERIÊNCIA ANTERIOR NA ÁREA
HOSPITALAR.

Vencimento Inicial

Ampla
concorrência

R$ 2.469,89

Carga Horária

Taxa de Inscrição

150h

R$ 40,00

Código: 108 - Cargo: NUTRICIONISTA
Requisitos exigidos,
com apresentação de
documentos
comprobatórios de
escolaridade e
experiência.

Formação
acadêmica exigida

Experiência exigida

CADASTRO DE RESERVA
1º emprego

Ampla
concorrência

Vencimento Inicial
R$ 2.094,29

Código: 109 - Cargo: PSICÓLOGO
Requisitos exigidos,
Formação
com apresentação de
acadêmica
exigida
documentos
comprobatórios de
escolaridade e
Experiência exigida
experiência.
CADASTRO DE RESERVA
1º emprego

Ampla
concorrência

CURSO SUPERIOR COMPLETO NUTRIÇÃO COM
REGISTRO NO CONSELHO ATIVO, DESEJÁVEL
ESPECIALIZAÇÃO EM NUTRIÇÃO CLÍNICA PEDIÁTRICA
E/OU GESTÃO DE UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO.
COM OU SEM EXPERIÊNCIA EM NUTRIÇÃO CLÍNICA
HOSPITALAR OU NO SEGMENTO DE REFEIÇÕES
COLETIVAS E/OU RESTAURANTES INDUSTRIAIS.
DESEJÁVEL
CONHECIMENTO
EM
SISTEMAS
INFORMATIZADOS DE COZINHA INDUSTRIAL
Carga Horária

Taxa de Inscrição

180h

R$ 40,00

CURSO SUPERIOR COMPLETO PSICOLOGIA COM
REGISTRO NO CONSELHO ATIVO, DESEJÁVEL
ESPECIALIZAÇÃO PSICOLOGIA HOSPITALAR.
COM OU SEM EXPERIÊNCIA NA ÁREA.

Vencimento Inicial
R$ 1.772,06

Carga Horária
120h

Taxa de Inscrição
R$ 40,00

Código: 200 - Cargo: INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO
CURSO
TÉCNICO
DE
ENFERMAGEM
E
Requisitos exigidos,
Formação exigida
INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA COM REGISTRO NO
com apresentação de
CONSELHO ATIVO.
documentos
comprobatórios de
CONHECIMENTO EM CIRURGIAS DE PEQUENO MÉDIO
escolaridade e
Experiência exigida
E ALTO PORTE. COM OU SEM EXPERIÊNCIA ANTERIOR
experiência.
NA ÁREA. DESEJÁVEL HABILIDADE COM INFORMÁTICA.
CADASTRO DE RESERVA
1º emprego

Ampla
concorrência

Vencimento Inicial
R$ 972,46

Código: 201 - Cargo: TÉCNICO ENFERMAGEM
Requisitos exigidos,
Formação exigida
com apresentação de
documentos
comprobatórios de
Experiência exigida
escolaridade e
experiência.
CADASTRO DE RESERVA
1º emprego

Ampla
concorrência

Carga Horária
180h

Taxa de Inscrição
R$ 30,00

CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COM REGISTRO
NO CONSELHO ATIVO.
COM OU SEM EXPERIÊNCIA ANTERIOR NA ÁREA.

Vencimento Inicial
R$ 972,46

Carga Horária
180h
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Taxa de Inscrição
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Código: 202 - Cargo: TÉCNICO LABORATÓRIO
Requisitos exigidos,
com apresentação de
documentos
comprobatórios de
escolaridade e
experiência.

Formação exigida

Experiência exigida

CADASTRO DE RESERVA
1º emprego

Ampla
concorrência

Vencimento Inicial
R$ 1.119,15

Código: 203 - Cargo: TÉCNICO NUTRIÇÃO
Requisitos exigidos,
Formação exigida
com apresentação de
documentos
comprobatórios de
Experiência exigida
escolaridade e
experiência.
CADASTRO DE RESERVA
1º emprego

Ampla
concorrência

1º emprego

Ampla
concorrência

CADASTRO DE RESERVA
1º emprego

Ampla
concorrência

CADASTRO DE RESERVA
1º emprego

Ampla
concorrência

Carga Horária
180h

R$ 30,00

Taxa de Inscrição
R$ 30,00

CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA COM REGISTRO NO
CONSELHO ATIVO.
COM OU SEM EXPERIÊNCIA EM RADIOLOGIA COM
PEDIATRIA.

Vencimento Inicial
R$ 1.734,51

Carga Horária
120h

Taxa de Inscrição
R$ 30,00

2º GRAU COMPLETO, DESEJÁVEL
VIGILANTE OU PORTARIA.

CURSO

DE

HABILIDADE COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COM
OU SEM EXPERIÊNCIA ANTERIOR NA ÁREA.

Vencimento Inicial
R$ 972,46

Código: 301 - Cargo: AJUDANTE COZINHA
Requisitos exigidos,
Formação exigida
com apresentação de
documentos
comprobatórios de
Experiência exigida
escolaridade e
experiência.

Taxa de Inscrição

CURSO TÉCNICO DE NUTRIÇÃO COM REGISTRO NO
CONSELHO ATIVO.
CONHECIMENTO BÁSICO EM BOAS PRÁTICA DE
FABRICAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS.COM
OU SEM EXPERIÊNCIA EM COZINHA DE UNIDADE
HOSPITALAR.

R$ 1.375,95

Código: 300 - Cargo: AGENTE DE PORTARIA
Requisitos exigidos,
Formação exigida
com apresentação de
documentos
comprobatórios de
Experiência exigida
escolaridade e
experiência.

Carga Horária
180h

Vencimento Inicial

Código: 204 - Cargo: TÉCNICO RADIOLOGIA
Requisitos exigidos,
Formação exigida
com apresentação de
documentos
comprobatórios de
Experiência exigida
escolaridade e
experiência.
CADASTRO DE RESERVA

CURSO TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA OU
ANÁLISES CLINICAS COM REGISTRO NO CONSELHO
ATIVO,
NOÇÕES
BÁSICAS
DE
EQUIPAMENTOS
LABORATORIAIS. BOAS PRÁTICAS EM COLETA,
SEGUNDO
AS
NORMAS
DE
SEGURANÇA
E
IDENTIFICAÇÃO AO PACIENTE COM OU SEM
EXPERIÊNCIA ANTERIOR COM COLETA EM PEDIATRIA
OU BANCADA.

Carga Horária
180h

Taxa de Inscrição
R$ 30,00

2º GRAU COMPLETO, DESEJÁVEL CURSO EM HIGIENE
E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS.
CONHECIMENTO BÁSICO EM BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS.COM
OU SEM EXPERIÊNCIA COMO AJUDANTE DE COZINHA
INDUSTRIAL

Vencimento Inicial
R$ 972,46

Carga Horária
180h
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Taxa de Inscrição
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Código: 302 - Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Requisitos exigidos, com
Formação exigida
2º GRAU COMPLETO.
apresentação de
documentos
COM OU SEM EXPERIÊNCIA ANTERIOR NA ÁREA.
comprobatórios de
Experiência exigida
HABILIDADE COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO E
escolaridade e
INFORMÁTICA. CAPACIDADE DE REDAÇÃO.
experiência.
CADASTRO DE RESERVA
1º emprego

Ampla
concorrência

Vencimento Inicial
R$ 972,46

Código: 303 - Cargo: AUXILIAR DE FARMÁCIA
Requisitos exigidos,
Formação exigida
com apresentação de
documentos
comprobatórios de
Experiência exigida
escolaridade e
experiência.
CADASTRO DE RESERVA
1º emprego

Ampla
concorrência

Carga Horária
220h

Taxa de Inscrição
R$ 30,00

2º GRAU COMPLETO.
COM OU SEM EXPERIÊNCIA ANTERIOR NA ÁREA.
DESEJÁVEL, CONHECIMENTO EM FARMÁCIA
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Vencimento Inicial
R$ 972,46

Carga Horária
220h

E

Taxa de Inscrição
R$ 30,00

Código: 304 - Cargo: AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO
Requisitos exigidos,
Formação exigida
2º GRAU COMPLETO.
com apresentação de
documentos
COM OU SEM EXPERIÊNCIA ANTERIOR NA ÁREA
comprobatórios de
Experiência exigida
HOSPITALAR
escolaridade e
experiência.
CADASTRO DE RESERVA
1º emprego

Ampla
concorrência

Vencimento Inicial
R$ 972,46

Carga Horária
180h

Taxa de Inscrição
R$ 30,00

Código: 305 - Cargo: AUXILIAR DE RECEPÇÃO
Formação exigida
2º GRAU COMPLETO.
Requisitos exigidos, com
apresentação de documentos
COM OU SEM EXPERIÊNCIA ANTERIOR.
comprobatórios de escolaridade
Experiência exigida HABILIDADE BÁSICA EM INFORMÁTICA E
e experiência.
ATENDIMENTO AO PÚBLICO.
Vencimento
Taxa de
CADASTRO DE RESERVA
Carga Horária
Inicial
Inscrição
Ampla concorrência
R$ 972,46
180h
R$ 30,00
1º emprego
Código: 306 - Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Requisitos exigidos,
Formação exigida
2º GRAU COMPLETO.
com apresentação de
documentos
comprobatórios de
Experiência exigida
COM OU SEM EXPERIÊNCIA EM COZINHA INDUSTRIAL
escolaridade e
experiência.
CADASTRO DE RESERVA
1º emprego

Ampla
concorrência

Vencimento Inicial
R$ 972,46

Carga Horária
180h
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Taxa de Inscrição
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Código: 307 - Cargo: COPEIRO
Formação exigida
Requisitos exigidos,
com apresentação de
documentos
comprobatórios de
Experiência exigida
escolaridade e
experiência.
CADASTRO DE RESERVA
1º emprego

Ampla
concorrência

Vencimento Inicial
R$ 972,46

Código: 308 - Cargo: COZINHEIRO
Requisitos exigidos,
Formação exigida
com apresentação de
documentos
comprobatórios de
Experiência exigida
escolaridade e
experiência.
CADASTRO DE RESERVA
1º emprego

Ampla
concorrência

1º emprego

Ampla
concorrência

Carga Horária
180h

Taxa de Inscrição
R$ 30,00

2º GRAU COMPLETO. DESEJÁVEL CURSO EM HIGIENE
E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS.
CONHECIMENTO BÁSICO EM BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. COM
OU SEM EXPERIÊNCIA ANTERIOR COMO COZINHEIRO
INDUSTRIAL.

Vencimento Inicial
R$ 1.168,15

Código: 309 - Cargo: MAQUEIRO
Requisitos exigidos,
Formação exigida
com apresentação de
documentos
comprobatórios de
Experiência exigida
escolaridade e
experiência.
CADASTRO DE RESERVA

2º GRAU COMPLETO.
DESEJÁVEL CURSO EM HIGIENE E MANIPULAÇÃO DE
ALIMENTOS E/OU COPEIRO, CONHECIMENTO BÁSICO
EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E MANIPULAÇÃO
DE ALIMENTOS, DIETA E LACTÁRIO. COM OU SEM
EXPERIÊNCIA ANTERIOR NA ÁREA HOSPITALAR.

Carga Horária
180h

Taxa de Inscrição
R$ 30,00

2º GRAU COMPLETO. DESEJÁVEL CONHECIMENTO EM
PRIMEIROS SOCORROS.
COM OU SEM EXPERIÊNCIA ANTERIOR NA ÁREA.

Vencimento Inicial
R$ 972,46

Carga Horária
180h

Taxa de Inscrição
R$ 30,00

2.1. Regime de contratação: Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. Acessar o site www.concepcaoconsultoria.com.br durante o período de 8h00min do dia 18/10/2017
às 23h59min do dia 20/10/2017, observado o horário oficial de Brasília/DF, conhecer o Edital, ficar
ciente das normas estabelecidas e seguir as orientações contidas na tela.
a) Digitar corretamente os dados cadastrais, indicar a formação, fazer a opção do código da
vaga que deseja concorrer e registrar se concorre ao 1º emprego ou ampla concorrência.
b) É vedada a inscrição do mesmo candidato para cargos do mesmo nível acadêmico. Dessa
forma, no momento do preenchimento do cadastro eletrônico deverá observar o código do cargo
neste edital - item 2.
c) Uma vez finalizado o preenchimento do cadastro eletrônico nenhuma informação poderá ser
alterada, excluída ou inserida e não serão aceitos pedidos de ajustes, cancelamento ou alegação
de desconhecimento. Portanto, certifique-se de todas as informações antes de inseri-las no
sistema.
d) Havendo interesse, o candidato deve imprimir o cadastro eletrônico antes de sua
finalização, pois não será possível acessá-lo após a conclusão.
e) Imprimir o boleto bancário.
f) O Boleto bancário só será impresso durante o período das inscrições. Após o
encerramento das inscrições o boleto não ficará disponível para impressão.
g) Verificar o valor da taxa de inscrição no quadro de cargos, item 2 e pagar o boleto
bancário em qualquer Agência Bancária vinculada ao Sistema de Compensação Nacional
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impreterivelmente, até a data de vencimento constante do boleto bancário (21/10/2017). O
pagamento após a data de vencimento implica o CANCELAMENTO da inscrição.
h) O pagamento só poderá ser efetivado nas agências bancárias, via boleto bancário. Não é
permitido o pagamento em correspondentes bancários, casas lotéricas, nem depósito em
envelope nos caixas eletrônicos.
i) Acessar o site após 72h do pagamento da taxa de inscrição para imprimir o comprovante
de inscrição, digitando o nº do CPF e a data do nascimento, sendo de responsabilidade
exclusiva do candidato a obtenção desse documento.
j) A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital.
3.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos
exigidos para o cargo. No momento da inscrição, o candidato deverá optar pelo código do cargo que
deseja concorrer, podendo fazer a sua inscrição. Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida a
sua alteração.
3.3. As inscrições efetuadas somente serão validadas após pagamento da taxa de inscrição, que deverá
ocorrer via boleto bancário gerado, automaticamente, pelo sistema eletrônico, após a finalização da
inscrição.
3.4. A Concepção Consultoria Técnica Especializada Ltda não se responsabiliza por solicitações de
inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem
como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
3.5. O descumprimento das instruções para inscrição implicará a não efetivação da mesma.
3.6. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo
em caso de cancelamento do processo seletivo por conveniência Liga Álvaro Bahia Contra a
Mortalidade Infantil – LABCMI.
3.7. Ficam mantidas as inscrições realizadas no período de 02 e 03 de outubro de 2017, conforme lista
publicada no dia 17/10/2017, garantido eventual ressarcimento aos inscritos no período destacado que,
por força das alterações promovidas por esta publicação, não desejem mais prosseguir no certame.
3.7.1. Os candidatos que não tenham interesse em continuar no certame deverão acessar o site
www.concepcaoconsultoria.com.br durante o período de 8h00min do dia 19/10/2017 às 17h59min do
dia 20/10/2017, observado o horário oficial de Brasília/DF, digitar CPF e data de nascimento e
manifestar seu interesse em cancelar sua inscrição.
4. DO PROCESSO SELETIVO
A seleção será composta de uma Avaliação de Conhecimentos (classificatória e eliminatória)
4.1. O conteúdo programático das provas de conhecimentos está descrito no Anexo Único deste Edital,
onde consta a expressão “Conteúdo Programático”.
4.2. A Avaliação de Conhecimentos para os cargos de nível médio e médio técnico, será composta de 30
(trinta) questões objetivas, no valor total de 75 (setenta e cinco) pontos, sendo:
Avaliação de Conhecimentos Nível Médio e Médio Técnico
Questões
Objetivas
15

Peso de cada
questão
2,0

Total de
Pontos
30,0

Conhecimentos Específicos

15

3,0

45,0

Total

30

Conhecimentos
Língua Portuguesa

75,0

4.3. A Avaliação de Conhecimentos para os cargos de nível superior será composta de 30 (trinta) questões

objetivas e uma questão discursiva, no valor total de (cem) pontos, sendo:
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Avaliação de Conhecimentos Nível Superior
Questões
Objetivas
15

Peso de cada
questão
2,0

Total de
Pontos
30,0

Conhecimentos Específicos

15

3,0

45,0

Questão discursiva

01

25,0

25,0

Conhecimentos
Língua Portuguesa

Total

30

100,0

4.4. Serão eliminados do certame os candidatos que concorrerem aos cargos de nível médio e nível
médio técnico e obtiverem pontuação inferior a 35,0 (trinta e cinco vírgula zero).
4.5. Serão eliminados do certame os candidatos que concorrerem aos cargos de nível superior e que
obtiverem pontuação inferior de 35,0 (trinta e cinco vírgula zero), nas questões objetivas e inferior a
13,0 (treze virgula zero) na questão discursiva.
4.5.1. Só terá a questão discursiva corrigida, o candidato que obtiver um mínimo de 35,0 (trinta e cinco
vírgula zero), nas questões objetivas.
4.6. A pontuação final da Avaliação de Conhecimentos para os cargos de nível superior, será o
somatório dos pontos obtidos nas questões objetivas, mais a pontuação da questão discursiva.
4.7. A pontuação final da Avaliação de Conhecimentos para os cargos de nível médio e médio técnico,
será o total dos pontos obtidos nas questões objetivas.
4.8. As informações sobre local e horário de aplicação das provas estarão disponíveis nos sites da
empresa Concepção, endereço eletrônico www.concepcaoconsultoria.com.br a partir do dia 06 de
novembro de 2017.
4.9. No dia da aplicação da prova de conhecimentos, o candidato deverá comparecer ao local
designado, com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido exclusivamente do original de um dos
documentos relacionados nos subitens 4.10 e 4.11 e caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
4.10. O candidato somente terá acesso ao local da realização das provas mediante apresentação
obrigatória do Documento Original de Identidade, que deverá estar em perfeitas condições, de forma
a permitir, com clareza, a identificação do candidato. Como não ficará retido, será exigida a
apresentação do original, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.11. Serão considerados Documentos de Identidade um dos a seguir relacionados:
Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos
Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos
fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de
reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como
identidade; carteira de trabalho e previdência social; carteira nacional de habilitação (somente o modelo
aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997).
4.12. O candidato deverá assinar a lista de presença de acordo com a assinatura constante no seu
documento de identificação.
4.13. As provas de conhecimento para os cargos nível médio e médio técnico terão a duração máxima de 3
(três) horas.
4.14. As provas de conhecimento para os cargos de nível superior, terão a duração máxima de 3h 30m (três
horas e trinta minutos).
4.15. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação das provas, no momento do
rompimento do lacre dos envelopes.
4.16. Não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer no local de aplicação das provas,
portando aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, qualquer tipo relógio, walkman, aparelho
portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, entre outros), boné e/ou chapéu. O
descumprimento desta determinação implicará na eliminação do candidato do processo seletivo.
4.17. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do processo seletivo o candidato
que, durante a realização das provas:
a) For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas.
b) Utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamentos eletrônicos, dicionário, notas ou impressos
que não forem expressamente permitidos ou realizar consulta de qualquer espécie.
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4.18.
4.19.
4.20.
4.21.

4.22.
4.23.

4.24.

c) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas,
com as autoridades presentes e com os demais candidatos.
d) Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua
realização.
e) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas ou qualquer documento
relativo ao processo seletivo.
f) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
g) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de
terceiros, em qualquer etapa do processo seletivo.
Não será permitida a saída de candidatos antes de transcorrida 01 (uma) hora do início da prova,
por motivo de segurança.
Os candidatos somente poderão levar o Caderno de Questões na última hora faltante para o
término das provas.
Não serão computadas questões não respondidas, questões que contenham mais de uma resposta
(mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis.
Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta da prova objetiva por erro do
candidato, sendo de sua inteira responsabilidade proceder ao seu preenchimento em conformidade
com as instruções respectivas.
As Folhas de Respostas dos candidatos serão personalizadas e assinadas, impossibilitando a
substituição.
O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar
as suas folhas de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de
realização da adequada correção.
O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, vaga e
o número de seu CPF, sendo que qualquer incorreção deverá ser imediatamente comunicada ao
fiscal da prova.

5. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
5.1. Em caso de empate terão preferência:
5.1.1. Para os candidatos aos cargos de nível superior que obtiverem, na ordem apresentada:
a) Maior pontuação na questão discursiva.
b) Maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos.
c) Maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa.
d) Maior idade.
5.1.2. Para os candidatos aos cargos de nível médio e médio técnico que obtiverem, na ordem
apresentada:
a) Maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos.
b) Maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa.
c) Maior idade.
6. DA NOTA FINAL
6.1. Os candidatos serão classificados de acordo com os valores decrescentes da pontuação final no
Processo Seletivo.
7. DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO
7.1. Os candidatos selecionados comporão em cadastro de reserva do cargo de opção. Serão
publicadas duas listas: uma constando os candidatos que optaram no ato da inscrição para 1º Emprego
e outra Lista com os candidatos a ampla concorrência.
7.2. Os candidatos comporão um cadastro de reserva, por ordem de classificação final, que poderão ser
convocados em caso de abertura de vaga na função com o perfil exigido neste Edital, num prazo de até
2 (dois) anos, a contar do resultado final desta seleção.
7.3. O Processo Seletivo terá vigência de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, a critério do
LABCMI, a contar da homologação do resultado final deste Processo Seletivo.
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8. DOS RECURSOS
8.1. O prazo de interposição de recursos será de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data da
divulgação dos gabaritos e Resultado Final. No segundo dia, os recursos serão recebidos até às 18
horas (horário de Brasília).
8.2. O recurso deverá ser interposto no endereço eletrônico www.concepcaoconsultoria.com.br, respeitado o
prazo informado no subitem 8.1.
8.3. O recurso deverá identificar o ponto que suscitou a dúvida, ser objetivo, fundamentado e tempestivo.
Será indeferido preliminarmente o recurso que:
a) estiver incompleto;
b) não apresentar argumentação lógica;
c) for encaminhado via fax, via postal ou qualquer outro meio que não o previsto neste Edital;
d) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora ou qualquer colaborador da Concepção
Consultoria Técnica Especializada Ltda.
8.4. Se do exame de recurso resultar anulação de questão objetiva integrante de prova, a pontuação
correspondente a essa questão será atribuída a todos os candidatos, independentemente de não terem
recorrido.
8.5. Todos os recursos serão analisados e as justificativas das alterações de gabarito das provas objetivas
serão divulgadas nos endereços eletrônico www.concepcaoconsultoria.com.br quando da divulgação do
resultado.
8.6. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito
definitivo.
9. DIVULGAÇÃO DAS FASES E RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO
9.1. O resultado será divulgado pela internet, no endereço eletrônico www.concepcaoconsultoria.com.br
sendo de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os resultados e atos
decorrentes deste Edital e nas datas prováveis, conforme cronograma a seguir:
CRONOGRAMA
ETAPAS/FASES/ATIVIDADES
Publicação da reti-ratificação o Edital
Reabertura das inscrições
Divulgação das inscrições validadas
Período para solicitar cancelamento da inscrição realizada em 02 e 03/10/17
Convocação para a Avaliação de Conhecimentos
Aplicação da Avaliação de Conhecimentos
Divulgação dos gabaritos das provas objetivas
Prazo para interposição de recursos contra os gabaritos das provas objetivas
Resultado do processo Seletivo

DATA PROVÁVEL
16/10/2017
18 a 20/10/2017
17/10/2017
19 e 20/10/2017
06/11/2017
15/11/2017
16/11/2017
17 e 18/11/2017
23/11/2017

10. DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
10.1. A homologação do Processo Seletivo ocorrerá no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados
da publicação do resultado final.
10.2. Após a homologação do resultado final do Processo Seletivo, a LABCMI convocará os
candidatos aprovados, por ordem de classificação final e por código/opção da função.
11. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
11.1. Ter sido aprovado em todas as fases da seleção.
11.2.Ter a idade mínima de 18 anos na data da admissão.
11.3. Possuir todos os requisitos exigidos para o exercício da função, conforme item 2 deste Edital.
11.4. Estar em dia com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, também com as obrigações
militares.
11.5. Apresentar a documentação solicitada pela LABCMI, quando da sua convocação para
admissão, a saber:
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a) 02 fotos 3x4;
b) Original e cópia - Carteira de Trabalho e Previdência Social;
c) Original e cópia - cédula de identidade; título de eleitor e comprovante da última votação;
comprovante de residência; certificado de reservista (se for o caso); CPF; PIS/PASEP;
certidão de casamento ou nascimento; certidão de nascimento dos filhos e outros
dependentes (se for o caso); caderneta de vacinação dos filhos menores de 14 anos (se for o
caso); comprovante de escolaridade; comprovante de contribuição sindical (se houver); conta
corrente na Caixa Econômica Federal;
d) Declarações: para fins de Imposto de Renda e para fins de dependente para salário família preencher no LABCMI;
e) Solicitações: Vale Transporte e outros decorrentes da legislação vigente.
f) Exame médico admissional;
g) Cópia autenticada da carteira do Conselho Profissional e comprovante de regularidade de
pagamento da anuidade junto ao referido Conselho para os cargos de Nível Superior e Nível
Médio Técnico.
11.5.1. O candidato que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos - estará
automaticamente eliminado, exceto caderneta de vacinação dos filhos menores de 14 anos.
11.5.2. A documentação relativa à escolaridade e experiência mínima dos candidatos aprovados será
entregue à LABCMI na forma determinada em Convocação Específica.
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. A participação do candidato implicará na aceitação das regras para o Processo Seletivo
contidas neste Edital.
12.2. A participação dos candidatos nesta seleção não implica obrigatoriedade em sua admissão,
cabendo à LABCMI a avaliação da conveniência e oportunidade de aproveitá-los em número
estritamente necessário, respeitada a ordem de classificação.
12.3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos e avisos
referentes a esta seleção divulgados no site www.concepcaoconsultoria.com.br.
12.4. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horário de realização
das etapas da seleção. O candidato deverá observar rigorosamente os editais a serem
divulgados.
12.5. Não serão aplicadas as etapas deste processo seletivo em local, data ou horários diferentes dos
predeterminados nos editais disponibilizados no site www.concepcaoconsultoria.com.br.
12.6. Não haverá segunda chamada para a realização das etapas do processo seletivo.
12.7. No dia de realização das provas de conhecimentos, não serão fornecidas, por qualquer membro
da equipe de aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu
conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação.
12.8. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas
de conhecimentos.
12.9. As informações prestadas no ato de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato,
respondendo este por qualquer falsidade.
12.10. A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou de outra natureza,
ocorridas no decorrer do Processo Seletivo, mesmo que só verificada posteriormente,
eliminará o candidato da seleção, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da sua
inscrição.
12.11. Não poderão ser contratados em razão do presente Processo Seletivo, aqueles que tenham
sido condenados com trânsito em julgado de sentença penal, inclusive sentenças transitadas
em jugado em face de improbidade administrativa.
12.12. Fica assegurado à LABCMI o direito de cancelar, no todo ou em parte, este Processo Seletivo,
mediante justificativa, sem que caiba, em decorrência dessa medida, qualquer indenização,
compensação ou reclamação dos participantes.
Salvador, 16 de outubro de 2017.
Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil – LABCMI
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ANEXO ÚNICO - Conteúdo Programático
Cargo: 100- ASSISTENTE SOCIAL
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Textualidade e estilo; Coesão e Coerência; Denotação
e Conotação; Figuras de Linguagem; Sinonímia e Antonímia; Homonímia e Paronímia; Níveis de
Linguagem. Fonética e fonologia; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos. Ortografia.
Acentuação Gráfica. Crase. Morfologia; Classificação, formas, flexões e emprego das classes
gramaticais; Processo de formação de palavras. Sintaxe; Frase, oração, período: o que são como se
classificam; Termos da oração; Pontuação; Regência verbal e nominal; Concordância verbal e
nominal; Colocação pronominal. Gênero textual; tipologia textual.
Conhecimentos Específicos: Legislação Aplicada ao SUS. Evolução histórica da organização do
sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes
e arcabouço legal. Controle social no SUS. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.
Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei no 8.080/1990, Lei no
8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da
saúde. Sistemas de informação em saúde. Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O
paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu atendimento. Relações humanas em uma instituição
hospitalar. Código de ética profissional. Trabalho em equipe. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE
1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
A Assistência Social e a trajetória das Políticas Sociais Brasileiras. Serviço Social na área de saúde
e participação comunitária. Intervenções metodológicas do Serviço Social: abordagens individuais e
grupais. O Estatuto do Idoso conceitos de participação social, cidadania e controle social como
fundamentos da prática do Serviço Social. O papel do Serviço Social nas ações de inclusão social.
A prática e a ética em Serviço Social; Serviço Social, Políticas Públicas e Privadas; O Serviço Social e a
Seguridade Social; Relação da Assistência Social com as políticas públicas. Relação da Assistência Social
com as políticas sociais específicas: criança, adolescente, idoso e pessoas portadoras de deficiência.
Planejamento, supervisão e coordenação de programas e serviços sociais. Conceitos de participação
social, cidadania e controle social como fundamentos da prática do Serviço Social. O papel do Serviço
Social nas ações de inclusão social.
Cargo: 101- BIOMÉDICO
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Textualidade e estilo; Coesão e Coerência; Denotação
e Conotação; Figuras de Linguagem; Sinonímia e Antonímia; Homonímia e Paronímia; Níveis de
Linguagem. Fonética e fonologia; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos. Ortografia.
Acentuação Gráfica. Crase. Morfologia; Classificação, formas, flexões e emprego das classes
gramaticais; Processo de formação de palavras. Sintaxe; Frase, oração, período: o que são como se
classificam; Termos da oração; Pontuação; Regência verbal e nominal; Concordância verbal e
nominal; Colocação pronominal. Gênero textual; tipologia textual.
Conhecimentos Específicos: Legislação Aplicada ao SUS. Evolução histórica da organização do
sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes
e arcabouço legal. Controle social no SUS. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.
Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei no 8.080/1990, Lei no
8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da
saúde. Sistemas de informação em saúde. Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O
paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu atendimento. Relações humanas em uma instituição
hospitalar. Código de ética profissional. Trabalho em equipe. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE
1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Bioquímica. Dosagens hormonais e de enzimas. Eletroforese de hemoglobina, lipoproteínas e
proteínas. Equilíbrio ácido base. Propriedades da água. Radicais livres. Hematologia. Testes
hematológicos. Automação em hematologia. Imunologia. Alergias. Avaliação da função imune.
Carcinogênese. Doenças auto - imunes. Leucemias. Microbiologia da água e dos alimentos.
Métodos de análise. Parâmetros legais. Microbiologia médica. Bacteriologia, virologia e micologia.
Urinálise. EAS. Bioquímica. Cultura. Teste de gravidez. Escolha, coleta e conservação de amostra
para diagnóstico. Preparo de vidraria, reagentes e soluções. Preparo de meios de cultura.
Equipamentos: princípios e fundamentos. Potenciômetros. Autoclaves e fornos. Microscópios.
Centrífugas. Espectrofotômetros e leitores de Elisa. Termocicladores. Citômetros de fluxo. Filtros,
destiladores e purificação de água. Cromatografia e eletroforese.
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Cargo: 102- ENFERMEIRO – OBSTETRÍCIA
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Textualidade e estilo; Coesão e Coerência; Denotação
e Conotação; Figuras de Linguagem; Sinonímia e Antonímia; Homonímia e Paronímia; Níveis de
Linguagem. Fonética e fonologia; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos. Ortografia.
Acentuação Gráfica. Crase. Morfologia; Classificação, formas, flexões e emprego das classes
gramaticais; Processo de formação de palavras. Sintaxe; Frase, oração, período: o que são como se
classificam; Termos da oração; Pontuação; Regência verbal e nominal; Concordância verbal e
nominal; Colocação pronominal. Gênero textual; tipologia textual.
Conhecimentos Específicos: Legislação Aplicada ao SUS. Evolução histórica da organização do
sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes
e arcabouço legal. Controle social no SUS. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.
Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei no 8.080/1990, Lei no
8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da
saúde. Sistemas de informação em saúde. Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O
paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu atendimento. Relações humanas em uma instituição
hospitalar. Código de ética profissional. Trabalho em equipe. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE
1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Enfermagem médico-cirúrgica: clínica médica, doenças transmissíveis, clínica cirúrgica, centro
cirúrgico e centro de material. Urgências e Emergências. Enfermagem na saúde da mulher, criança
e adolescente: ginecologia, planejamento familiar, obstetrícia, neonatologia e pediatria. Enfermagem
na saúde do adulto e do idoso. Assistência integral aos indivíduos e famílias nas unidades de saúde,
no domicílio e/ou nos diversos espaços comunitários, em todas as fases do desenvolvimento
humano. Enfermagem em saúde mental. Anatomo-fisiologia da Gestação. Bioética e Biossegurança.
Políticas de Saúde da Mulher. Acolhimento em Ginecologia e Obstetrícia. Epidemiologia. Avaliação
Clínica em Enfermagem Obstétrica. Diagnóstico Laboratorial e de Imagem. Dor e Analgesia no
Parto. Assistência de Enfermagem no Pré-Natal de Baixo e Alto Risco. Urgências e Emergências
Obstétricas. Enfermagem em Neonatologia. Assistência de Enfermagem no Puerpério.
Gerenciamento de Enfermagem em Unidades Obstétricas. Afecções Ginecológicas. Enfermagem
em Saúde Reprodutiva.
Cargo: 103- ENFERMEIRO – PEDIATRIA
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Textualidade e estilo; Coesão e Coerência; Denotação
e Conotação; Figuras de Linguagem; Sinonímia e Antonímia; Homonímia e Paronímia; Níveis de
Linguagem. Fonética e fonologia; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos. Ortografia.
Acentuação Gráfica. Crase. Morfologia; Classificação, formas, flexões e emprego das classes
gramaticais; Processo de formação de palavras. Sintaxe; Frase, oração, período: o que são como se
classificam; Termos da oração; Pontuação; Regência verbal e nominal; Concordância verbal e
nominal; Colocação pronominal. Gênero textual; tipologia textual.
Conhecimentos Específicos: Legislação Aplicada ao SUS. Evolução histórica da organização do
sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes
e arcabouço legal. Controle social no SUS. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.
Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei no 8.080/1990, Lei no
8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da
saúde. Sistemas de informação em saúde. Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O
paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu atendimento. Relações humanas em uma instituição
hospitalar. Código de ética profissional. Trabalho em equipe. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE
1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Política de Saúde da Criança. Definição. Programas de intervenção. Bases legais de proteção à
infância e a adolescência. Avaliação do crescimento e do desenvolvimento: utilidade do
monitoramento e promoção do crescimento. Etapas do monitoramento. Indicadores do
desenvolvimento nas diferentes fases. Tópicos da anamnese e exame físico. Assistência de
enfermagem ao recém-nascido (RN): Indicadores de mortalidade infantil; Direitos do RN; Definição
do RN; Cuidados do RN no parto e no nascimento; Características do RN e alterações durante a
transição para a vida extrauterina; Plano de cuidado para a primeira consulta do RN e sua mãe.
Doenças prevalentes na infância e na adolescência: Parasitoses intestinais; Anemia ferropriva;
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Obesidade na infância e na adolescência; Infecção do trato urinário da criança; Dermatoses mais
comuns na infância e na adolescência; Exantema. Programa de suplementação de Ferro:
Funcionamento do programa; Mapas de acompanhamento de fornecimento de suplementos;
Programa de suplementação de Vitamina A: Esquema de administração de vitamina A; Mapas de
acompanhamento de fornecimento de vitamina A. Assistência de enfermagem a crianças com
doenças respiratórias: Tópicos relevantes da anamnese e exame físico; Fatores de risco das
doenças respiratórias; Fatores relacionados ao agente etiológico; Fatores ambientais; Assistência de
enfermagem a criança com diarreia e desnutrição. Aspectos relacionados a violência infanto-juvenil.
Cargo: 104 – FARMACÊUTICO
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Textualidade e estilo; Coesão e Coerência; Denotação
e Conotação; Figuras de Linguagem; Sinonímia e Antonímia; Homonímia e Paronímia; Níveis de
Linguagem. Fonética e fonologia; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos. Ortografia.
Acentuação Gráfica. Crase. Morfologia; Classificação, formas, flexões e emprego das classes
gramaticais; Processo de formação de palavras. Sintaxe; Frase, oração, período: o que são como se
classificam; Termos da oração; Pontuação; Regência verbal e nominal; Concordância verbal e
nominal; Colocação pronominal. Gênero textual; tipologia textual.
Conhecimentos Específicos: Legislação Aplicada ao SUS. Evolução histórica da organização do
sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes
e arcabouço legal. Controle social no SUS. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.
Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei no 8.080/1990, Lei no
8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da
saúde. Sistemas de informação em saúde. Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O
paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu atendimento. Relações humanas em uma instituição
hospitalar. Código de ética profissional. Trabalho em equipe. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE
1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Higiene e Boas Práticas no Laboratório: Biossegurança; Riscos gerais; Descarte de substâncias
químicas e biológicas. Princípios de lavagem e esterilização de material. Vidrarias e equipamentos
utilizados no laboratório: pesagem; volumetria; conversões de unidades; abreviaturas e símbolos.
Aplicação dos princípios básicos e fundamentos de: enzimoimunoensaio; fluorometria; fotometria;
turbidimetria; nefelometria; eletroforese; quimioluminescência; radioimunoensaio e microscopia.
Procedimentos pré-analíticos: obtenção; conservação; transporte e manuseio de amostras
biológicas destinadas à análise. Procedimentos analíticos aplicados às principais dosagens
laboratoriais: Exames bioquímicos; Dosagens Bioquímicas do Sangue; Uroanálise; Métodos
parasitológicos e identificação microscópica; Isolamento e identificação de bactérias (meios de
cultura, identificação e antibiograma); Imunoglobulinas; Sistema Complemento; Reações sorológicas
(aglutinação, precipitação, imunofluorescência), e Rotina hematológica (Hemostasia, Coagulação,
Anemias e Hemopatias malignas). Observações Gerais para Todas as Dosagens, Curvas de
Calibração; Colorações especiais e Interpretação de Resultados.
Cargo: 105 – FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Textualidade e estilo; Coesão e Coerência; Denotação
e Conotação; Figuras de Linguagem; Sinonímia e Antonímia; Homonímia e Paronímia; Níveis de
Linguagem. Fonética e fonologia; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos. Ortografia.
Acentuação Gráfica. Crase. Morfologia; Classificação, formas, flexões e emprego das classes
gramaticais; Processo de formação de palavras. Sintaxe; Frase, oração, período: o que são como se
classificam; Termos da oração; Pontuação; Regência verbal e nominal; Concordância verbal e
nominal; Colocação pronominal. Gênero textual; tipologia textual.
Conhecimentos Específicos: Legislação Aplicada ao SUS. Evolução histórica da organização do
sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes
e arcabouço legal. Controle social no SUS. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.
Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei no 8.080/1990, Lei no
8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da
saúde. Sistemas de informação em saúde. Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O
paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu atendimento. Relações humanas em uma instituição
hospitalar. Código de ética profissional. Trabalho em equipe. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE
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1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Assistência Farmacêutica: Definições e conceitos. Atenção Farmacêutica. Farmacoepidemiologia:
Estudos de Utilização de Medicamentos, Farmacovigilância e Farmacoeconomia. Erros de
Medicação. Uso Racional de Medicamentos. Farmacologia: Terapia Farmacológica: do Sistema
Nervoso, Renal, Cardiovascular, da Inflamação, da Função Gastro - Intestinal, do Sangue e Órgãos
Hematopoéticos. Quimioterapia das Infecções Parasitárias e Microbianas. Hormônios, Insulinas e
Hipoglicemiantes Orais. Interações medicamentosas Farmácia Hospitalar e Comunitária - Estrutura
organizacional, funções clínicas, gestão e garantia da qualidade, padronização de medicamentos
para uso hospitalar e ambulatorial, formas de aquisição de medicamentos, central de abastecimento
farmacêutico, planejamento e controle de estoque de medicamentos e correlatos, sistemas de
distribuição de medicamentos, indicadores de qualidade, manipulação de medicamentos e
correlatos, controle de infecção hospitalar e suporte nutricional. Erros de Medicação. Fundamentos
de laboratório: conceito de solução, solvente e soluto, molaridade e normalidade; preparo de
soluções. Amostras biológicas destinadas à análise: procedimentos adequados de coleta,
conservação, transporte, processamento e descarte. Métodos químicos e físicos de desinfecção e
esterilização utilizados em laboratórios clínicos. Aparelhos Manuseio e manutenção: centrífugas,
balanças, estufas, microscópios, espectrofotômetros e autoclaves - função e conservação. Unidades
utilizadas em laboratório de Análises Clínicas. Preparo utilização e aplicação dos principais corantes.
Transporte adequado das amostras e dos materiais infecciosos. Métodos de desinfecção e
esterilização. Limpeza e desinfecção de vidrarias, bancadas e pisos. Desinfecção e esterilização da
área de trabalho e materiais utilizados. Manuais de Procedimentos operacionais padrão (POP).
Resíduos: manuseio, transporte e descarte. Controle da Qualidade: interno e externo, Padrões,
calibradores e controles. Imunologia: Noções básicas de imunologia (noções sobre anticorpos,
antígenos, complemento e resposta imune). Princípio de provas imunológicas. Realização e
interpretação de testes sorológicos: reações de precipitação, floculação, aglutinação, testes
imunoenzimáticos, imunoblot e imunofluorescência. Microbiologia:Confecção e coloração de
esfregaços bacteriológicos (Gram e BAAR). Características morfo-tintoriais dos principais grupos de
bactérias. Coleta e procedimento: hemocultura, fezes, urina e materiais diversos; isolamento e
repicagem bacteriana. Teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Controle de qualidade em
microbiologia.
Cargo: 106 – FISIOTERAPEUTA
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Textualidade e estilo; Coesão e Coerência; Denotação
e Conotação; Figuras de Linguagem; Sinonímia e Antonímia; Homonímia e Paronímia; Níveis de
Linguagem. Fonética e fonologia; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos. Ortografia.
Acentuação Gráfica. Crase. Morfologia; Classificação, formas, flexões e emprego das classes
gramaticais; Processo de formação de palavras. Sintaxe; Frase, oração, período: o que são como se
classificam; Termos da oração; Pontuação; Regência verbal e nominal; Concordância verbal e
nominal; Colocação pronominal. Gênero textual; tipologia textual.
Conhecimentos Específicos: Legislação Aplicada ao SUS. Evolução histórica da organização do
sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes
e arcabouço legal. Controle social no SUS. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.
Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei no 8.080/1990, Lei no
8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da
saúde. Sistemas de informação em saúde. Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O
paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu atendimento. Relações humanas em uma instituição
hospitalar. Código de ética profissional. Trabalho em equipe. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE
1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Fisioterapia: conceituação, recursos e objetivos. Reabilitação: conceituação, objetivos, sociologia, processo
e equipe técnica. Papel nos serviços de saúde. Modelos alternativos de atenção à saúde das pessoas
deficientes. Processo de avaliação em fisioterapia: semiologia; exame e diagnóstico, postura, diagnósticos
das anomalias posturais (patomecânica e correção). Processos incapacitantes mais importantes (processo
de trabalho, problemas de atenção à saúde pré, peri, pós-natal e na infância, doenças infecto-contagiosas,
crônico-degenerativas e as condições de vida do indivíduo). Trabalho multidisciplinar em saúde; o
profissional e as instituições de saúde. Fisioterapia em Traumato-Ortopedia. Fisioterapia em Neurologia e
Neuro-Pediatria. Fisioterapia em Pneumologia. Fisioterapia nas Afecções Reumáticas. Fisioterapia em
15

Edital 01/2017
Processo Seletivo Externo Simplificado

HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA
LIGA ÁLVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL
Queimados. Fisioterapia em Cardiologia e Angiologia. Fisioterapia em Ginecologia e Reeducação
Obstétrica. Fisioterapia em Geriatria. Reabilitação profissional: conceito, objetivos, processo e equipe
técnica. Recursos terapêuticos em Fisioterapia. Fundamentos de fisioterapia. Métodos e técnicas de
avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia. Provas de função muscular, cinesiologia e
biomecânica. Técnicas básicas em cinesioterapia motora, manipulações e cinesioterapia
respiratória. Análise da marcha, técnicas de treinamento em locomoção e deambulação. Indicação,
contra‐indicação, técnicas e efeitos fisiológicos da mecanoterapia, hidroterapia, massoterapia,
eletroterapia, termoterapia superficial e profunda e crioterapia. Prescrição e treinamento de órteses e
próteses. Anatomia, fisiologia e fisiopatologia, semiologia e procedimentos fisioterápicos.
Cargo: 107 - FONOAUDIOLOGO
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Textualidade e estilo; Coesão e Coerência; Denotação
e Conotação; Figuras de Linguagem; Sinonímia e Antonímia; Homonímia e Paronímia; Níveis de
Linguagem. Fonética e fonologia; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos. Ortografia.
Acentuação Gráfica. Crase. Morfologia; Classificação, formas, flexões e emprego das classes
gramaticais; Processo de formação de palavras. Sintaxe; Frase, oração, período: o que são como se
classificam; Termos da oração; Pontuação; Regência verbal e nominal; Concordância verbal e
nominal; Colocação pronominal. Gênero textual; tipologia textual.
Conhecimentos Específicos: Legislação Aplicada ao SUS. Evolução histórica da organização do
sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes
e arcabouço legal. Controle social no SUS. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.
Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei no 8.080/1990, Lei no
8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da
saúde. Sistemas de informação em saúde. Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O
paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu atendimento. Relações humanas em uma instituição
hospitalar. Código de ética profissional. Trabalho em equipe. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE
1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Mecanismos físicos da comunicação oral. Desenvolvimento da linguagem infantil. Aspectos teóricos,
anatomofisiológicos e os atrasos de linguagem em uma perspectiva pragmática. Prevenção dos
distúrbios da comunicação oral e escrita, voz e audição. Distúrbios e alterações da linguagem oral e
escrita, fala, voz, audição, fluência e deglutição. Avaliação, classificação e tratamento dos distúrbios
da voz, fluência, audição, transtornos da motricidade oral e linguagem. Processamento auditivo
central. Atuação fonoaudiológica na área materno‐infantil. Enfoque fonoaudiológico na prática da
amamentação.
Transtornos de linguagem associados a lesões neurológicas. Atuação do
fonoaudiólogo no ambiente hospitalar.
Cargo: 108 – NUTRICIONISTA
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Textualidade e estilo; Coesão e Coerência; Denotação
e Conotação; Figuras de Linguagem; Sinonímia e Antonímia; Homonímia e Paronímia; Níveis de
Linguagem. Fonética e fonologia; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos. Ortografia.
Acentuação Gráfica. Crase. Morfologia; Classificação, formas, flexões e emprego das classes
gramaticais; Processo de formação de palavras. Sintaxe; Frase, oração, período: o que são como se
classificam; Termos da oração; Pontuação; Regência verbal e nominal; Concordância verbal e
nominal; Colocação pronominal. Gênero textual; tipologia textual.
Conhecimentos Específicos: Legislação Aplicada ao SUS. Evolução histórica da organização do
sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes
e arcabouço legal. Controle social no SUS. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.
Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei no 8.080/1990, Lei no
8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da
saúde. Sistemas de informação em saúde. Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O
paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu atendimento. Relações humanas em uma instituição
hospitalar. Código de ética profissional. Trabalho em equipe. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE
1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e
procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e
segurança na produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de
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higienização da área física, equipamentos e utensílios. Técnica Dietética: conceito, classificação e
composição química. Características organolípticas, seleção, conservação, Pré-preparo, preparo e
distribuição dos alimentos. Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o controle higiênicosanitário. Sistema de análise de perigos em pontos críticos de controle - APPCC. Vigilância e
Legislação Sanitária. Nutrição Normal: conceito de alimentação e nutrição, critério e avaliação de
dietas normais e especiais, Leis da alimentação. Nutrientes: definição, propriedades,
biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares e interação.
Nutrição materno-infantil; crescimento e desenvolvimento em toda faixa etária. Gestação e lactação,
nutrição do lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na infância. Organização, planejamento
e gerenciamento do Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de
epidemiologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição protéico-calórica, anemias e
carências nutricionais. Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programas integrados de
saúde pública. Avaliação nutricional. Epidemiologia da desnutrição protéico-calórica. Avaliação dos
estados nutricionais nas diferentes faixas etárias. Política Nacional de Alimentação e Nutrição;
Higiene e Microbiologia de Alimentos.
Cargo: 109 – PSICÓLOGO
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Textualidade e estilo; Coesão e Coerência; Denotação
e Conotação; Figuras de Linguagem; Sinonímia e Antonímia; Homonímia e Paronímia; Níveis de
Linguagem. Fonética e fonologia; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos. Ortografia.
Acentuação Gráfica. Crase. Morfologia; Classificação, formas, flexões e emprego das classes
gramaticais; Processo de formação de palavras. Sintaxe; Frase, oração, período: o que são como se
classificam; Termos da oração; Pontuação; Regência verbal e nominal; Concordância verbal e
nominal; Colocação pronominal. Gênero textual; tipologia textual.
Conhecimentos Específicos: Legislação Aplicada ao SUS. Evolução histórica da organização do
sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes
e arcabouço legal. Controle social no SUS. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.
Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei no 8.080/1990, Lei no
8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da
saúde. Sistemas de informação em saúde. Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O
paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu atendimento. Relações humanas em uma instituição
hospitalar. Código de ética profissional. Trabalho em equipe. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE
1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
O desenvolvimento humano – a infância, a adolescência, a idade adulta e a velhice: as teorias de
desenvolvimento, suas diversas abordagens. Políticas de cidadania, direitos humanos e prevenção
da violência. Psicologia Social e Institucional – seus temas e os campos de atuação. Processos
grupos: as contribuições de Kurt Lewin e Pichon Riviere. Abordagens diagnósticas: a entrevista,
métodos e técnicas projetivas e não-projetivas. Avaliação psicológica/psicodiagnóstico. Dificuldades
de aprendizagem. Psicologia na Assistência Social. Inteligências múltiplas. Orientação familiar. O
papel do psicólogo no contexto da inclusão de pessoas com necessidades educativas especiais.
Atribuições profissionais do psicólogo no Brasil. Políticas de cidadania, direitos humanos e
prevenção da violência. Os processos de marginalização e exclusão social. Cidadania e estigma. A
psicologia como ciência. Relações humanas. Trabalho em equipe inter profissional: relacionamento
e competências. Análise institucional. Tratamento e prevenção da dependência química. Psicologia
da saúde: fundamentos e prática. Programas em saúde mental: atuação em programas de
prevenção e tratamento, intervenção em grupos vivenciais e informativos.
Cargo: 200 - INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Coesão e Coerência. Denotação e Conotação. Figuras
de Linguagem. Sinonímia e Antonímia. Homonímia e Paronímia. Níveis de Linguagem. Fonética e
fonologia. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafos. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase.
Morfologia. Classificação, formas, flexões e emprego das classes gramaticais. Processo de
formação de palavras. Sintaxe. Frase, oração, período: o que são como se classificam. Termos da
oração. Pontuação. Regência verbal e nominal. Concordância verbal e nominal. Colocação
pronominal.
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Conhecimentos Específicos: Legislação Aplicada ao SUS. Sistema Único de Saúde (SUS) –
princípios, diretrizes e arcabouço legal. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.
Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei Nº 8.080/1990, Lei Nº
8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da
saúde. Sistemas de informação em saúde. Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O
paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu atendimento. Relações humanas em uma instituição
hospitalar. Código de ética profissional. Trabalho em equipe. Lei Nº 8.069, de 13 de julho 1990 Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Introdução à enfermagem. Organização do processo de trabalho em centro cirúrgico e central de
material e esterilização. Normas estruturais e funcionais. Estrutura física, organizacional e
finalidades do Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização. Preparo e recebimento do
paciente no Centro Cirúrgico, aspectos humanos no seu atendimento. Biossegurança aplicada ao
centro cirúrgico e central de material e esterilização. Noções de microbiologia. Conceitos de
assepsia, antissepsia e esterilização. Métodos de esterilização e desinfecção. Normas técnicas de
descontaminação, limpeza, preparo, desinfecção, esterilização e estocagem dos diferentes tipos de
materiais. Infecção Hospitalar/ agentes, causas, fontes e natureza das contaminações/ precauções
padrão. Prevenção de infecção no Centro Cirúrgico. Legislação, normas de segurança e princípios
básicos de prevenção de acidentes de trabalho/ uso de equipamentos de proteção individual – EPIs.
Princípios de assepsia médica e cirúrgica. Técnicas de escovação e paramentação cirúrgicas.
Técnicas de montagem de sala cirúrgica. Noções básicas de anatomia e fisiologia dos diferentes
sistemas e órgãos que compõem o corpo humano. Regras de ordenação dos instrumentos segundo
a utilização na montagem de mesa cirúrgica. Normas de uso de instrumentos cirúrgicos e
procedimentos para sua conferência. Classificação dos instrumentais cirúrgicos. Fios cirúrgicos e
hemostasia. Tempos cirúrgicos. Terminologias cirúrgicas. Tipos de incisões e curativos. Noções
básicas de cirurgias nas diversas especialidades. Noções básicas de editoração de texto,
confecções de folder, tabelas e convites. (Word). Planilha Eletrônica Excel. Ambiente de
computação móvel, wi-fi, Wireless e outros. Internet. Ambiente Virtual. Vírus e antivírus.
Cargo: 201 – TÉCNICO ENFERMAGEM
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Coesão e Coerência. Denotação e Conotação. Figuras
de Linguagem. Sinonímia e Antonímia. Homonímia e Paronímia. Níveis de Linguagem. Fonética e
fonologia. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafos. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase.
Morfologia. Classificação, formas, flexões e emprego das classes gramaticais. Processo de
formação de palavras. Sintaxe. Frase, oração, período: o que são como se classificam. Termos da
oração. Pontuação. Regência verbal e nominal. Concordância verbal e nominal. Colocação
pronominal.
Conhecimentos Específicos: Legislação Aplicada ao SUS. Sistema Único de Saúde (SUS) –
princípios, diretrizes e arcabouço legal. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.
Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei Nº 8.080/1990, Lei Nº
8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da
saúde. Sistemas de informação em saúde. Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O
paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu atendimento. Relações humanas em uma instituição
hospitalar. Código de ética profissional. Trabalho em equipe. Lei Nº 8.069, de 13 de julho 1990 Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Enfermagem no centro cirúrgico. Recuperação da anestesia. Central de material e esterilização.
Atuação nos períodos pré‐operatório, trans‐operatório e pós‐operatório. Atuação durante os
procedimentos cirúrgico‐anestésicos. Materiais e equipamentos básicos que compõem as salas de
cirurgia e recuperação anestésica. Rotinas de limpeza da sala de cirurgia. Uso de material estéril.
Manuseio de equipamentos: autoclaves; seladora térmica e lavadora automática ultrassônica.
Noções de controle de infecção hospitalar. Procedimentos de enfermagem. Verificação de sinais
vitais, oxigeno terapia, aerossol terapia e curativos. Administração de medicamentos. Coleta de
materiais para exames. Enfermagem nas situações de urgência e emergência. Conceitos de
emergência e urgência. Estrutura e organização do pronto socorro. Atuação do técnico de
enfermagem em situações de choque, parada cardiorrespiratória, poli trauma, afogamento,
queimadura, intoxicação, envenenamento e picada de animais peçonhentos. Enfermagem em saúde
pública. Política Nacional de Imunização. Controle de doenças transmissíveis, não transmissíveis e
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sexualmente transmissíveis. Atendimento aos pacientes com hipertensão arterial, diabetes, doenças
cardiovasculares, obesidade, doença renal crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e doenças de
notificações compulsórias. Programa de assistência integrada a saúde da criança, mulher, homem,
adolescente e idoso.
Cargo: 202 – TÉCNICO LABORATÓRIO
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Coesão e Coerência. Denotação e Conotação. Figuras
de Linguagem. Sinonímia e Antonímia. Homonímia e Paronímia. Níveis de Linguagem. Fonética e
fonologia. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafos. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase.
Morfologia. Classificação, formas, flexões e emprego das classes gramaticais. Processo de
formação de palavras. Sintaxe. Frase, oração, período: o que são como se classificam. Termos da
oração. Pontuação. Regência verbal e nominal. Concordância verbal e nominal. Colocação
pronominal.
Conhecimentos Específicos: Legislação Aplicada ao SUS. Sistema Único de Saúde (SUS) –
princípios, diretrizes e arcabouço legal. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.
Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei Nº 8.080/1990, Lei Nº
8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da
saúde. Sistemas de informação em saúde. Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O
paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu atendimento. Relações humanas em uma instituição
hospitalar. Código de ética profissional. Trabalho em equipe. Lei Nº 8.069, de 13 de julho 1990 Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Identificação e uso de equipamentos: Centrífugas, estufas, espectrofotômetro, microscópio, banhomaria, autoclave e sistemas automatizados. Identificação e utilização de vidrarias; Limpeza e
preparo de materiais de laboratório. Biossegurança: Equipamentos de proteção e de uso individual e
coletivo e suas utilizações, Descontaminação e descarte de materiais. Técnicas para coleta de
amostras biológicas. Fluxograma dos diferentes exames laboratoriais. Conservação de amostras,
reagentes, padrões e calibradores. Técnicas de acondicionamento e embalagem de amostras
biológicas. Coleta e manipulação de amostras biológicas para exames laboratoriais: Preparo do
paciente, Coleta de sangue, Obtenção de amostras: sangue total, soro, plasma urina fezes e
líquidos biológicos, transporte, acondicionamento e conservação de amostras, Anticoagulantes: tipos
e função. Exames hematológicos; Exames bioquímicos. Exames imunológicos. Exames
parasitológicos. Exames microbiológicos. Noções gerais de histologia. Noções de assepsia:
antissépticos, desinfetantes e métodos de esterilização. Mecanismos de ação de reagentes,
conservantes e anticoagulantes. Recomendação internacional relativa ao transporte de amostras
reagentes e materiais infectocontagiosos. Noções básicas de editoração de texto, confecções de
folder, tabelas e convites. (Word). Planilha Eletrônica Excel. Ambiente de computação móvel, wi-fi,
Wireless e outros. Internet. Ambiente Virtual. Vírus e antivírus.
Cargo: 203 – TÉCNICO NUTRIÇÃO
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Coesão e Coerência. Denotação e Conotação. Figuras
de Linguagem. Sinonímia e Antonímia. Homonímia e Paronímia. Níveis de Linguagem. Fonética e
fonologia. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafos. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase.
Morfologia. Classificação, formas, flexões e emprego das classes gramaticais. Processo de
formação de palavras. Sintaxe. Frase, oração, período: o que são como se classificam. Termos da
oração. Pontuação. Regência verbal e nominal. Concordância verbal e nominal. Colocação
pronominal.
Conhecimentos Específicos: Legislação Aplicada ao SUS. Sistema Único de Saúde (SUS) –
princípios, diretrizes e arcabouço legal. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.
Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei Nº 8.080/1990, Lei Nº
8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da
saúde. Sistemas de informação em saúde. Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O
paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu atendimento. Relações humanas em uma instituição
hospitalar. Código de ética profissional. Trabalho em equipe. Lei Nº 8.069, de 13 de julho 1990 Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Noções de anatomia e fisiologia do aparelho digestório. Conceitos de nutrição e dietética. Nutrição
humana básica: metabolismo energético e nutricional, biodisponibilidade, classificação, função,
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fontes, carências e toxicidade de macro e micronutrientes, água, eletrólitos e fibras. Noções de
avaliação do estado nutricional do indivíduo saudável nos ciclos da vida: métodos, indicadores
antropométricos e características da alimentação. Aleitamento materno. Sistema de vigilância
alimentar e nutricional (SISVAN). Alimentos: conceito, características e qualidade. Enfermidades
transmitidas por alimentos (ETA) e microbiologia dos alimentos: fatores que influenciam a
multiplicação dos microrganismos. Microrganismos patogênicos de importância em alimento.
Técnica dietética: conceito, classificação e características dos alimentos, pré-preparo e preparo de
alimentos, metodologia para pesos e medidas de alimentos, processos básicos de cocção e técnicas
de armazenamento e transporte, propriedades sensoriais e testes de degustação. Cardápios: leis da
nutrição e tipos de cardápios. Ficha técnica de preparação. Unidades de alimentação e nutrição:
objetivos, características físicas, recursos humanos, abastecimento e armazenamento, tipos de
serviços e distribuição. Custos, higiene e sanitização. Noções de organização e gestão do processo
de trabalho. Vigilância sanitária e controle de qualidade dos grupos de alimentos. Análise de perigos
e pontos críticos de controle (APPCC) e manual de boas práticas. Noções de saúde e segurança no
trabalho. Lactário e sondário hospitalar. Cozinha dietética: características físicas, normas,
procedimentos, equipamentos. Dietas especiais com finalidades terapêuticas.
Cargo: 204 – TÉCNICO RADIOLOGIA
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Coesão e Coerência. Denotação e Conotação. Figuras
de Linguagem. Sinonímia e Antonímia. Homonímia e Paronímia. Níveis de Linguagem. Fonética e
fonologia. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafos. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase.
Morfologia. Classificação, formas, flexões e emprego das classes gramaticais. Processo de
formação de palavras. Sintaxe. Frase, oração, período: o que são como se classificam. Termos da
oração. Pontuação. Regência verbal e nominal. Concordância verbal e nominal. Colocação
pronominal.
Conhecimentos Específicos: Legislação Aplicada ao SUS. Sistema Único de Saúde (SUS) –
princípios, diretrizes e arcabouço legal. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.
Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei Nº 8.080/1990, Lei Nº
8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da
saúde. Sistemas de informação em saúde. Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O
paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu atendimento. Relações humanas em uma instituição
hospitalar. Código de ética profissional. Trabalho em equipe. Lei Nº 8.069, de 13 de julho 1990 Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Normas de radioproteção. Fundamentos de dosimetria e radio biologia. Efeitos biológicos das
radiações. Exames radiológicos em contraste, gerais e especiais. Operação de equipamentos em
radiologia. Câmara escura – manipulação de filmes, chassis, écrans reveladores e fixadores,
processadora de filmes. Câmara clara – seleção de exames, identificação, exames gerais e
especializados em radiologia. Técnicas radiográficas em tomografia computadorizada. Bases físicas
e tecnológicas aplicadas à ressonância magnética. Protocolos de exames em tomografia
computadorizada e ressonância magnética. Bases físicas e tecnológicas aplicadas à medicina
nuclear. Protocolos de exames de medicina nuclear. Normas de radioproteção aplicadas à medicina
nuclear. Contaminação radioativa. Fontes, prevenção e controle. Processamento de imagens
digitais. Informática aplicada ao diagnóstico por imagem. Processamento digital de imagens: ajustes
para a qualidade das imagens. Equipamentos utilizados no processamento de imagens digitais.
Técnicas de trabalho na produção de imagens digitais. Protocolos de operação de equipamentos de
aquisição de imagem. Anatomia Humana. Nomenclatura e terminologia anatômica. Planos de
delimitação do corpo e eixos. Sistema esquelético, articulações e músculos. Sistema neurológico.
Sistema cardiovascular. Sistema linfático. Sistema respiratório. Sistema gastrointestinal. Sistema
renal. Sistema reprodutor masculino e feminino. Sistema endócrino. Traumatologia.
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Cargo: 300 - AGENTE DE PORTARIA
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Coesão e Coerência. Denotação e Conotação. Figuras
de Linguagem. Sinonímia e Antonímia. Homonímia e Paronímia. Níveis de Linguagem. Fonética e
fonologia. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafos. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase.
Morfologia. Classificação, formas, flexões e emprego das classes gramaticais. Processo de
formação de palavras. Sintaxe. Frase, oração, período: o que são como se classificam. Termos da
oração. Pontuação. Regência verbal e nominal. Concordância verbal e nominal. Colocação
pronominal.
Conhecimentos Específicos: Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço
legal. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a
200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei Nº 8.080/1990, Lei Nº 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508,
de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de informação em saúde.
Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu
atendimento. Relações humanas em uma instituição hospitalar. Código de ética profissional.
Trabalho em equipe. Lei Nº 8.069, de 13 de julho 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Segurança do patrimônio. Inspeção nas dependências do patrimônio público. Noções de indícios de
anormalidades. Controle de entrada e saída de pessoas, documentos e materiais. Recepcionar,
atender chamadas telefônicas quando necessário. Noções de conservação e limpeza. Higiene
pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros.
Cargo: 301 – AJUDANTE DE COZINHA
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Coesão e Coerência. Denotação e Conotação. Figuras
de Linguagem. Sinonímia e Antonímia. Homonímia e Paronímia. Níveis de Linguagem. Fonética e
fonologia. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafos. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase.
Morfologia. Classificação, formas, flexões e emprego das classes gramaticais. Processo de
formação de palavras. Sintaxe. Frase, oração, período: o que são como se classificam. Termos da
oração. Pontuação. Regência verbal e nominal. Concordância verbal e nominal. Colocação
pronominal.
Conhecimentos Específicos: Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço
legal. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a
200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei Nº 8.080/1990, Lei Nº 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508,
de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de informação em saúde.
Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu
atendimento. Relações humanas em uma instituição hospitalar. Código de ética profissional.
Trabalho em equipe. Lei Nº 8.069, de 13 de julho 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Noções sobre alimentação balanceada. Noções sobre alimentação nas diferentes etapas da vida.
Noções de gastronomia aplicada à nutrição hospitalar. Noções sobre tipos de consistência de dieta.
Noções de dietoterapia: diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, constipação intestinal,
insuficiência renal aguda e crônica, doença celíaca, intolerâncias e alergias alimentares. Noções de
lactário e de sondário. Equipamentos de proteção individual.
Cargo: 302 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Coesão e Coerência. Denotação e Conotação. Figuras
de Linguagem. Sinonímia e Antonímia. Homonímia e Paronímia. Níveis de Linguagem. Fonética e
fonologia. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafos. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase.
Morfologia. Classificação, formas, flexões e emprego das classes gramaticais. Processo de
formação de palavras. Sintaxe. Frase, oração, período: o que são como se classificam. Termos da
oração. Pontuação. Regência verbal e nominal. Concordância verbal e nominal. Colocação
pronominal.
Conhecimentos Específicos: Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço
legal. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a
200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei Nº 8.080/1990, Lei Nº 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508,
de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de informação em saúde.
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Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu
atendimento. Relações humanas em uma instituição hospitalar. Código de ética profissional.
Trabalho em equipe. Lei Nº 8.069, de 13 de julho 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Conhecimentos gerais de Administração. Gestão Pública. Administração de patrimônio: rotinas e
inventário patrimonial. Administração de materiais. Gestão de Compras. Licitações e contratos da
Administração Pública. Planejamento e controle. Noções de contabilidade aplicada ao setor público.
Gestão de pessoal. Gestão de documentos. Protocolo. Redação Oficial. Correspondência: diferentes
tipos de documentos. Formas de tratamento e abreviações. Conceitos de organização de arquivos e
métodos de acesso. Política Nacional de Humanização. Noções básicas de editoração de texto,
confecções de folder, tabelas e convites. (Word). Planilha Eletrônica Excel. Ambiente de
computação móvel, wi-fi, Wireless e outros. Internet. Ambiente Virtual. Vírus e antivírus.
Cargo: 303 – AUXILIAR FARMÁCIA
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Coesão e Coerência. Denotação e Conotação. Figuras
de Linguagem. Sinonímia e Antonímia. Homonímia e Paronímia. Níveis de Linguagem. Fonética e
fonologia. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafos. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase.
Morfologia. Classificação, formas, flexões e emprego das classes gramaticais. Processo de
formação de palavras. Sintaxe. Frase, oração, período: o que são como se classificam. Termos da
oração. Pontuação. Regência verbal e nominal. Concordância verbal e nominal. Colocação
pronominal.
Conhecimentos Específicos: Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço
legal. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a
200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei Nº 8.080/1990, Lei Nº 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508,
de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de informação em saúde.
Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu
atendimento. Relações humanas em uma instituição hospitalar. Código de ética profissional.
Trabalho em equipe. Lei Nº 8.069, de 13 de julho 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Estrutura organizacional e funções da Farmácia Hospitalar. Estrutura, organização e etapas da
Assistência Farmacêutica. Farmacovigilância. Normas e procedimentos legais. Gestão de estoques Funções da Central de Abastecimento Farmacêutico. Boas práticas de estocagem de
medicamentos. Sistemas de distribuição/dispensação de medicamentos. Importância. Aspectos
econômicos e financeiros. Farmácias Satélites. Princípios Básicos da Farmacologia e
Farmacovigilância. Classe Terapêutica dos medicamentos. Vias de administração de formas
farmacêuticas. A prescrição médica. Esquemas de manutenção de soro. RDC nº 67 de 08 de
outubro de 2007.
Cargo: 304 – AUXILIAR HIGIENIZAÇÃO
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Coesão e Coerência. Denotação e Conotação. Figuras
de Linguagem. Sinonímia e Antonímia. Homonímia e Paronímia. Níveis de Linguagem. Fonética e
fonologia. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafos. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase.
Morfologia. Classificação, formas, flexões e emprego das classes gramaticais. Processo de
formação de palavras. Sintaxe. Frase, oração, período: o que são como se classificam. Termos da
oração. Pontuação. Regência verbal e nominal. Concordância verbal e nominal. Colocação
pronominal.
Conhecimentos Específicos: Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço
legal. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a
200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei Nº 8.080/1990, Lei Nº 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508,
de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de informação em saúde.
Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu
atendimento. Relações humanas em uma instituição hospitalar. Código de ética profissional.
Trabalho em equipe. Lei Nº 8.069, de 13 de julho 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente. Conceito de limpeza comum e hospitalar. Classificação e características da limpeza na
área hospitalar. Tipos de limpeza. Processos e procedimentos de limpeza. Equipamentos e
ferramentas de limpeza. Biossegurança. Apresentação Pessoal. Manual Técnico da ANVISA.
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Cargo: 305 – AUXILIAR RECEPÇÃO
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Coesão e Coerência. Denotação e Conotação. Figuras
de Linguagem. Sinonímia e Antonímia. Homonímia e Paronímia. Níveis de Linguagem. Fonética e
fonologia. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafos. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase.
Morfologia. Classificação, formas, flexões e emprego das classes gramaticais. Processo de
formação de palavras. Sintaxe. Frase, oração, período: o que são como se classificam. Termos da
oração. Pontuação. Regência verbal e nominal. Concordância verbal e nominal. Colocação
pronominal.
Conhecimentos Específicos: Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço
legal. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a
200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei Nº 8.080/1990, Lei Nº 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508,
de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de informação em saúde.
Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu
atendimento. Relações humanas em uma instituição hospitalar. Código de ética profissional.
Trabalho em equipe. Lei Nº 8.069, de 13 de julho 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Noções de relações humanas. Noções de técnicas de atendimento ao público. Atitudes para um
bom atendimento, importância do cliente para a empresa, percepção e expectativa do cliente.
Controle de entrada e saída de correspondências internas e externas. Expedição de
correspondências: registro e encaminhamentos. Recepção, classificação, registro e distribuição de
documentos. Noções de organização e arquivo: informação, documentação, classificação,
arquivamento, registros, tramitação de documentos, cadastro, tipos de arquivos, organização e
administração de arquivos. Noções básicas de editoração de texto, confecções de folder, tabelas e
convites. (Word). Planilha Eletrônica Excel. Ambiente de computação móvel, wi-fi, Wireless e outros.
Internet. Ambiente Virtual. Vírus e antivírus.
Cargo: 306 – AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Coesão e Coerência. Denotação e Conotação. Figuras
de Linguagem. Sinonímia e Antonímia. Homonímia e Paronímia. Níveis de Linguagem. Fonética e
fonologia. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafos. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase.
Morfologia. Classificação, formas, flexões e emprego das classes gramaticais. Processo de
formação de palavras. Sintaxe. Frase, oração, período: o que são como se classificam. Termos da
oração. Pontuação. Regência verbal e nominal. Concordância verbal e nominal. Colocação
pronominal.
Conhecimentos Específicos: Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço
legal. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a
200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei Nº 8.080/1990, Lei Nº 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508,
de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de informação em saúde.
Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu
atendimento. Relações humanas em uma instituição hospitalar. Código de ética profissional.
Trabalho em equipe. Lei Nº 8.069, de 13 de julho 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Conceito de limpeza comum e hospitalar. Classificação e características da limpeza na área
hospitalar. Tipos de limpeza. Processos e procedimentos de limpeza. Equipamentos e ferramentas
de limpeza. Biossegurança. Apresentação Pessoal. Manual Técnico da ANVISA. Procedimentos de
limpeza, manual e/ou através de equipamentos específicos. Produtos de limpeza e higienização:
aplicação, cuidados e segurança. Manuseio de Produtos de Limpeza e ferramentas de trabalho.
Prevenção de acidentes e aspectos gerais da segurança individual e coletivas. Limpeza de paredes,
tetos, portas, rodapés, luminárias, vidraças e persianas. Limpeza de ralos, caixa de gordura, vasos,
pias, pisos, móveis e utensílios. Uso e cuidado com matérias de limpeza e higiene, detergente,
desinfetante e defensivo. Uso de Equipamentos de Proteção Individual, EPIs. Regras básicas de
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho.
Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de
primeiros socorros.
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Cargo: 307 – COPEIRO
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Coesão e Coerência. Denotação e Conotação. Figuras
de Linguagem. Sinonímia e Antonímia. Homonímia e Paronímia. Níveis de Linguagem. Fonética e
fonologia. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafos. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase.
Morfologia. Classificação, formas, flexões e emprego das classes gramaticais. Processo de
formação de palavras. Sintaxe. Frase, oração, período: o que são como se classificam. Termos da
oração. Pontuação. Regência verbal e nominal. Concordância verbal e nominal. Colocação
pronominal.
Conhecimentos Específicos: Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço
legal. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a
200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei Nº 8.080/1990, Lei Nº 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508,
de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de informação em saúde.
Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu
atendimento. Relações humanas em uma instituição hospitalar. Código de ética profissional.
Trabalho em equipe. Lei Nº 8.069, de 13 de julho 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Noções sobre alimentação balanceada. Noções sobre alimentação nas diferentes etapas da vida.
Noções de gastronomia aplicada à nutrição hospitalar. Noções sobre tipos de consistência de dieta.
Noções de dietoterapia: diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, constipação intestinal,
insuficiência renal aguda e crônica, doença celíaca, intolerâncias e alergias alimentares. Noções de
lactário e de sondário. Ética no trabalho. Equipamentos de proteção individual. Noções de
conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros
socorros.
Cargo: 308 – COZINHEIRO
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Coesão e Coerência. Denotação e Conotação. Figuras
de Linguagem. Sinonímia e Antonímia. Homonímia e Paronímia. Níveis de Linguagem. Fonética e
fonologia. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafos. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase.
Morfologia. Classificação, formas, flexões e emprego das classes gramaticais. Processo de
formação de palavras. Sintaxe. Frase, oração, período: o que são como se classificam. Termos da
oração. Pontuação. Regência verbal e nominal. Concordância verbal e nominal. Colocação
pronominal.
Conhecimentos Específicos: Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço
legal. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a
200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei Nº 8.080/1990, Lei Nº 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508,
de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de informação em saúde.
Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu
atendimento. Relações humanas em uma instituição hospitalar. Código de ética profissional.
Trabalho em equipe. Lei Nº 8.069, de 13 de julho 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Alimentação balanceada. Alimentação nas diferentes etapas da vida. Gastronomia aplicada à
nutrição hospitalar. Tipos de consistência de dieta. Dietoterapia: diabetes mellitus, hipertensão
arterial sistêmica, constipação intestinal, insuficiência renal aguda e crônica, doença celíaca,
intolerâncias e alergias alimentares. Noções de lactário e de sondário. Ética no trabalho.
Equipamentos de proteção individual. Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções
de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros.
Cargo: 309 – MAQUEIRO
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Coesão e Coerência. Denotação e Conotação. Figuras
de Linguagem. Sinonímia e Antonímia. Homonímia e Paronímia. Níveis de Linguagem. Fonética e
fonologia. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafos. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase.
Morfologia. Classificação, formas, flexões e emprego das classes gramaticais. Processo de
formação de palavras. Sintaxe. Frase, oração, período: o que são como se classificam. Termos da
oração. Pontuação. Regência verbal e nominal. Concordância verbal e nominal. Colocação
pronominal.
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Conhecimentos Específicos: Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço
legal. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a
200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei Nº 8.080/1990, Lei Nº 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508,
de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de informação em saúde.
Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu
atendimento. Relações humanas em uma instituição hospitalar. Código de ética profissional.
Trabalho em equipe. Lei Nº 8.069, de 13 de julho 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Cuidados com o Paciente, Processo de Trabalho do Maqueiro, Postura no Ambiente de Trabalho,
Remoção do Paciente, Transporte, Cuidados no Transporte de Macas e Cadeira de Rodas,
Serviços de Urgência / Emergência, Unidades de Saúde e Transporte.
Primeiros Socorros, Comunicação, Qualidade de Vida, Meio Ambiente e Trabalho. Higiene e
Profilaxia. Conservação e limpeza. Higiene pessoal. Segurança no trabalho. Primeiros socorros.
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