
 1

PPRREEFFEEIITTUURRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  OOLLIINNDDAA  
CCOONNCCUURRSSOO  PPÚÚBBLLIICCOO  

  
  
  

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO CONCURSO 

 

 

 
IITTEEMM  EEVVEENNTTOO  DDAATTAA//PPEERRÍÍOODDOO  LLOOCCAALL  

  

0011  PPuubblliiccaaççããoo  ddoo  EEddiittaall  0022//0044//22000088  DDiiáárriioo  OOffiicciiaall  ddoo  EEssttaaddoo  

0022  IInnssccrriiççõõeess  0033  aa  2211//0044//22000088  IInntteerrnneett  --  www.upenet.com.br  

0033  VVaalliiddaaççããoo  ddaass  IInnssccrriiççõõeess  ee  PPrroovvaass    3300//0044//22000088  IInntteerrnneett  --  www.upenet.com.br  

0044  DDiivvuullggaaççããoo  ddooss  LLooccaaiiss  ddee  PPrroovvaass  1155//0055//22000088  IInntteerrnneett  --  www.upenet.com.br  

  

0055  CCoonnffiirrmmaaççããoo  ddee  IInnssccrriiççããoo  ppaarraa  

ccaannddiiddaattooss  qquuee  nnããoo  ttiivveerraamm  

IInnssccrriiççõõeess  vvaalliiddaaddaass  

1166//0055//22000088  CCOONNUUPPEE  

0066  

  

RReeaalliizzaaççããoo  ddaa  PPrroovvaa  EEssccrriittaa  0011//0066//22000088  DDeeffiinniiddoo  ppoorr  ooccaassiiããoo  ddaa  CCoonnffiirrmmaaççããoo  

ddaass  IInnssccrriiççõõeess  

0077  DDiivvuullggaaççããoo  ddoo  GGaabbaarriittoo  OOffiicciiaall  

PPrreelliimmiinnaarr  

0011//0066//22000088  SSiittee::  wwwwww..uuppeenneett..ccoomm..bbrr    

0088  RReecceebbiimmeennttoo  ddee  RReeccuurrssooss  ddoo  

GGaabbaarriittoo  

0022//0066//22000088  CCOONNUUPPEE  

  

0099  DDiivvuullggaaççããoo  ddoo  GGaabbaarriittoo  OOffiicciiaall  

DDeeffiinniittiivvoo  

0099//0066//22000088  SSiittee::  wwwwww..uuppeenneett..ccoomm..bbrr    

1100  DDiivvuullggaaççããoo  ddoo  RReessuullttaaddoo  FFiinnaall  1166//0066//22000088  SSiittee::  wwwwww..uuppeenneett..ccoomm..bbrr  
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CCOONNCCUURRSSOO  PPÚÚBBLLIICCOO  
  

NNOORRMMAASS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS  AAOO  EEDDIITTAALL  
 
De conformidade com os termos do Edital publicado no Diário Oficial do Estado, do dia 02 de abril de 2008, a Prefeita do 
Município de Olinda torna público, através desta publicação, as Normas Complementares do Concurso Público de Provas para 
provimento de 480 (quatrocentas e oitenta) vagas para cargos do Quadro de servidores efetivos do Poder Executivo Municipal, 
regidos pela legislação em vigor bem como pelas normas, requisitos e condições consignadas neste Manual. Para todos os 
efeitos legais, as normas aqui estabelecidas complementam e integram o Edital supracitado. O candidato que, por qualquer 
motivo, deixar de atender às normas e às recomendações aqui estabelecidas será automaticamente eliminado do Concurso. 
Neste caso, não caberá qualquer recurso sob a alegação de desconhecimento dos termos do Edital e do teor deste Manual. 
 
INSTRUÇÕES 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. O Concurso Público, regido pelo Edital e pelas presentes Normas Complementares, será executado pelo Instituto de Apoio 
à Universidade de Pernambuco – IAUPE. 
1.2. A participação no Concurso é livre para quem atender, plenamente, aos requisitos exigidos para o exercício do cargo, na 
forma estabelecida no Anexo I, deste Manual.  
1.3. Ao inscrever-se, o candidato estará concordando, plenamente, com as condições estabelecidas no Edital e nas presentes 
Normas Complementares.  
1.4. Os documentos comprobatórios das condições e dos requisitos para o exercício dos Cargos, deverão ser apresentados pelos 
candidatos aprovados e classificados no Concurso, quando convocados para o ato da Posse.  
1.5. Fica resguardada ao Poder Executivo a prerrogativa de preencher vagas que não estejam aqui discriminadas e que venham 
a surgir no prazo de validade do concurso.  
1.6. Para os atos advindos da execução do presente Concurso, para os quais é exigida ampla divulgação, será utilizado o site 
htpp://www.upenet.com.br, podendo ser veiculados comunicados, ainda, em quadros de aviso e jornais de ampla circulação, 
como forma de garantir a transparência do processo. 
1.7. A CONUPE, a contar da publicação do Edital e durante todas as etapas que envolvam a realização do Concurso, 
disponibilizará, ainda, informações pelos telefones (81) 3416.4102 e 3416.4040. 
 
2. DOS CARGOS E DAS VAGAS 
 
2.1. O Concurso destina-se à seleção pública de Candidatos para o provimento de 480 (quatrocentas e oitenta) vagas em cargos 
efetivos, distribuídos entre os Níveis Superior e Médio. 
2.2. Os Cargos para o Concurso, sua denominação, requisitos, carga horária de trabalho, salário e disponibilidade de vagas 
encontram-se discriminados no Anexo I deste Manual. 
2.3. O interessado, portador da habilitação mínima exigida para ingresso no cargo de seu interesse, só poderá inscrever-se para 
concorrer a uma única vaga dentre os cargos oferecidos neste Concurso Público, observando os requisitos e procedimentos 
exigidos neste Manual. 
2.3.1. O Candidato só poderá se inscrever em apenas um dos Cargos oferecidos no Concurso. 
2.4. Os candidatos aprovados e classificados nas vagas oferecidas no Concurso serão lotados para o exercício das funções a 
critério e conveniência da Administração Pública Municipal, respeitando rigorosamente a ordem de classificação nos 
respectivos cargos. 
 
2.5. Vagas Destinadas aos Portadores de Deficiência 
2.5.1. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pelo Inciso VI 
do Art. 97 da Constituição do Estado de Pernambuco, promulgada em 05/10/89, do Art. 37 do Decreto Federal Nº 3.298, de 20 
de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei Nº 7.853/89, é assegurado o direito de inscrição no presente Concurso, desde que 
a deficiência de que são portadoras seja compatível com as atribuições, objeto do cargo em provimento.  
2.5.2. Serão reservadas 3% (três por cento) ou o mínimo de uma vaga por cargo oferecido. Não se aplica a reserva de vagas às 
pessoas portadoras de deficiência cujos cargos ofereçam menos de 02 (duas) vagas. 
2.5.3. Consideram-se pessoas portadoras de necessidades especiais àquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas 
no Art. 4º, do Decreto Federal Nº 3.298/99. 
2.5.4. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99, 
particularmente em seu Art. 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se 
refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à 
pontuação mínima exigida para todos os demais candidatos. 
2.5.5. Os candidatos concorrerão a todas as vagas oferecidas, somente se utilizando das vagas reservadas, quando, tendo sido 
aprovados, for insuficiente a classificação obtida no quadro geral de candidatos, para habilitá-los à nomeação, obedecida 
sempre a pontuação mínima de aprovação. 
2.5.6. Para concorrer às vagas, o Candidato deverá: 
 
a) declarar, no ato de inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a. 
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b) entregar impreterivelmente, no período estabelecido para as inscrições, laudo médico atestando a espécie e o grau ou o 
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID bem 
como a provável causa da deficiência. 
c) requerer, no período compreendido para a inscrição, (Modelo constante do Anexo II) condição especial para a realização 
das suas provas, especificando o nome completo, o cargo, o nº do documento de identidade e os recursos especiais necessários 
à aplicação da sua Prova. O laudo médico bem como o requerimento deverão ser entregues, diretamente, à Coordenação 
de Concursos, na Reitoria da UPE, sita na Av. Agamenon Magalhães, s/n, Santo Amaro, Recife-PE.  
d) estar ciente de que a incompatibilidade da deficiência com o exercício do Cargo acarretará a sua desclassificação. 
 
2.5.7. A não-solicitação de condições especiais, no período acima determinado, implica a sua não-concessão no dia de 
realização das provas. 
2.5.8. Os Candidatos portadores de deficiência, quando convocados, deverão submeter-se à perícia médica promovida por 
Junta Médica do Município, que terá decisão definitiva acerca de sua condição de portador de deficiência ou não bem como o 
grau e a compatibilidade de sua deficiência para o exercício do Cargo. 
2.5.7.1. Após perícia, se favorável, serão os candidatos nomeados, observando-se a ordem de classificação. Em caso de não 
ratificação declarada pela Junta Médica Oficial, serão excluídos do processo e considerados desclassificados para todos os 
efeitos. 
2.5.8. A não-observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos 
em tais condições. 
2.5.9. As vagas definidas no subitem 2.5.2., que não forem providas por falta de Candidatos portadores de deficiência, por 
reprovação no Concurso ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais Candidatos, observada a ordem geral de 
classificação. 
 
3. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 
 
3.1. Nos termos das exigências previstas na Constituição Federal e na legislação municipal, o interessado a candidatar-se no 
presente Concurso Público deverá, no ato da posse, comprovar os requisitos e condições abaixo especificadas: 
 
a) ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a), comprovado através da apresentação do original e da xerox da Cédula de 
Identidade ou documento equivalente; 
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, comprovada através da apresentação da Cédula de Identidade na data da 
Posse; 
c) possuir escolaridade exigida para o Cargo pretendido – comprovada através da apresentação de original e cópia do 
respectivo documento, conforme o estabelecido no Quadro constante do Anexo I deste Manual; 
d) estar regularmente registrado no Conselho Regional da classe correspondente à sua atuação profissional, quando for exigido 
por lei; 
e) ser absolutamente capaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil; 
f) estar apto física e mentalmente para o exercício do Cargo, não sendo portador de deficiência incompatível com as 
atribuições do Cargo, fato apurado mediante exames de saúde admissionais, a serem realizados pela Prefeitura; 
g) estar em gozo dos direitos políticos, quite com as obrigações eleitorais e, quando do sexo masculino, das obrigações 
militares. 
 
3.2. A inscrição do candidato implicará na aceitação das condições acima estabelecidas e dos requisitos exigidos para a 
nomeação, nas formas estabelecidas neste Manual. Fica dispensada a imediata apresentação dos documentos comprobatórios; 
todavia, por ocasião da posse, serão exigidos dos candidatos classificados os documentos comprobatórios de todas as 
condições e de todos os requisitos. 
3.3. A declaração falsa ou inexata dos dados solicitados para a efetivação da inscrição bem como a apresentação de 
documentos falsos ou inexatos determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes em 
qualquer época, ficando o candidato sujeito às penalidades legais. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
4.1. Informações Gerais 
4.1.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, através do endereço eletrônico www.upenet.com.br., no 
período de estabelecido no Calendário de Atividades do Concurso, observado o horário oficial do estado de Brasília. 
 
4.1.2. Para se inscrever, o Candidato pagará a taxa de inscrição no valor correspondente ao Cargo do Grupo Ocupacional de 
sua opção, para fazer face aos gastos com a realização do processo, assim fixadas: 
 

a) para os Cargos de Nível Superior – R$ 40,00 (quarenta reais); 
b) para os Cargos de Nível Médio – R$ 30,00 (trinta reais); 
 

4.1.3. Ao candidato, que, após pagamento da taxa de inscrição, desistir de participar do Concurso ou não preencher qualquer 
das condições e requisitos estabelecidos no Edital e/ou nas presentes Normas, não será devolvida a respectiva taxa de 
inscrição. 
4.1.4. É vedada a devolução da taxa de inscrição, salvo em caso de cancelamento do certame. 
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4.1.5. Será considerada nula a inscrição, se o cheque utilizado para o pagamento da taxa for devolvido por qualquer motivo. 
4.1.6. Anular-se-á, sumariamente, a inscrição e todos os atos dela decorrentes, se o Candidato não atender a todas as condições 
estabelecidas no Edital e no Manual do Candidato. 
4.1.7. Verificada, a qualquer tempo, a Inscrição recebida que não atenda a todas as condições aqui estabelecidas será 
imediatamente cancelada. 
4.1.8. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma expressa de concordância, por parte do candidato, de todas as 
condições, normas e exigências estabelecidas no Edital e neste Manual. 
4.1.9. Na hipótese de o candidato inscrever-se para mais de um Cargo, a CONUPE não restituirá os valores pagos, optando 
pela última inscrição efetivada pelo candidato. 
 
4.2. Procedimentos para Inscrição 
4.2.1. Para inscrever-se, o candidato deverá 
 
a) acessar o site www.upenet.com.br, utilizando, para isso, o Internet Explorer nas Versões 5.5 ou superior ou o Netscape na 
Versão 6.1.; 
b) localizar o link referente ao Concurso da Prefeitura Municipal de Olinda, abrir o Assistente de Inscrição, preenchendo 
todos os campos da Solicitação de Inscrição com os dados ali exigidos, sem os quais a solicitação não será aceita, sendo de sua 
exclusiva responsabilidade a veracidade dos dados informados.  
c) imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição, no valor correspondente ao Cargo de sua opção, pagável 
em qualquer Casa Lotérica da Caixa Econômica Federal. 
 
4.2.2. O pagamento do boleto bancário emitido no último dia de inscrição deverá ser efetuado, impreterivelmente, até o 
primeiro dia útil subseqüente, sob pena de exclusão automática da solicitação de inscrição do candidato no Concurso. 
4.2.3. No ato da solicitação de inscrição, o candidato digitará sua senha para o Concurso. Por segurança, o candidato não 
deverá divulgar sua senha. 
4.2.4. A Solicitação de Inscrição somente será acatada após comprovação, pelas Lotéricas, do valor do depósito efetivado, e 
confirmada ao candidato na data estabelecida no Calendário de Atividades do Concurso.  
4.2.5. A Comissão de Concursos - CONUPE não se responsabilizará por solicitações de inscrição via Internet não recebidas 
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação bem 
como outros fatores de natureza tecnológica que impossibilitem a transferência de dados. 
 
55..  DDAA  VVAALLIIDDAAÇÇÃÃOO  DDAASS  IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  EE  OOBBTTEENNÇÇÃÃOO  DDOO  CCAARRTTÃÃOO  IINNFFOORRMMAATTIIVVOO  
5.1. Na data estabelecida no Calendário de Atividades do Concurso, o candidato deverá acessar o site www.upenet.com.br , na 
opção “Consulta Inscrição”, digitando seu CPF e sua respectiva senha do concurso, para obter a confirmação de sua inscrição e 
imprimir seu Cartão Informativo, contendo data, horário e local de realização da Prova. 
5.2. O candidato devidamente inscrito cuja inscrição não esteja validada, deverá dirigir-se, na data estabelecida no Calendário 
de Atividades, à Comissão de Concursos – CONUPE, sita na Reitoria da UPE, Av. Agamenon Magalhães, s/n, Santo Amaro, 
Recife-PE, apresentando seu comprovante de pagamento a fim de regularizar sua situação no Concurso.  
5.3. É de responsabilidade exclusiva do Candidato a obtenção do seu Cartão Informativo e o comparecimento no dia, horário e 
local determinados no Cartão Informativo. A Comissão de Concursos não se responsabilizará pelo candidato que faltar a 
Prova, por desconhecer o seu local e horário. 
 
6. DO CONCURSO 
6.1. Para todos os Cargos, o Concurso compreenderá uma única Etapa de Prova Escrita de Conhecimentos, eliminatória e 
classificatória.  
 
6.2. Da Organização da Prova  
6.2.1. Será aplicada uma Prova Escrita constituída de questões de múltipla escolha, com 05 alternativas cada, elaborada a partir 
dos conteúdos especificados no Anexo III deste Manual. 
6.2.2 A Prova Escrita, para os Cargos de nível superior (Biólogo, Biomédico, Bioquímico, Enfermeiro, Farmacêutico, 
Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Geógrafo, Médico, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Químico, Sanitarista, 
Terapeuta Ocupacional) abrangerá os seguintes componentes e número de questões: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 
10 (dez) questões do SUS e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos do Cargo. 
6.2.3 A Prova Escrita, para os demais Cargos de nível superior (Administrador, Advogado, Analista em Cultura, Analista em 
Turismo, Arquiteto, Bibliotecário, Contador, Engenheiro Civil, Pedagogo,) abrangerá os seguintes componentes e número de 
questões: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Informática e 30 (trinta) questões de Conhecimentos 
Específicos do Cargo. 
6.2.4 A Prova Escrita, para os Cargos de nível médio (Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar de Farmácia, Técnico de 
Enfermagem, Técnico de Higiene Dental, Técnico de Laboratório, Técnico de Saneamento,) abrangerá os seguintes 
componentes e número de questões: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de Informática, 05 (cinco) 
questões do SUS e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos do Cargo. 
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6.2.5 A Prova Escrita, para os demais Cargos de nível médio (Educador Social, Técnico em Contabilidade, Técnico em 
Cultura, Técnico em Edificações, Técnico em Turismo) abrangerá os seguintes componentes e número de questões: 10 (dez) 
questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de informática e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos do 
Cargo. 
 
6.3. Da Prestação da Prova 
6.3.1. Para todos os candidatos inscritos e confirmados, a Prova Escrita de Conhecimentos realizar-se-á na data estabelecida no 
Calendário de Atividades do Concurso, em horário e locais estabelecidos no Cartão Informativo do Candidato. 
6.3.2. O Candidato deverá comparecer ao local designado para sua prova, com antecedência mínima de 01 (uma) hora, munido 
do Cartão Informativo e do original de um dos seguintes documentos: Cédula de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, Cédula de Identidade Profissional, e, ainda, caneta esferográfica azul ou preta. Em 
hipótese alguma, os candidatos terão acesso aos locais de provas, sem algum dos documentos acima relacionados. 
6.3.3. Não será permitido ao Candidato fazer Prova fora do horário e do local indicados no Cartão Informativo, salvo, os 
autorizados pela CONUPE. 
6.3.4. Não haverá segunda chamada ou repetição de Provas. O não-comparecimento ou o atraso do candidato para a Prova 
implicará, automaticamente, na sua exclusão do Concurso, seja qual for o motivo alegado.  
6.3.5. Não serão permitidas consultas em livros, em códigos ou em anotações de qualquer natureza bem como será proibido o 
uso de aparelhos de comunicação de qualquer espécie ou máquina de calcular. É terminantemente proibido o acesso de 
candidato à sala de aplicação da Prova, portando telefone Celular ou qualquer outro aparelho de comunicação, sob 
pena de ser retirado da sala e, automaticamente, eliminado do Concurso. 
6.3.6. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Concurso o candidato que, durante a realização da prova, 
 
a) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para sua realização; 
b) infringir, no todo ou em parte, o que foi estabelecido no subitem 6.3.5. deste Manual; 
c) recusar-se a entregar o material de aplicação da prova (Caderno de Prova e Cartão-Resposta) ao término do tempo destinado 
a sua realização; 
d) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal; 
e) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Caderno de Prova e/ou o Cartão-Resposta; 
f) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 
 
6.3.7. Para responder às Provas, o Candidato receberá um Cartão-Resposta - Leitura Ótica, cujos dados impressos deverão ser 
cuidadosamente conferidos. 
6.3.8. O Candidato deverá marcar suas respostas, preenchendo, totalmente, as bolhas do Formulário de Leitura Ótica com 
caneta esferográfica na cor azul ou preta. 
6.3.8.1. Serão da inteira responsabilidade do Candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente, no Cartão 
de Leitura Ótica. São consideradas marcações incorretas: dupla marcação, marcação rasurada e campo de marcação não 
preenchido totalmente. 
6.3.9. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova 01 (uma) hora após o horário fixado para seu 
início. 
 
6.4. Dos Recursos 
6.4.1. Os Cadernos de Provas e seus respectivos Gabaritos estarão disponibilizados na INTERNET, no endereço eletrônico: 
www.upenet.com.br , duas horas após a sua aplicação. 
6.4.2. É facultado ao Candidato a interposição de recursos contra o gabarito preliminar das provas, na data estabelecida no 
Calendário de Atividades, no horário das 8 às 16 horas, mediante instrumento escrito e protocolado à Comissão de Concursos 
– CONUPE, sita na Reitoria da UPE, Av.Agamenon Magalhães, s/n, Santo Amaro, Recife-PE, conforme modelo constante do 
Anexo IV deste Manual.  
6.4.3. Deferido o Recurso, o gabarito da questão será modificado ou anulado e, neste caso, os pontos correspondentes serão 
atribuídos a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido ou não. Se houver alteração na alternativa do gabarito 
preliminar divulgado, a Prova será corrigida de acordo com o gabarito da questão modificada ou anulada.  
6.4.4. O resultado do julgamento dos recursos será devidamente homologado pela Comissão de Concursos e o novo Gabarito, 
para que se produzam os efeitos administrativos legais, divulgado no endereço eletrônico - www.upenet.com.br., na data 
estabelecida no Calendário.  
6.4.5. Os recursos interpostos fora do prazo estabelecido não serão aceitos, sendo considerada, para tanto, a data do protocolo 
de entrega. 
6.4.6. Não serão atendidas quaisquer reclamações, recursos, revisão ou pedidos de reconsideração quanto à correção das 
Provas, realizada através do processamento eletrônico dos Cartões-Respostas. 
 
6.5. Da Avaliação da Prova 
6.5.1. A Prova Escrita de Conhecimentos será avaliada numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.  
6.5.2. Será considerado aprovado o candidato que obtiver o mínimo de 20% (vinte por cento) de acertos em cada componente 
da prova e pontuação igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos no conjunto de toda a Prova Escrita de Conhecimentos. 
6.5.3. Em caso de igualdade de pontos, serão utilizados os seguintes critérios: 
 
A) obtiver o maior número de pontos nas questões de Conhecimentos Específicos; 
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B) obtiver o maior número de pontos nas questões de Língua Portuguesa; 
C) possuir mais idade. 
 
7. DDAA  AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  EE  CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  NNOO  CCOONNCCUURRSSOO  
7.1. Todos os candidatos terão sua Prova Escrita de Conhecimentos corrigida por meio de processamento eletrônico, pela 
Leitura Ótica do seu respectivo Cartão-Resposta.  
7.2. Serão considerados aprovados na Prova Escrita, para todos os Cargos do Concurso, os candidatos não-eliminados que 
tenham obtido uma pontuação maior ou igual a 50 (cinqüenta) pontos. 
7.3. O argumento final de classificação dos candidatos será o número de pontos obtidos na Prova Escrita. 
7.4. Se o Candidato for portador de deficiência, será classificado em listagens separadas e convocado para admissão nas vagas 
existentes e a ele reservadas, devendo submeter-se à perícia médica que terá decisão terminativa sobre a sua qualificação 
quanto à deficiência ou não e o grau de deficiência capacitante para o exercício do Cargo. 
7.5. Os Candidatos serão classificados em ordem decrescente de pontos obtidos dentro dos limites de vagas estabelecidos para 
cada Cargo, sendo os resultados divulgados através de listagens publicadas pela Internet – www.upenet.com.br.. 
7.6. Após divulgação, o Resultado Final do Concurso será submetido à homologação pela Prefeita do Município. 
  
88..  DDOO  PPRROOVVIIMMEENNTTOO  DDOO  CCAARRGGOO  
8.1. O provimento obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos Candidatos, de acordo com as vagas a serem 
preenchidas durante a validade do Concurso. 
8.2. Os Candidatos Classificados por Cargo, dentro do limite de vagas existentes, serão lotados a critério da Prefeitura do 
Município. 
8.3. A Posse do Candidato estará condicionada à apresentação de todos os documentos comprobatórios das exigências e 
requisitos estabelecidos no subitem 3 e no Anexo I deste Manual. 
8.4. Somente serão admitidos os Candidatos aprovados e Classificados no Concurso. 
8.5. A admissão dos candidatos classificados no Concurso dar-se-á exclusivamente, através de Ato de Nomeação da Prefeita 
do Município, obedecendo-se, rigorosamente, à ordem de classificação. 
8.5.1. O Provimento verificar-se-á de conformidade com os procedimentos praticados pela Prefeitura do Município de Olinda. 
8.6. Não haverá, em hipótese alguma, segunda convocação para posse. 
8.7. Será tornada sem efeito a nomeação dos candidatos que  
a) não se apresentarem para tomar posse no prazo estabelecido por Lei; 
b) não preencherem todos os requisitos estabelecidos para a investidura no Cargo, nas formas estabelecidas neste Manual. 
8.8. A aprovação no Concurso Público não gera direito à nomeação, mas esta, quando se der, respeitará a ordem de 
classificação dos candidatos. 
8.9. No caso de desistência ou exclusão do candidato classificado para um determinado cargo, será convocado o de 
classificação imediatamente inferior. 
 
99..  DDAASS  DDIISSPPOOSSIIÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  
9.1. A inscrição do Candidato, em qualquer cargo do Concurso, importará no conhecimento das presentes instruções e na tácita 
aceitação das condições estabelecidas para o Concurso, tais como se encontram aqui definidas. 
9.2. A inexatidão ou falsidade documental, ainda que verificada(s) posteriormente à realização do Concurso, implicará(ão) a 
eliminação sumária do Candidato, sendo declarados nulos de pleno direito, a inscrição e todos os atos dela decorrentes, sem 
prejuízo de eventuais sanções de caráter judicial. 
9.3. Para dirimir quaisquer dúvidas, durante o período de realização do Concurso, a Comissão de Concursos colocará à 
disposição dos Candidatos atendimento através do telefone n° 3416.4040 e 3416.4102. 
9.4. A eliminação do Candidato classificado, nomeado ou não, bem como a sua desistência, devido ao não comparecimento à 
convocação na forma definida neste Manual, importará a convocação daquele que o suceder na ordem de classificação, durante 
a validade do Concurso. 
9.5. O candidato deverá manter seu endereço atualizado durante o prazo de validade do Concurso, com vistas a eventuais 
convocações, não lhe cabendo qualquer reclamação, caso não tenha sido possível ao Poder Executivo Municipal localizá-lo por 
falta da citada atualização. 
9.6. O candidato aprovado no Concurso ficará com sua convocação condicionada à existência da vaga e às necessidades da 
Administração Municipal durante o período de validade do Concurso. 
9.7. O Concurso terá validade de 01(um) ano, contados a partir da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por 
igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Olinda. 
9.8. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório da aprovação no Concurso valendo, para esse fim, a 
homologação publicada no Diário Oficial do Estado. 
9.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Prefeitura Municipal com o assessoramento da Comissão de Concursos - 
CONUPE, de acordo com as normas pertinentes. 

 
Olinda, 02 de abril de 2008 

 
Luciana Santos  

PREFEITA DO MUNICÍPIO 
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ANEXO I 
 

QUADRO DE CARGOS/VAGAS DO CONCURSO 
NÍVEL SUPERIOR 

 
CARGOS REQUISITOS CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
QUANT. VAGAS 

ADMINISTRADOR - Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Administração de 
Instituição de Ensino reconhecida pelo 
MEC. 
- Registro no Conselho Regional  
Competente. 

30 horas semanais 

03 

ADVOGADO - Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Direito de Instituição de 
Ensino reconhecida pelo MEC. 
- Registro da OAB. 

30 horas semanais 

08 

ANALISTA EM CULTURA - Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior na área de Ciências 
Humanas de Instituição de Ensino 
reconhecida pelo MEC. 
 

30 horas semanais 

02 

ANALISTA EM TURISMO - Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Turismo de Instituição 
de Ensino reconhecida pelo MEC. 
 

30 horas semanais 

01 

ARQUITETO - Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Arquitetura de 
Instituição de Ensino reconhecida pelo 
MEC. 
- Registro no Conselho Regional  
Competente. 

30 horas semanais 

01 

BIBLIOTECÁRIO - Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Biblioteconomia de 
Instituição de Ensino reconhecida pelo 
MEC. 
- Registro no Conselho Regional  
Competente. 

30 horas semanais 

02 

BIÓLOGO - Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Biologia de Instituição 
de Ensino reconhecida pelo MEC. 
- Registro no Conselho Regional  
Competente. 

30 horas semanais 

10 

BIOMÉDICO - Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Biomedicina ou de 
outro Curso Superior que esteja habilitado 
para o exercício da função, fornecido(a) 
por Instituição de Ensino reconhecida pelo 
MEC. 
- Registro no Conselho Regional  
Competente. 

30 horas semanais 

04 

BIOQUÍMICO - Diploma ou Declaração de Conclusão de 
Curso Superior de Bioquímica ou de 
Farmácia com habilitação em Bioquímica. 

- Registro no Conselho Regional 
Competente. 

30 horas semanais 

03 

CONTADOR - Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Ciências Contábeis de 
Instituição de Ensino reconhecida pelo 
MEC. 

- Registro no Conselho Regional 
Competente. 

30 horas semanais 

04 

 
 



 8

NÍVEL SUPERIOR 
 

CARGOS REQUISITOS CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

QUANT. VAGAS 

ENFERMEIRO - Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Enfermagem de 
Instituição de Ensino reconhecida pelo 
MEC. 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 

30 horas semanais 

82 

ENGENHEIRO CIVIL - Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Engenharia Civil de 
Instituição de Ensino reconhecida pelo 
MEC. 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 

30 horas semanais 

01 

FARMACÊUTICO - Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Farmácia de Instituição 
de Ensino reconhecida pelo MEC. 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 

30 horas semanais 

20 

FISIOTERAPEUTA - Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Fisioterapia de 
Instituição de Ensino reconhecida pelo 
MEC. 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 

30 horas semanais 

05 

FONOAUDIÓLOGO - Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Fonoaudiologia de 
Instituição de Ensino reconhecida pelo 
MEC. 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 

30 horas semanais 

02 

GEÓGRAFO - Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Geografia de Instituição 
de Ensino reconhecida pelo MEC. 

30 horas semanais 

01 

MÉDICO CLÍNICO - Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Medicina de Instituição 
de Ensino reconhecida pelo MEC. 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 

20 horas semanais ou 
Plantão 

56 

PNEUMOLOGISTA Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Medicina de Instituição 
de Ensino reconhecida pelo MEC. 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 
-Certificado ou Declaração de Residência 
Médica em Pneumologia ou Certificado de 
Curso de Especialização em Pneumologia, 
com carga horária mínima de 360 horas, 
ou Título de Especialista em Pneumologia 
emitido(a) por Instituição Pública ou de 
Ensino devidamente credenciada. 

20 horas semanais 

01 
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NÍVEL SUPERIOR 
 

CARGOS REQUISITOS CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

QUANT. VAGAS 

TOCOGINECOLOGISTA Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Medicina de Instituição 
de Ensino reconhecida pelo MEC . 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 
-Certificado ou Declaração de Residência 
Médica em Ginecologia ou Obstetrícia ou 
Certificado de Curso de Especialização em 
Ginecologia ou Obstetrícia, com carga 
horária mínima de 360 horas, ou Título de 
Especialista em Ginecologia ou Obstetrícia 
emitido(a) por Instituição Pública ou de 
Ensino devidamente credenciada. 

20 horas semanais ou 
Plantão 

01 

NEONATOLOGISTA -Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Medicina de Instituição 
de Ensino reconhecida pelo MEC . 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 
-Certificado ou Declaração de Residência 
em Pediatria com R3 ou em Neonatologia 
ou Residência Médica em Pediatria com 
estágio em Neonatologia ou Título de 
Especialista emitido por entidade 
devidamente credenciada. 

Plantão 

02 

REUMATOLOGISTA -Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Medicina de Instituição 
de Ensino reconhecida pelo MEC . 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 
-Certificado ou Declaração de Residência 
Médica em Reumatologia com carga 
horária mínima de 360 horas ou  Título de 
Especialista  emitido(a) por instituição 
Pública ou de ensino devidamente 
credenciada.  

20 horas semanais  

03 

PSIQUIATRA -Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Medicina de Instituição 
de Ensino reconhecida pelo MEC . 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 
-Certificado ou Declaração de Residência 
Médica em Psiquiatria ou Certificado de 
Curso de Especialização em Psiquiatria 
com carga horária mínima de 360 horas ou 
Título de Especialista emitido(a) 
Instituição Pública ou por entidade 
devidamente credenciada. 

20 horas semanais 

08 

CARDIOLOGISTA -Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Medicina de Instituição 
de Ensino reconhecida pelo MEC . 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 
-Certificado ou Declaração de Residência 
em Cardiologia ou Certificado ou 
Declaração de Curso de Especialização em 
Cardiologia com carga horária mínima de 
360 horas ou Título de Especialista 
emitido(a) por Instituição Pública ou 
entidade devidamente credenciada. 

20 horas semanais 

02 
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NÍVEL SUPERIOR 
CARGOS REQUISITOS CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
QUANT. VAGAS 

ENDOCRINOLOGISTA -Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Medicina de Instituição 
de Ensino reconhecida pelo MEC . 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 
-Certificado ou Declaração de Residência 
Médica em Endocrinologia ou Certificado 
ou Declaração de Curso de Especialização 
em Endocrinologia com carga horária 
mínima de 360 horas ou Título de 
Especialista emitido(a) por Instituição 
Pública ou entidade devidamente 
credenciada 

20 horas semanais 

01 

GASTROENTEROLOGISTA -Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Medicina de Instituição 
de Ensino reconhecida pelo MEC . 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 
-Certificado ou Declaração de Residência 
Médica em Gastroenterologia ou 
Certificado ou Declaração de Curso de 
Especialização em Gastroenterologia com 
carga horária mínima de 360 horas ou 
Título de Especialista emitido(a) por 
Instituição Pública ou entidade 
devidamente credenciada. 

20 horas semanais 

01 

MASTOLOGISTA -Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Medicina de Instituição 
de Ensino reconhecida pelo MEC . 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 
-Certificado ou Declaração de Residência 
Médica em Mastologia ou Certificado ou 
Declaração de Curso de Especialização em 
Mastologia com carga horária mínima de 
360 horas ou Título de Especialista 
emitido(a) por Instituição Pública ou 
entidade devidamente credenciada. 

20 horas semanais 

02 

NEUROLOGISTA -Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Medicina de Instituição 
de Ensino reconhecida pelo MEC . 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 
-Certificado ou Declaração de Residência 
Médica em Neurologia ou Certificado ou 
Declaração de Curso de Especialização em 
Neurologia com carga horária mínima de 
360 horas ou Título de Especialista 
emitido(a) por Instituição Pública ou 
entidade devidamente credenciada. 

20 horas semanais 

02 

OTORINOLARINGOLOGISTA -Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Medicina de Instituição 
de Ensino reconhecida pelo MEC . 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 
-Certificado ou Declaração de Residência 
Médica em Otorinolaringologia ou 
Certificado ou Declaração de Curso de 
Especialização em Otorinolaringologia 
com carga horária mínima de 360 horas ou 
Título de Especialista emitido(a) por 
Instituição Pública ou entidade 
devidamente credenciada. 

20 horas semanais 

01 
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NÍVEL SUPERIOR 
CARGOS REQUISITOS CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
QUANT. VAGAS 

UROLOGISTA -Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Medicina de Instituição 
de Ensino reconhecida pelo MEC . 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 
-Certificado ou Declaração de Residência 
Médica em Urologia ou Certificado ou 
Declaração de Curso de Especialização em 
Urologia com carga horária mínima de 360 
horas ou Título de Especialista emitido(a) 
por Instituição Pública ou entidade 
devidamente credenciada. 

20 horas semanais 

02 

MÉDICO VETERINÁRIO - Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Medicina Veterinária de 
Instituição de Ensino reconhecida pelo 
MEC. 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 

30 horas semanais 

10 

NUTRICIONISTA - Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Nutrição de Instituição 
de Ensino reconhecida pelo MEC. 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 

30 horas semanais 01 

ODONTÓLOGO - Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Odontologia de 
Instituição de Ensino reconhecida pelo 
MEC. 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 

30 horas semanais 

14 

PEDAGOGO - Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Pedagogia de 
Instituição de Ensino reconhecida pelo 
MEC. 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 

30 horas semanais 

05 

QUÍMICO - Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Química de Instituição 
de Ensino reconhecida pelo MEC. 
-Registro no Conselho Regional 
Competente. 

30 horas semanais 

04 

SANITARISTA - Diploma de Curso Superior de Instituição 
reconhecida pelo MEC. 
- Curso de Especialização nas áreas da 
Saúde Pública com carga horária mínima 
de 360 horas, emitido por Instituição 
reconhecida pelo MEC, ou de Residência 
em Medicina Preventiva e Social ou de 
Residência Multiprofissional em Saúde 
Coletiva ou de Curso de Pós-graduação 
stritu senso na área de Saúde Pública. 
- Registro no Conselho Competente. 

30 horas semanais 

09 

TERAPEUTA OCUPACIONAL - Diploma ou Declaração de Conclusão do 
Curso Superior de Terapia Ocupacional de 
Instituição de Ensino reconhecida pelo 
MEC. 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 

30 horas semanais 

02 
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NÍVEL MÉDIO 
 

CARGOS/ATRIBUIÇÕES REQUISITOS CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

QUANT 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO 

- Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Médio com 
habilitação profissional da área, 
registrado na Secretaria de Educação. 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 

30 horas semanais 

43 

AUXILIAR DE FARMÁCIA - Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Médio com 
habilitação profissional da área. 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 

30 horas semanais 

15 

EDUCADOR SOCIAL - Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Médio. 

30 horas semanais 
28 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Curso Técnico em 
Contabilidade. 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 

30 horas semanais 

10 

TÉCNICO EM CULTURA - Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Médio. 
 

30 horas semanais 

02 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Curso Técnico em 
Enfermagem. 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 

30 horas semanais 

80 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Técnico em 
Edificações. 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 

30 horas semanais 

02 

TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL - Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Curso de Ensino Médio 
profissionalizante com habilitação na 
área,registrado na Secretaria de 
Educação. 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 

30 horas semanais 

02 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO - Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Curso de Técnico em 
Laboratório. 
- Registro no Órgão de Classe da 
Categoria. 

30 horas semanais 

16 

TÉCNICO EM SANEAMENTO - Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Curso de Técnico de 
Saneamento. 
- Registro no Conselho Regional 
Competente. 

30 horas semanais 

04 

TÉCNICO EM TURISMO - Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Médio. 

30 horas semanais 02 
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ANEXO II 
 

 
SOLICITAÇÃO DE REGIME ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
 
 
Ilmo. Sr. Presidente da Comissão de Concursos - CONUPE 
 
______________________________________________, Identidade Nº ___________________, Org. Exp.________, com o 

Nº de Inscrição ______________, residente na ______________________________________________________, 

Nº____________, Bairro ___________________________, Cidade ______________________, Telefone (XX) Nº 

__________________, inscrito no Concurso Público da Prefeitura de Olinda, para o Cargo ___________________________, 

vem requerer que suas provas sejam realizadas em regime especial, conforme o estabelecido no item 2.5.6. do Manual do 

Candidato, na forma a seguir especificada. 

 

Se você precisa de atendimento especial para a realização das suas Provas, assinale sua necessidade. 

Se for portador de Deficiência Visual. 1. (   ) Prova Ampliada         2. (   ) Ledor        3. (    ) Prova Braille 

Se for portador de Deficiência Auditiva. 1. (    ) Intérprete de linguagem de sinais 

2. (    ) Não necessito de Intérprete 

Se for portador de Deficiência Física. 1. (    ) Sala em andar térreo   

2.  (    ) Mobiliário Especial 

Especifique: ____________________________________________ 

3. (    ) Auxiliar para preenchimento do Cartão-Resposta 

Se necessitar de outros tipos de atendimento em 
condições especiais, assinale ao lado a sua 
necessidade. 

1. (    ) Gravidez de Risco   

2. (    ) Pós-operatório/Acidente 

3. (    ) Doenças Diversas 

4. (    ) Amamentação 

5. (    ) Outros 

Especifique ___________________________________________ 

____________________________________________ 

 
 

Obs: Anexar Laudo Médico. 
 

 
Recife,  ____  de ____________  de 2008 

 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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ANEXO III 
 

PROGRAMA 
 

PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
PORTUGUÊS 
Compreensão e Interpretação de texto. A tipologia textual: descrição, narração e dissertação. Coesão e coerência. Funções da 
linguagem. A norma culta. Uso e adequação da língua à situação de comunicação. Sistema ortográfico vigente. Acentuação 
gráfica e tônica. Plural dos compostos. Emprego dos pronomes demonstrativos e relativos. Flexão verbal com o pronome 
“se”.Emprego semântico das preposições. Conjugação dos verbos irregulares. O uso do gerúndio. Emprego dos sinais de 
pontuação. Significado de sufixos, prefixos e radicais. Flexões nominais e verbais. Processos de coordenação e subordinação 
(valores semânticos). Regência nominal e verbal. Crase. Concordância nominal e verbal. Sinônimos, antônimos, homônimos, 
parônimos.Polissemia. Denotação e conotação. Emprego de palavras e expressões.Figuras de Linguagem e Literatura 
Brasileira. 
 
CONHECIMENTOS DO SUS – SOMENTE PARA OS CARGOS DA ÁREA DE SAÚDE (Biólogo; Biomédico; 
Bioquímico; Enfermeiro; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Geógrafo; Médico; Médico Veterinário; 
Nutricionista; Odontólogo; Químico; Sanitarista e Terapeuta Ocupacional) 
 
Sistema Único de Saúde: conceitos, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Fundamentação legal e Normas 
pertinentes ao SUS. Participação popular e controle social. Conselhos de Saúde. 
 
Sugestões Bibliográficas 
BRASIL. Lei Federal 8080, de 19 de setembro de 1990.Brasília: Assessoria de Comunicação Social, 1991. 
BRASIL. Lei Federal 8142, de 28 de dezembro de 1990. Brasília: Assessoria de Comunicação Social, 1991. 
Constituição da República Federativa do Brasil –  Título VIII – Seção II – Da Saúde. 
NOAS: Norma Operacional de Assistência à Saúde 01/2001, folha 1-47. Brasília. Ministério as Saúde. Disponível em:  
http//dtr2001.saude.gov.br 
NOB-SUS, 1996: Norma Operacional Básica do Sistema de Saúde – SUS. Brasília (DF): Ministério da Saúde. 1ª ed. 
SUS: o que você precisa saber sobre o Sistema Único de Saúde, volume 1. São Paulo: Editora Atheneu, 2002. 
 
INFORMÁTICA BÁSICA –  DEMAIS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (Administrador, advogado, analista em 
cultura, analista em turismo, arquiteto, bibliotecário, contador, engenheiro civil e pedagogo) 
 
Noções básicas do computador; principais componentes de um PC e periféricos (visão do usuário); rotinas principais para o 
uso do ambiente operacional WINDOWS e XP; edição de textos; WORD; planilhas eletrônicas: Excel, banco de dados, Acess; 
noções de internet: principais conceitos; correio eletrônico, internet explorer e Outolook e Express. 
 

 
ADMINISTRADOR 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$663,95+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE DE 
R$150,00 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
01. Princípios, fundamentos teóricos e metodológicos da gestão pública. 02. Gestão de projetos de desenvolvimento. 03. PMI e 
as áreas de gestão de projetos: Gestão do escopo do projeto. 04. Gestão do tempo e dos riscos. 05. Gestão de custos. 06. Gestão 
de recursos humanos e habilidades da liderança e do gerente público. 07. Planejamento estratégico. 08. Reengenharia e Gestão 
Horizontal: Gestão e organização horizontal; Características dos processos; Seleção de processos; Fases da Reengenharia. 08. 
Gestão de Sistemas de Qualidade. 09. Qualidade e Produtividade. 10. Administração Estratégica, Financeira e Orçamentária. 
10. Fundamentos de Gestão Ambiental. Comportamento organizacional: motivação, liderança e desempenho. Estrutura e 
funcionamento do serviço público no Brasil. Teoria Geral da Administração. Organização de Sistemas e Métodos. Sistemas de 
Informações Gerenciais Princípios Orçamentários. Receita e Despesa Pública. Licitações. Empenho de Despesa. 
Adiantamento. Plano de Contas. Administração Financeira Financiamento de Projetos. Gerência de Execução de Projetos. 
Avaliação de Projetos Públicos. Princípios orçamentários. Execução orçamentária. Administração direta e indireta; 
centralização e descentralização. Administração de Serviços: Sistema de Prestação de Serviços. Instalações de Apoio. 
Localização de instalações de serviços. 
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ADVOGADO 
REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$663,95 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS     
Direito Tributário – 1. Normas gerais de direito tributário: conceitos e espécies de normas tributárias, vigência, aplicação, 
interpretação, integração. 2. Princípios constitucionais tributários: legalidade, igualdade, capacidade contributiva, 
irretroatividade, proibição de confisco, anualidade e anterioridade 3. Princípios que regem a função do fisco. 4. Relação 
jurídica tributária: conceito, natureza, relação jurídica tributária material e formal. 5. Obrigação tributária: fato gerador da 
obrigação tributária; conceito, subsunção, espécies; elemento objetivo do fato gerador; aspecto material, temporal e 
quantitativo; elemento subjetivo do fato gerador; sujeito ativo, passivo, solidariedade, capacidade tributária, domicílio 
tributário, contribuinte e responsável tributário. 6. Crédito tributário: conceito. Constituição: o lançamento: características, 
eficácia, efeitos, atributos, princípios e modalidades do lançamento. Suspensão: conceito, moratória, depósito, reclamações e 
recursos administrativos, liminares em mandado de segurança e em outras demandas. Extinção: pagamento e suas 
modalidades; imputação, consignação, pagamento indevido, compensação, transação, remissão; prescrição e decadência. 
Exclusão: conceito, isenção, natureza, classificação, princípios, direitos fundamentais, renúncias de receita, interpretação e 
revogação das isenções, anistia. Garantias do crédito tributário: conceito, privilégios, preferências. Fiscalização do crédito 
tributário. 7. Sistema tributário nacional: conceito, classificação, princípios gerais; competência tributária; limitações ao poder 
de tributar. 8. Os tributos: conceito, classificação; impostos federais, estaduais e os municipais; especificidades e princípios 
inerentes a cada imposto; taxas: conceito, requisitos constitucionais, princípios e espécies; contribuição de melhoria: 
fundamentos, conceito e elementos do fato gerador; contribuições sociais. 9. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal): conceitos; alcance; princípios; planejamento; receita e despesa pública; transferências voluntárias; 
destinação da receita pública para o setor privado; dívida e endividamento; gestão patrimonial; transparência, controle e 
fiscalização. Direito Constitucional – 1. Da Constituição: conceito, objeto, elementos e classificação; supremacia da 
constituição. 2. Aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais. 3. Princípios fundamentais constitucionais. 4. Poder 
constituinte: poder constituinte originário e derivado; limites ao poder de emenda; 5. Direitos e garantias fundamentais: direitos 
e deveres individuais; direitos sociais 6. Das garantias constitucionais. 7. Direito de nacionalidade: espécies, formas de 
aquisição e perda da nacionalidade; tratamento diferenciado entre brasileiro nato e naturalizado. 8. Direitos políticos: direito de 
voto, elegibilidade e direitos políticos negativos. 9. Organização do Estado e dos poderes: Organização político-administrativa; 
União, Estados, Municípios e Distrito Federal; repartição de competências. 10. Poder legislativo: Congresso Nacional, suas 
casas legislativas e funções; comissões parlamentares de inquérito, Tribunais de Contas. 11. Processo legislativo: conceito, 
conceitos, classificação; processo legislativo ordinário e espécies normativas. 12. Poder executivo: Presidente e Vice-
Presidente da República; modo de investidura e posse no cargo de Presidente da República; Ministros de Estado. 13. Poder 
Judiciário: órgãos, composição dos Tribunais; funções e garantias do Poder Judiciário. 14. Ministério Público: posicionamento 
constitucional, princípios, funções e garantias do Ministério Público. 15. Controle de Constitucionalidade: conceito, requisitos, 
espécies; controle preventivo e repressivo; o controle difuso e suas peculiaridades; controle concentrado; o regime jurídico das 
seguintes ações constitucionais: ação direta de Inconstitucionalidade genérica, ação direta de Inconstitucionalidade 
interventiva, ação de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade e argüição de 
descumprimento de preceito fundamental. 16. Ordem Econômica e Financeira: princípios gerais da atividade econômica; das 
propriedades na ordem econômica; sistema financeiro nacional. 17. Ordem social: da seguridade social; saúde, previdência e 
assistência social.    
 Direito Administrativo – 1. Conceito, fontes e princípios administrativos: 2. Organização Administrativa: Poderes e funções 
(típicas e atípicas), administração direta e indireta; autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e 
entidades paraestatais; órgãos públicos.  3. Poderes e deveres do administrador público. 4. Poderes administrativos. 5. Atos 
administrativos: conceito, elementos constitutivos, atributos, classificação, espécies, atos vinculados e atos discricionários, 
formas de extinção. 6. Serviços públicos: conceito, competência, classificação, princípios; execução direta e indireta; 
permissão e concessão (lei 8.987, de 13/02/1995); o regime das Parcerias Público-Privadas (Lei nº 11.079, de 31/12/2004) e 
dos Consórcios Públicos (Lei 11.107, de 06/04/20005). 7. Licitação: a lei nº 8.666/93 e suas modificações; princípios da 
licitação; modalidades; exceções ao dever de licitar; licitação dispensada, dispensável e inexigível; procedimento; instrumento 
convocatório, habilitação, classificação e julgamento, homologação e adjudicação; extinção; recursos. 8. Contratos 
administrativos: conceito, classificação, cláusulas exorbitantes, duração do contrato, inexecução do contrato: culposa e sem 
culpa (teoria da imprevisão, fato do príncipe, caso fortuito e força maior), espécies de contratos, causas de extinção. 9. 
Servidores públicos: normas constitucionais; regime jurídico, cargos públicos; espécies, formas de provimento e vacância; 
acesso aos cargos, empregos e funções públicas; estabilidade, aposentadoria e pensão; 10. Responsabilidade do servidor 
público: princípios de natureza ética com estatura constitucional; moralidade e improbidade administrativa; o regime da Lei 
8.429, 02/06/1992; 11. Domínio público: conceito, classificação e uso dos bens públicos; características e espécies. 12. 
Intervenção do Estado na Propriedade: servidão administrativa, requisição, ocupação temporária, limitações administrativas, 
tombamento e desapropriação. 13. Processo Administrativo: Classificação, objeto, princípios, processo administrativo 
disciplinar; etapas, sindicância e inquérito administrativo. 14. Responsabilidade patrimonial da Administração Pública. 15. 
Controle da Administração Pública: Tipos e formas de controle; controle administrativo, legislativo e judiciário. 
Direito Civil – 1. Da lei: conceito e características; da elaboração; vigência; cessação da eficácia; classificação; aplicação da 
lei no tempo e no espaço; interpretação das leis. 2. Das Pessoas: noção de pessoa; pessoas físicas: começo e fim da pessoa; 
capacidade jurídica e capacidades de fato, absoluta e relativamente incapazes; emancipação, da individualização das pessoas; 
direitos da personalidade; ausência; pessoas jurídicas: conceito; elementos; classificação; domicílio; das pessoas jurídicas de 
direito privado: início; sociedades e associações; das Fundações. 3. Bens: classificação; espécies. 4. Fato jurídico: conceito e 
classificação; negócio jurídico: manifestação de vontade; classificação; da inexistência, nulidade e anulabilidade dos negócios 
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jurídicos; defeitos dos negócios jurídicos; modalidades. 5. Prescrição e decadência. 6. Das obrigações. Conceito, modalidades, 
transmissão, adimplemento e extinção. Obrigações líquidas e ilíquidas. Cláusula penal. Do inadimplemento. Responsabilidade 
extracontratual. Teoria da imprevisão. 7. Dos contratos. Disposições gerais. Da extinção dos contratos: exceção do contrato 
não cumprido e da resolução por onerosidade excessiva. Das várias espécies de contrato: compra e venda; doação; empréstimo 
- comodato e mútuo; prestação de serviço; empreitada; depósito; mandato; transação. Locação de imóvel residencial ao 
empregado e direito de retomada. Do enriquecimento sem causa. 8. Empresa. Conceito. Do empresário e do exercício da 
empresa. Da sociedade: disposições gerais, espécies, direitos, obrigações e responsabilidades: da sociedade e dos sócios. 
Liquidação, transformação, incorporação, fusão e cisão. Do estabelecimento: institutos complementares, prepostos. Sociedade 
Limitada: disposições preliminares, quotas, administração, deliberação dos sócios, aumento e redução do capital, resolução da 
sociedade em relação a sócios minoritários. Dissolução: modos e efeitos. Da sociedade cooperativa. 9. Hierarquia, integração e 
interpretação da lei. Métodos de interpretação. Analogia, Princípios Gerais do Direito e Eqüidade. 10. Da responsabilidade 
civil. Das preferências e privilégios creditórios. Direito Processual Civil - 1. Princípios constitucionais e gerais de processo 
civil. 2. Normas de direito processual civil: natureza jurídica, fontes, interpretação. Direito processual intertemporal. 3. 
Jurisdição: voluntária e contenciosa, conceito e distinção. Órgãos da jurisdição. 4. Ação: conceito, natureza jurídica, 
classificação, elementos e condições. Prescrição. 5. Processo: conceito, natureza jurídica e princípios fundamentais. 
Pressupostos processuais. Atos processuais: classificação, lugar, tempo, prazo, forma e comunicação. Preclusão. Nulidades. 6. 
Citação, intimação e notificação. 7. Sujeitos do processo: partes e procuradores, deveres e responsabilidades. Capacidade e 
legitimidade. Substituição processual. 8. Litisconsórcio. Assistência. Intervenção de terceiros. Formas de intervenção. 9. Juiz e 
auxiliares da Justiça. 10. Ministério Público. 11. Pessoa jurídica de direito Público no processo civil. Especificidades. 12. 
Competência: conceito e critérios determinantes. Em razão do valor, material, funcional e territorial. Competência absoluta e 
competência relativa. Modificação da competência. Declaração de incompetência e conflito de competência. Competência 
internacional. 13. Formação, suspensão e extinção do processo. 14. 
Procedimentos: ordinário, sumário, especiais. 15. Processo cautelar. Medidas cautelares nominadas e inominadas. 16. Petição 
inicial: requisitos, inépcia e indeferimento. 17. Pedido: cumulação e espécies. 18. Valor da causa e impugnação. 19. Tutela 
antecipada e tutela específica. 20. Respostas do réu. Contestação, reconvenção, exceção e ação declaratória incidental. 21. 
Revelia e seus defeitos. 22. Julgamento conforme o estado do processo. 23. Audiência preliminar e audiência de instrução e 
julgamento. 24. Prova: princípios gerais, sistema, espécies e procedimentos probatórios. Provas, indícios, presunção e regras 
do ônus da prova. 25. Sentença. 26. Coisa julgada material e formal. 27. Duplo grau de jurisdição. 28. Do Processo nos 
Tribunais. Incidente de uniformização de jurisprudência. Controle concentrado e controle difuso de constitucionalidade. Ação 
direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Efeitos. Reclamação Constitucional. Homologação 
de sentença estrangeira. Ação rescisória. 29. Recursos: conceito, juízo de admissibilidade e de mérito, requisitos de 
admissibilidade e efeitos. Apelação. Agravos. Embargos infringentes. Embargos de Declaração. Embargos de divergência. 
Recurso Ordinário, recurso especial e recurso extraordinário. Prequestionamento. 30. Reclamação e correição. 31. Liquidação 
de sentença. 32. Título executivo judicial e extrajudicial. 33. Execução: regras gerais e espécies. 34. Embargos do devedor. 35. 
Embargos de terceiro. 36. Lei de Execuções Fiscais e a execução de dívida ativa da Fazenda Pública. 37. Mandado de 
segurança. 38. Ação popular. 39. Habeas data. 40. Mandado de injunção. 41. Ação de desapropriação (Dec. lei 3.365/41). 42. 
Ação civil pública. 43. Ação declaratória e declaratória incidental. 44. Ação monitória. 45. Ação de usucapião. 46. Ações 
possessórias. 47. Ação de nunciação de obra nova. 48. Ação demarcatória. 49. Ação de despejo, revisional de aluguel e ação 
renovatória. 50. Ação de consignação em pagamento. 
Direito do Trabalho e Processual do Trabalho - 1. A Emenda Constitucional 45/04 e a Nova Competência da Justiça do 
Trabalho. 2. Relação de trabalho latu sensu: trabalho autônomo, eventual, temporário, avulso. Diferenças entre contratos de 
trabalho, locação de serviços e empreitada. 3. Relação de emprego. Sujeitos. Conceito de empregado e de empregador. 
Cooperativas de mão-de-obra. 4. Grupo Econômico. Sucessão de empregadores. Desconsideração da Personalidade Jurídica. 
Comissões de Conciliação Prévia. 5. Terceirização Lícita e Ilícita. Responsabilidade. Art. 71 da Lei Federal nº: 8.666 e Verbete 
de Súmula nº: 331/TST. 6. Contrato de emprego: denominação, conceito, classificação, caracterização. Dos efeitos do contrato: 
direitos, deveres e obrigações das partes. Dos poderes do empregador. Indenização por dano moral e material. 7. Da suspensão, 
interrupção, alteração e rescisão do contrato de trabalho. Da cessação do contrato. Aposentadoria, Força Maior. factum 
principis. Despedida Indireta. Falta grave. Justa causa. Pedido de demissão. Homologação. Quitação. Eficácia Liberatória. 
Verbete de Súmula nº: 330/TST. 8. A Fazenda Pública perante a Justiça do Trabalho. Prerrogativas Processuais. Decreto-Lei 
nº: 779/69. Do reexame necessário. Isenção de Custas. O Poder Público como empregador. Contrato de trabalho nulo. Verbetes 
de Súmula nº: 685/STF e 363/TST. 9. Jornada de trabalho. Períodos de descanso. Trabalho em horas extraordinárias, noturno, 
insalubre e perigoso. Remuneração e salário. Adicionais. Gratificações. Férias. 13º salário. Aviso Prévio. Multa do art. 467 e 
477/CLT. 10. Normas especiais de tutela do trabalho da mulher e do adolescente. O aprendiz. O estagiário. Trabalho Infantil. 
Penalidades. Os Conselhos Tutelares e os Direitos da Criança e do Adolescente. Mãe Social. 11. Estabilidades decenal e 
especiais. Despedida do empregado estável. Inquérito para apuração de falta grave. Efeitos da despedida arbitrária: readmissão 
e reintegração. Despedida Obstativa. FGTS. Seguro Desemprego. 12. Prescrição e Decadência. 13. Direito Processual do 
Trabalho. Princípios, Autonomia, Fontes, Peculiaridades, Interpretação, Integração, Eficácia. 14. Organização da Justiça do 
Trabalho. Composição, funcionamento, jurisdição e competência de seus órgãos. O Ministério Público do Trabalho. 15. Partes, 
procuradores, representação, substituição processual e litisconsórcio. Assistência Judiciária. jus postulandi. Dever de probidade 
processual. 16. Atos, termos e prazos processuais. Comunicação dos atos processuais. Vícios do ato processual. Nulidades: 
extensão, princípios, momento da argüição, declaração e efeitos. 17. Da Demanda trabalhista. Dissídio individual. 
Procedimento comum e sumaríssimo. Petição inicial: requisitos, emenda, aditamento, indeferimento. Pedido. Litispendência. A 
tramitação prioritária do estatuto do idoso. Da tutela jurisdicional tempestiva e efetiva. 18. Dissídio coletivo e negociação 
coletiva. Acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho. A greve. 19. Audiência, Arquivamento. Tentativas de conciliação. 
Contestação. Defesa direta e indireta. Revelia. Efeitos. Exceções. Compensação. Reconvenção. Razões Finais. 20. Prova no 
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Processo do Trabalho: princípios, peculiaridades, oportunidade, meios, espécies, ônus da prova. 21. Decisão nos dissídios 
individuais. Julgamento ultra, extra e citra petitum. Termo de conciliação e seus efeitos. Coisa Julgada. Espécies. Preclusão. 
Ação rescisória trabalhista. Mandado de Segurança. Ação Civil Pública. Habeas Corpus. 22. Sistema recursal trabalhista. 
Recursos: espécies. Prazo, Efeitos e Pressupostos de Admissibilidade. Juízos de Admissibilidade e de Mérito. Pré-
questionamento. 23. Execução. Execução provisória e Definitiva. Exceção de pré-executividade. Embargos de Terceiro. 
Liquidação de sentença. Liquidação por cálculos, por artigos e por arbitramento. Execução contra a Fazenda Pública. 
Impenhorabilidade dos bens Públicos. Precatório Judiciário. Dívidas de Pequeno Valor. Seqüestro de verbas. 24. Tutela 
antecipatória de méritos e tutela cautelar no Direito Processual do Trabalho. 25. Sindicatos: condições de registro e 
funcionamento. Atividade e prerrogativas. Contribuição. Substituição e representação processuais. 

 
ANALISTA EM CULTURA 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$663,95 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Constituição Federal-Capítulo III(Da Educação, da Cultura e do Desporto)-Seção II(Da Cultura), Cultura e sociedade 
brasileira: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Manifestações culturais no 
Estado de Pernambuco.Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio 
ambiente e sociedade: problemas, políticas públicas, organizações não governamentais, aspectos locais da Região Nordeste. 
Agenda 21.História do município de Olinda. Marcos e Figuras Históricas de Olinda, Geografia de Olinda (localização 
geográfica, relevo, clima, hidrografia e vegetação, a utilização dos recursos naturais e a preservação ambiental). 
 

ANALISTA EM TURISMO 
REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$663,95 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conceituação e organização. Dimensão dinâmica do Turismo. Análise estrutural do Turismo. Metodologia de pesquisa em 
Turismo. Elementos históricos do Turismo. Legislação sobre o Turismo. Análise macroeconômica do Turismo. Sociologia do 
Lazer e do Turismo. Hotelaria. Turismo, meio ambiente e patrimônio cultural. Fundamentos geográficos do Turismo. Sistema 
de transportes. Turismo, bens culturais e elementos de museologia. Marketing em Turismo. Turismo e cultura popular. 
Agências de viagem. Elementos de estatística no Turismo. Teorometria. Técnica publicitária. Técnicas de relações públicas e 
eventos em Turismo. Planejamento e organização do Turismo. 

 
ARQUITETO 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$663,95+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE DE 
R$400,00 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conhecimentos gerais e atuais de teoria e história da arte, arquitetura e urbanismo. Levantamentos – Noções de topografia. 
Levantamento arquitetônico e urbanístico. Locação de obras. Dados geoclimáticos e ambientais. Legislação arquitetônica e 
urbanística. Instalações de obras e construções auxiliares – Serviços preliminares. Canteiro de obras. Marcação de obras. 
Movimentos de terra. Escoramentos. Projeto de Arquitetura – Fases e etapas de desenvolvimento do projeto. Análise e escolha 
do sítio. Adequação do edifício às características geoclimáticas do sítio e do entorno urbano. Sistemas construtivos. 
Especificações de materiais e acabamentos. Sistemas prediais de redes. Acessibilidade para portadores de deficiências físicas. 
Projeto urbanístico – Desenho urbano. Morfologia urbana, análise visual. Redes de infra-estrutura urbana, circulação viária, 
espaços livres, percursos de pedestres. Renovação e preservação urbana. Loteamentos, remembramento e desmembramento de 
terrenos. Projeto paisagístico – Conceitos de paisagem. Paisagismo de jardins e grandes áreas. Arborização urbana, 
equipamentos e mobiliários urbanos. Projetos de reforma, revitalização e restauração de edifícios. Fiscalização e 
gerenciamento – Acompanhamento, coordenação e supervisão de obras. Aceitação dos serviços. Administração de contratos de 
execução de projetos e obras. Caderno de encargos. Atividades e serviços adicionais – Estudos de viabilidade técnica, 
econômica, financeira e legal. Estimativas de custos. Orçamentos. Laudos e pareceres técnicos. Noções de representação 
gráfica digital: AutoCAD. Tecnologia das construções –Fundações, estruturas. Mecânica dos solos. Sistemas construtivos. 

 
BIBLIOTECÁRIO 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$663,95 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Documentação: conceitos básicos e finalidades da documentação geral. 2. Biblioteconomia e ciência da informação. 2.1. 
Conceitos básicos e finalidades. 2.2. Noções de informática para bibliotecas: dispositivos de memória, de entrada e saída de 
dados. 3. Normas técnicas para a área de documentação: referência bibliográfica (de acordo com as normas da ABNT – NBR 
6023), resumos, abreviação de títulos de periódicos e publicações seriadas, sumário, preparação de índices de publicações, 
preparação de guias de bibliotecas, centros de informação e de documentação. 4. Indexação: conceito, definição, linguagens de 
indexação, descritores, processos de indexação, tipos de indexação. 5. Resumos e índices: tipos e funções. 6. Classificação 
decimal universal (CDU): estrutura, princípios e índices principais e emprego das tabelas auxiliares. 7. Catalogação (AACR-
2): catalogação descritiva, entradas e cabeçalhos; catalogação de multimeios: CD-ROM, fitas de vídeos e fitas cassetes. 8. 
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Catálogo: tipos e funções. 9. Organização e administração de bibliotecas: princípios e funções administrativas em bibliotecas, 
estrutura organizacional, as grandes áreas funcionais da biblioteca, marketing; centros de documentação e serviços de 
informação: planejamento, redes e sistemas. 10. Desenvolvimento de coleções: políticas de seleção e de aquisição, avaliação 
de coleções; fontes de informação: enciclopédias e dicionários de direito. 11. Estrutura e características das publicações: DOU 
e DJ. 12. Serviço de referência: organização de serviços de notificação corrente (serviços de alerta), disseminação seletiva da 
informação (DSI): estratégia de busca de informação, planejamento e etapas de elaboração, atendimento ao usuário. 13. Estudo 
de usuário-entrevista. 14. Automação: formato de intercâmbio, formato US MARC, banco de dados, base de dados, 
planejamento da automação, principais sistemas de informação automatizados nacionais e internacionais. 15. Bibliografia: 
conceituação, teorias, classificação, histórico e objetivos. 16. Identificação e conhecimento das principais fontes jurídicas de 
informação nos diversos tipos de suporte. 
 

BIÓLOGO 
REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$663,95+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE DE 

R$150,00 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Morfologia e estrutura da célula bacteriana e da célula fúngica; Fisiologia de fungos: nutrição, respiração e reprodução; 
Sistemática de fungos. Métodos de isolamento e caraterização dos diferentes grupos taxonômicos de fungos filamentosos.; 
Agentes físicos e químicos de controle microbiano. Mecanismo de ação de antibióticos e compostos antifúngicos; Métodos de 
preservação de fungos e actinomicetos e registros de processos; Organização e gerenciamento de uma coleção de culturas e 
dados associados; Morfologia e estrutura da célula bacteriana e da célula fúngica; Fisiologia de fungos: nutrição, respiração e 
reprodução; Sistemática de fungos; Métodos de isolamento e caraterização dos diferentes grupos taxonômicos de fungos 
filamentosos; Agentes físicos e químicos de controle microbiano. Mecanismo de ação de antibióticos e compostos 
antifúngicos; Métodos de preservação de fungos e actinomicetos e registros de processos; Organização e gerenciamento de 
uma coleção de culturas e dados associados. 
 

BIOMÉDICO 
REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$663,95+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE DE 

R$150,00 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Bioquímica. Dosagens hormonais e de enzimas. Eletroforese de hemoglobina, lipoproteínas e proteínas. Equilíbrio ácido-base. 
Propriedade da água. Radicais livres. Automação em bioquímica. Biologia molecular. Técnicas de engenharia genética. 
Citologia e citopatologia ginecológica. Métodos de diagnóstico. Genética e reprodução humana. Laboratório de reprodução 
humana. Hematologia. Teste hemetológico. Automação em hematologia. Imunologia. Alergias. Avaliação da função imune. 
Carcinogêneses. Doenças auto-imunes. Leucemias. 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 
formas. Microscópios. Centrífugas. Espectrofotômetros e leitores de Elisa. Termocicladores. Citômetros de fluxo. Filtros, 
destiladores e purificação de água. Cromatografia e eletroforese. Controle de qualidade no laboratório clínico. 

 
BIOQUÍMICO 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$663,95 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Amostras biológicas: coleta, preparação e preservação de espécimes clínicos para diagnóstico laboratorial. Biossegurança e 
controle de qualidade em laboratório. Bioquímica clínica e técnicas de laboratório aplicadas às análises bioquímicas e 
endócrinas. Parasitologia clínica e técnicas gerais de laboratório aplicadas ao diagnóstico de protozoários e helmintos. 
Microbiologia clínica e técnicas gerais de laboratório aplicadas ao diagnóstico de fungos, vírus e bactérias. Hematologia 
clínica e técnicas de laboratório aplicadas ao estudo hematológico. Imunologia clínica e técnicas de laboratório aplicadas ao 
diagnóstico das doenças infecciosas, auto-imunes e tumorais. Uroanálise: métodos e técnicas de laboratório aplicadas ao exame 
físico, químico e citológico da urina. 

 
CONTADOR 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$663,95 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
SISTEMAS: 01 - Econômico: Conceitos, Classificação, Apropriação de Custos, Contabilização, Demonstração de Resultados, 
Balanço Patrimonial. 02 - Financeiro: Regimes, Conceitos, Classificação, Projeção do Fluxo de Caixa. 03 - Orçamentário: 
Definição e objetivos, Planejamento, Elaboração, Execução, Acompanhamento, Análise dos Desvios, Ajustes. regime de 
contabilização; patrimoniais; direitos e obrigações; plano de contas; análises econômico-financeiras. 
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ENFERMEIRO 
REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$663,95 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Fundamentos da Enfermagem: Procedimentos de Enfermagem – fundamentação teórica e prática do processo do cuidar; 
preparo e administração de medicações/soluções; sistematização da assistência de enfermagem; aspectos éticos e legais da 
prática de enfermagem; gerenciamento em enfermagem. Enfermagem Médico-Cirúrgica: Prevenção e controle de infecção 
hospitalar; assistência de enfermagem no pré, trans e pós-operatório; assistência de enfermagem aos clientes adulto e idoso nos 
distúrbios: respiratório, cardiovascular, renal, hematológico, digestivo, endócrino, neurológico, geniturinário, mental e 
dermatológico; cuidados de enfermagem nas emergências clínicas, cirúrgicas e de alta complexidade; e atuação do enfermeiro 
no centro cirúrgico e central de material. Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de enfermagem à mulher no ciclo 
gravídico-puerperal e no climatério; assistência de enfermagem ao recém-nascido normal e em situações de risco; cuidados de 
enfermagem à criança e ao adolescente hospitalizados com problemas clínicos, cirúrgico e de alta complexidade. Enfermagem 
em Saúde Pública – Epidemiologia. Assistência de enfermagem na prevenção e controle de doenças infecto-contagiosas e 
crônico degenerativas; políticas e programas de assistência do Ministério da Saúde: diretrizes, objetivos, bases teóricas e 
procedimentos; atuação do enfermeiro na prática de saúde pública na prevenção, promoção e recuperação da saúde nos 
diferentes grupos populacionais. 

 
ENGENHEIRO CIVIL 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$663,95+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE DE 
R$400,00 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Elaboração de projetos: arquitetônico, estrutural, instalações elétricas, instalações hidráulico-sanitárias, saneamento e 
dimensionamento de conjuntos moto-bomba. Orçamentos: qualificação de serviços, composição de preços, cronograma físico-
financeiro, medições de serviços executados. Execução de obras: reconhecimento de cadastro de interferências, infraestrutura, 
superestrutura, cobertura de madeira e metálica, acabamento, impermeabilização. Obras de recuperação: reformas, reforços de 
fundação, controle de recalque, reaterros, recuperação de concreto aparente, impermeabilizações, estanqueidades de águas de 
infiltração. Conhecimento de informática, especificamente Autocad. 

 
FARMACÊUTICO 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$663,95+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE DE 
R$150,00 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conhecimentos específicos - Farmacologia: Farmacocinética: Absorção, distribuição e eliminação de fármacos. 
Farmacodinâmica: Mecanismos de ação de fármacos. Princípios básicos da toxicologia: tratamento de intoxicações. Fármacos 
que atuam no sistema nervoso autônomo e sistema nervoso central. Autacóides. fármacos utilizados no sistema urinário, 
cardiovascular, gastrointestinal, respiratório, reprodutor e hematopoéitico. Quimioterapia: antimicrobiana, antineoplásica e 
antiparasitária. Vitaminas. Farmacotécnica: Formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica: pós, comprimidos, drágeas e 
cápsulas. Formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica: emulsões, suspensões e aerossol. Soluções, extratos, tinturas e 
xaropes. Pomadas, cremes e pastas. Outras formas farmacêuticas: supositórios, colírios e injetáveis. Desenvolvimento 
farmacêutico: sistema de liberação de fármacos, estabilidade, preservação e aditivos utilizados em medicamentos. Boas 
Práticas de Fabricação e controle de qualidade na produção de medicamentos. Farmácia hospitalar: Controle de infecções 
hospitalar; uso racional de antibióticos terapêuticos e profiláticos, técnicas de esterilização e desinfecção. Estrutura 
organizacional e funções da farmácia hospitalar: seleção, aquisição, armazenamento, manipulação, distribuição e informações 
sobre medicamentos. Estudo de utilização de medicamentos. Farmácia Clínica. Nutrição Parenteral, Quimioterapia 
antineoplásica e manipulação de outras misturas intravenosas. Farmacovigilância.  Biossegurança: equipamentos de proteção 
individual e equipamentos de contenção, mapas de risco. . Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços 
de saúde. Legislação Farmacêutica: Regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. 
Nutrição Parenteral. Medicamentos genéricos. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Bioquímica: Fundamentos 
metodológicos, metabolismo e correlações clínico-patológicas às análises bioquímicas. Microbiologia: Métodos de coloração. 
Características morfotintoriais das bactérias. Taxonomia e classificação bacteriana. Características, significado clínico e 
diagnóstico de estafilococos, estreptococos, enterobactérias, bacilos gram-negativos não fermentadores, Neisseria, 
Haemophilus e micobactérias. Hemocultura. Coprocultura. Urinocultura. Exame microbiológico do líquor. Testes utilizados 
para identificação bacteriana. Testes de sensibilidade a antimicrobianos.  Hematologia: Hemograma e sua interpretação clínica. 
Alterações patológicas da série eritróide e da série leucocitária. Classificação das anemias. Hemoglobinopatias. Testes 
diagnósticos e distúrbios da hemostasia. Classificação sangüínea ABO/Rh. Pesquisa de anticorpos irregulares. Teste de 
Coombs. Prova cruzada. Parasitologia: Morfologia e biologia dos principais protozoários e helmintos de importância médica. 
Métodos de diagnóstico e identificação de protozoários e helmintos de importância médica. 

 
 
 
 



 20

FISIOTERAPEUTA 
REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$663,95 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Anatomia e Fisiologia do Sistema Respiratório. Métodos de avaliação da Função Respiratória (ausculta pulmonar; prova de 
função pulmonar; mecânica respiratória; radiologia de tórax; função muscular respiratória). Bases Fisiológicas das Técnicas 
Desobstrutivas e Ventilatórias. Principais Indicações, Contra-indicações e Efeitos das Técnicas Desobstrutivas e Ventilatórias. 
Suporte Ventilatório Artificial (ventilação não-invasiva e ventilação mecânica invasiva). Fundamentos do exercício terapêutico 
voltado para a função. Anatomia e fisiologia do sistema neurolocomotor. Fisiologia do exercício. Bases científicas do 
treinamento de força. Controle Motor e Fisioterapia. Plasticidade neural e implicações para a Fisioterapia. Fisioterapia 
neurofuncional. Fisioterapia dos transtornos músculo-esqueléticos de origem traumática e ortopédica. Princípios e aplicações 
clínicas da eletroterapia. 

 
FONOAUDIÓLOGO 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$663,95 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Desenvolvimento Global da Criança – Desenvolvimento intra-uterino. Desenvolvimento psicomotor, cognitivo e da 
linguagem. Conceitos funcionais de psicomotricidade. Fatores que interferem no desenvolvimento infantil.  Motricidade Oral – 
Anatomia, fisiologia e desenvolvimento do sistema estomatognático: respiração, mastigação, deglutição. Fala. 
Anatomofisiologia , aquisição e desenvolvimento. Linguagem –. Aquisição e desenvolvimento. Voz – Anatomia e fisiologia da 
laringe; patologias laríngeas Alterações fonoaudiológicas da fala, da linguagem e da voz: conceituação, classificação e 
etiologia; avaliação e tratamento.  Abordagem Lingüística: fonética e fonologia da língua portuguesa aplicadas à 
fonoaudiologia. Audiologia – Anatomia e fisiologia da audição; noções de psicoacústica; audiologia clínica: avaliação, 
diagnóstico e tratamento. Atuação da Fonoaudiologia –. Normas do Código de Ética do Fonoaudiólogo. Saúde Pública: 
prevenção e intervenção. Fonoaudiologia hospitalar. Fonoaudiologia com bebês. Fonoaudiologia na terceira idade. A 
fonoaudiologia na relação interdisciplinar. Interpretação de laudos. 
 

GEÓGRAFO 
REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$663,95 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Sistema de Informação Geográfica em Saúde; Sistemas de Informação em Saúde(SIAB,SINAN,SIM,SINASC);Manuseio e 
análise de bancos de dados;Relação Homem-natureza;Relação espaço-tempo;Distribuição na população no tempo e no 
espaço;Análise da composição da população;Dinâmica da população no município;Problemas demográficos relacionados à 
saúde no Município;Organização do espaço urbano;Planejamento em Saúde Urbana;Planejamento Ambiental em Saúde;Teoria 
Regional e Regionalização;Método em trabalho de campo.Introdução ao Geoprocessamento;Coleta e manipulação de 
dados;Gerenciamento de dados;Sistemas de Informação Geográfica(SIG/CAD);Uso das tecnologias de 
Geoprocessamento;Análise virtual de imagens;Projeções Cartográficas;Conhecimento sobre manuseio de aparelho 
GPS;Confecção.Leitura e Interpretação de mapas coropléticos e estatísticos.Análise sócio-espacial. 

 
MÉDICO/CARDIOLOGISTA 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$641,39+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE MÉDICA 
DE R$300,00 OU DE R$.200,00 + 20% DE RISCO DE SAÚDE 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Anatomia, fisiologia e semiologia cardiovascular. Métodos complementares em cardiologia: eletrocardiografia. radiologia, 
teste ergométrico, Ecocardiografia, Medicina nuclear, Hemodinâmica, Ressonância magnética. Insuficiência cardíaca: 
fisiopatologia, diagnóstico, tratamento. Arritmias cardíacas, síncope, morte súbita: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento. 
Indicação de marca-passo cardíaco. Hipertensão arterial: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento, principais complicações. 
Febre Reumática, Cardiopatia reumática. Valvopatias: diagnóstico, tratamento clínico e intervencionista. Cardiopatias 
congênitas no adulto. Hipertensão pulmonar, tromboembolismo pulmonar e cor pulmonale. Endocardite bacteriana. Fatores de 
Risco para Doença Coronariana, Dislipidemias, Aterosclerose. Coronariopatia: fisiopatologia, Isquemia miocárdica, angina 
estável e instável, infarto agudo do miocárdio. Diabetes mellitus e doença cardiovascular. Cardiomiopatias. Tumores cardíacos, 
doenças do pericárdio, doenças da aorta. Avaliação pré-operatória. Acometimento cardíaco por doenças reumatológicas, 
hematológicas, endocrinológicas e nutricionais, e neurológicas. Gravidez e cardiopatia. Doença de Chagas. Prevenção primária 
e secundária em cardiologia. Noções gerais de terapêutica cardiovascular. Reabilitação cardiovascular. 
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MÉDICO/CLÍNICO 
REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$641,39+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE MÉDICA 

DE R$300,00 OU DE R$.200,00 + 20% DE RISCO DE SAÚDE 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Parada cardiorrespiratória, arritmias cardíacas, insuficiência coronariana aguda, infarto agudo do miocárdio, dissecção aórtica, 
emergências hipertensivas, choques. SARA, oxigenoterapia, insuficiência respiratória aguda, embolia pulmonar. Cetoacidose 
diabética, coma hiperosmolar, crise tireotóxica, insuficiência supra-renal. Infecção no hospedeiro imuno comprometido, sepse, 
infecções hospitalares, endocardite infecciosa, meningites. Distúrbios hidroeletrolítico e ácido-base, insuficiência renal aguda. 
Insuficiência hepática, pancreatite aguda, hemorragia digestiva alta e baixa, abdome agudo. Distúrbios da hemostasia, 
indicações do uso do sangue e derivados. Comas, acidentes vasculares encefálicos, estado de mal epilético. Sedação e 
analgesia. Gastroenterologia: doenças do esôfago, doença péptica, câncer gástrico, síndrome disabsortiva, doenças 
inflamatórias do intestino, câncer do cólon, hipertensão porta, diagnóstico diferencial das icterícias, cirrose hepática. 
Pneumologia: asma brônquica, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, câncer de pulmão, doenças da pleura. 
Reumatologia: diagnóstico diferencial das artrites, artrite reumatóide, lúpus eritematoso sistêmico, gota. Cardiologia: 
insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, cardiomiopatias. Hematologia: diagnóstico diferencial das anemias, interpretação 
clínica do hemograma, diagnóstico diferencial das linfoadenopatias e esplenomegalias. Neurologia: cefaléias, epilepsias, 
polineuropatias. Nefrologia: insuficiência renal crônica, síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, infecção urinária. 
Endocrinologia:diabetes mellitus, distúrbios da tireóide. Infectologia: síndrome da imunodeficiência adquirida, febre de origem 
obscura, doenças sexualmente transmissíveis, tuberculose, leptospirose, toxoplasmose, mononucleose infecciosa, 
citomegalovirose, dengue, doença inflamatória, pélvica, antibiotecoterapia e drogas antivirais. Interpretação dos exames 
complementares básicos e principais métodos de imagem, fundamentos da farmacologia e terapêutica aplicada. 

 
MÉDICO/ENDOCRINOLOGISTA 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$641,39+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE MÉDICA 
DE R$300,00 OU DE R$.200,00 + 20% DE RISCO DE SAÚDE 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Epidemiologia. Ética em Saúde. Mecanismos de ação hormonal. Doenças Hipotalâmicas. Hipopituarismo. Adenoma 
Hipofisários. Avaliação Funcional da Tireóide e suas patologias. Feocromocitoma. Hiperaldosteronismo Primário. 
Crescimento e desenvolvimento humano. Puberdade normal e patológica. Alterações Glicêmicas. Dislipidemias. Metabolismo 
do Cálcio. Desordens das Glândulas Paratireóides; Doenças do metabolismo ósseo. Osteoporose. Neoplasia Endócrina 
Múltipla 1 e 2. Diabetes. Distúrbios da Tireóide. Hirsutismo. Obesidade. Distúrbios gonadais. 

 
MÉDICO/GASTROENTEROLOGISTA 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$641,39+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE MÉDICA 
DE R$300,00 OU DE R$.200,00 + 20% DE RISCO DE SAÚDE 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Grandes síndromes: dispepsias, diarréia (aguda e crônica), constipação instestinal, obstrução intestinal (pseudo-obstrução), 
hemorragia digestiva, ascite, icterícia, manifestações gastrointestinais da AIDS. Problemas específicos: doença do refluxo 
gastroesofágico, úlcera duodenal, úlcera gástrica, doença celiaca, doença de Crohn, doenças parasitárias (parasitoses 
instestinais, esquistossomose, formas digestivas da doença de Chagas), síndrome do cólon irritável, colite ulcerativa, doença 
diverticular do cólon, megacólon congênito e adquirido, neoplasmas malignos do intestino, cálculos biliares e doença 
inflamatória da vesícula biliar, cirrose hepática, hepatites infecciosas, hepatites crônicas, drogas e o fígado, álcool e o fígado, o 
fígado na gravidez, pancreatite aguda, pancreatite crônica, carcionoma do pâncreas. 

 
MÉDICO/MASTOLOGISTA 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$641,39+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE MÉDICA 
DE R$300,00 OU DE R$.200,00 + 20% DE RISCO DE SAÚDE 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Básico de Mastologia. Anatomia e embriologia da mama.Histologia e fisiologia da mama. Anomalias do desenvolvimento 
mamário. Fundamentos de estatística aplicada. Interpretação de ensaios clínicos. Propedêutica: Anamnese e exame físico. 
Diagnóstico clínico das alterações mamárias. Métodos diagnósticos complementares. Técnica e interpretação de mamografias. 
Imaginologia mamária. Propedêutica invasiva – lactação: Fisiologia da lactação. Patologia da lactação. Patologias benignas: 
Alterações funcionais benignas da mama. Histopatologia das lesões benignas da mama. Neoplasias benignas. Doenças 
infecciosas da mama. Dor mamária. Necrose gordurosa da ma. Fluxos papilares. Cirurgia das alterações benignas da mama. 
Patologia mamária na infância e na adolescência. Patologia mamária do homem. Oncologia mamária. Carcinogênese mamária. 
História natural do câncer. Biologia celular e molecular no câncer de mama. Genética e câncer de mama. Imunologia do câncer 
de mama. Sinais e sintomas do câncer de mama. Prevenção primária do câncer de mama. Detecção precoce do câncer. Lesões 
não palpáveis de mama. Tumor filodes e sarcomas. Carcinoma in situ de mama. Estadiamento do câncer de mama. Fatores 
prognósticos do câncer de mama. Cirurgia do câncer de mama. Linfonodo sentinela. Hormonioterapia do câncer de mama. 
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Princípios de quimioterapia. Quimioterapia do câncer de mama. Carcinoma inflamatório. Câncer de mama na gravidez e 
lactação. Câncer oculto de mama. Doenças de Paget. Citologia e histopatologia do câncer de mama. Câncer de mama nas 
jovens e idosas. Câncer de mama bilateral. Princípios de radioterapia. Radioterapia no câncer de mama. Recidivas locais pós 
cirurgia. Seguimento após câncer de mama. Reabilitação e suporte: Linfedema de membro superior (prevenção e tratamento). 
Fisioterapia do câncer de mama. Aspectos psicosociais do câncer de mama. Tratamento paliativo. Cirurgia plástica das mamas: 
Reconstrução mamária. Principio de cirurgia estética das mamas. 

 
MÉDICO/NEONATOLOGISTA 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$641,39+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE MÉDICA 
DE R$300,00 OU DE R$.200,00 + 20% DE RISCO DE SAÚDE 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Infra-estrutura para o atendimento neonatal; Identificação de risco perinatal e Terminologia perinatal; Cuidados ao recém-
nascido na sala de parto - reanimação neonatal ; Transporte do recém-nascido ; Classificação do recém-nascido e Indicadores 
de risco neonatal; Cuidados com o recém-nascido de baixo risco e de alto risco; Aleitamento materno e Nutrição do recém-
nascido de termo; Hiperbilirrubinemia neonatal; Distúrbios metabólicos; Manejo de líquidos e eletrolíticos no período 
neonatal; Dor no recém-nascido: manejo e avaliação; Distúrbios respiratórios e Reposição de surfactante; Abordagem 
ventilatória do recém-nascido com insuficiência respiratória; Suporte hemodinâmico no período neonatal e Choque; Problemas 
cardiovasculares e Persistência do canal arterial; Problemas renais e insuficiência renal aguda e crônica; Suporte nutricional e 
alimentação do pré-termo - enteral e parenteral; Diagnóstico por imagem no período neonatal; Problemas neurológicos e 
neurocirúrgicos; Problemas genéticos; Infecções no recém-nascido e Prevenção e controle das infecções hospitalares em 
unidades neonatais; Problemas hematológicos e hemocomponentes usados no RN; Triagem neonatal; Problemas auditivos no 
recém-nascido; Problemas oftalmológicos no recém-nascido; Problemas ortopédicos no recém-nascido; Emergências e 
afecções cirúrgicas no recém-nascido; Dilemas éticos no período neonatal; Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo 
peso; Seguimento do recém-nascido de risco.  

 
MÉDICO/NEUROLOGISTA 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$641,39+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE MÉDICA 
DE R$300,00 OU DE R$.200,00 + 20% DE RISCO DE SAÚDE 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Acidente Vascular Cerebral. Cefaléia. Epilepsia. Traumatismo Crânio Encefálico e Raque medular. Doenças Degenerativas. 
Doenças Desmielinizantes. Neuro Infecção. Eletroneurofisiologia. Neuroimagem. Meningites e encefalites. Exame do líquido 
Cefalorraquidiano. Neuropatias periféricas. Vertigens e Tonturas. Comas. Doenças extra-piramidais. Demências. Doenças 
musculares e da placa motora. Doenças raquemedulares. Medicina preventiva e Social. Organização dos Serviços de Saúde. 
Indicadores de Saúde Epidemiologia.Acidente Vascular Cerebral. Cefaléia. Epilepsia. Traumatismo Crânio Encefálico e Raque 
medular. Doenças Degenerativas. Doenças Desmielinizantes. Neuro Infecção. Eletroneurofisiologia. Neuroimagem. 
Meningites e encefalites. Exame do líquido Cefalorraquidiano. Neuropatias periféricas. Vertigens e Tonturas. Comas. Doenças 
extra-piramidais. Demências. Doenças musculares e da placa motora. Doenças raquemedulares. Medicina preventiva e Social. 
Organização dos Serviços de Saúde. Indicadores de Saúde.Epidemiologia. 

 
MÉDICO/OTORRINOLARINGOLOGISTA 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$641,39+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE MÉDICA 
DE R$300,00 OU DE R$.200,00 + 20% DE RISCO DE SAÚDE 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Orelhas – Anatomia e fisiologia do aparelho da audição. Embriologia. Otopatias externas agudas e crônicas: diagnóstico, 
tratamento e suas complicações. Otopatias médias agudas e crônicas: diagnóstico, tratamento e suas complicações. 
Labirintopatias: diagnóstico, tratamento e suas complicações. Anomalias congênitas do aparelho auditivo. Paralisia facial 
otogênica: diagnóstico e tratamento. Disacusias de condução, mista e neurossensorial, trauma acústico, barotrauma do ouvido 
médio, barotrauma sinusal, surdez súbita, prevenção e reabilitação da surdez, cirurgia ORL. Tumores otológicos: diagnóstico e 
tratamento. Exames audiológicos e otoneurológicos. Exames radiológicos. Nariz e Seios Paranasais – Anatomia e fisiologia 
do nariz e dos seios paranasais. Embriologia. Rinites agudas e crônicas: diagnóstico e tratamento. Epístaxe: diagnóstico e 
tratamento. Corpos estranhos nasais: diagnóstico e tratamento. Tumores nasais e paranasais: diagnóstico e tratamento. 
Sinusites agudas e crônicas e suas complicações: diagnóstico e tratamento. Exames radiológicos. Faringe e Tonsilas – 
Anatomia e fisiologia da faringe e das tonsilas. Embriologia. Faringoamigdalites agudas e crônicas: diagnóstico, tratamento e 
suas complicações. Tumores da faringe e das tonsilas: diagnóstico e tratamento. Síndrome da apnéia do sono: diagnóstico e 
tratamento. Roncos: diagnóstico e tratamento. Refluxo gastroesofágico: diagnóstico e tratamento. Doenças agudas e crônicas 
da cavidade oral. Glândulas Salivares – Anatomia e fisiologia das glândulas salivares. Embriologia. Sialoadenites agudas e 
crônicas: diagnóstico e tratamento. Sialolitíases: diagnóstico e tratamento. Exames radiológicos. Sistema Laringo-Traquela – 
Anatomia e fisiologia do sistema laringo-traqueal. Embriologia. Anomalias congênitas da laringe. Laringo-taqueítes agudas e 
crônicas: diagnóstico, tratamento e suas complicações. Tumores laríngeos. Paralisias laríngeas: diagnóstico e tratamento. 
Doenças da traquéia e brônquios: diagnóstico e tratamento. Traqueostomia: técnica e indicações. Traumatismo em 
Otorrinolaringologia – Orelhas, nariz, seios paranasais, faringe e laringe. 
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MÉDICO/PNEUMOLOGISTA 
REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$641,39+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE MÉDICA 

DE R$300,00 OU DE R$.200,00 + 20% DE RISCO DE SAÚDE 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Avaliação da Função Pulmonar no Pré-Operatório e Prevenção das Complicações Pulmonares no Pós-Operatório; Músculos 
Respiratórios; Lavado Broncoalveolar; Topografia Computadorizada de Tórax; Derrames Pleurais; Infecções Respiratórias; 
Carcinoma Brônquico; Doenças Ocupacionais; Asmabrônquica; Insuficiência Respiratória Aguda na Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica; Ventilação Mecânica; Circulação Pulmonar; Pulmão e Drogas; Colagenoses e Pulmão; Vias aéreas 
superiores; Bronquiectasia e Discinesias Ciliar; Doenças Intersticiais; Pleura; Sintomas Respiratórios; Câncer do Pulmão e 
Tumores do Mediastino. Epidemiologia; Medicina Social e Preventiva; Código de Ética; Código de Processo Ético; Saúde 
Pública; Atualidades sobre Saúde Pública; Atualidades sobre Medicina Geral. 

 
MÉDICO/PSIQUIATRA 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$641,39+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE MÉDICA 
DE R$300,00 OU DE R$.200,00 + 20% DE RISCO DE SAÚDE 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
O campo da saúde mental: políticas, práticas e saberes. Princípios de epidemiologia e epidemiologia psiquiátrica. Organização 
anatômica e funcional do sistema nervoso central. Neuropsicologia. História da Psiquiatria. Classificações em Psiquiatria. 
Diagnóstico em Psiquiatria. Psicopatologia. Exame do paciente psiquiátrico. Transtornos mentais orgânicos, incluindo 
sintomáticos. Transtornos mentais e do comportamento decorrentes do uso de substância psicoativa. Esquizofrenia, transtornos 
esquizotípicos e delirantes. Transtornos do humor (afetivos). Transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes. 
Síndromes comportamentais associadas a perturbações fisiológicas e fatores físicos. Transtornos de personalidade e de 
comportamento em adultos. Retardo mental. Transtornos do desenvolvimento psicológico. Transtornos emocionais e de 
comportamento com início usualmente ocorrendo na infância e adolescência. Psicogeriatria. Psicofarmacologia e 
psicofarmacoterapia. Psicoterapias. Reabilitação psicossocial. Tratamentos biológicos em Psiquiatria. Emergências 
psiquiátricas. Psiquiatria de ligação e interconsulta. Psiquiatria forense e ética médica. Assistência em saúde mental: legislação, 
reestruturação e políticas públicas no Brasil. Direitos civis dos doentes mentais. Reforma psiquiátrica no Brasil e no mundo. 
Legislação referente aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). 

 
MÉDICO/REUMATOLOGISTA 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$641,39+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE MÉDICA 
DE R$300,00 OU DE R$.200,00 + 20% DE RISCO DE SAÚDE 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Articulação cricoaritinóidea; Artrite reumatóide; Doença de Paget; Espondilite reumatóide; Hidroxiprolina; Complemento 
sinovial na A. R.; Lopus eritematoso sistêmico; Teste da Rosa de Bengala; Fenômeno de Raynaud; Síndrome de Hurler; 
Síndrome de Morquio; Ocronose; Hiperostose senil anquilosante; Hidrartose intermitente; Síndrome de Behcet na artrite 
piogênica; Tofo gotoso. Epidemiologia; Medicina Social e Preventiva; Código de Ética; Código de Processo Ético; Saúde 
Pública; Atualidades sobre Saúde Pública; Atualidades sobre Medicina Geral. 

 
MÉDICO/TOCOGINECOLOGISTA 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$641,39+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE MÉDICA 
DE R$300,00 OU DE R$.200,00 + 20% DE RISCO DE SAÚDE 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Ginecologia: anomalias do desenvolvimento genital; Endocrinologia ginecológica; Fisiopatologia menstrual; Alterações 
menstruais; Síndrome do climatério; Hemorragia uterina disfuncional; vulvovaginites; Esterelidade; Prolapso genital e a 
incontinência uretral; Patologia mamária; Planejamento familiar (métodos anticoncepcionais); Doenças sexualmente 
transmissíveis (incluindo doença inflamatória pélvica) – AIDS; Neoplasias benignas e malignas ginecológicas; Urgências em 
ginecologia; Ginecologia na infância e na adolescência; Endometriose; Sexualidade; Patologia do trato genital inferior; 
Obstetrícia: Obstetrícia normal; Mecanismo do parto; Uso de medicamentos na gravidez; Gravidez de alto risco (diagnóstico e 
conduta); Trabalho de parto prematuro; Prenhez Ectópica; Síndrome hemorrágica gestacional; Endocrinopatias e gravidez 
(diabetes/tireoideopatias); Cardiopatias e gravidez; Doenças Hipertensivas na gravidez; Partograma e monitorização fetal; 
Doença trofobastica; Amniorrexis prematura; Infecções puerperais; Abortamentos; Programa integral de atenção à mulher; 
Aleitamento materno; AIDS na gestação; Código de ética; Doença de notificação compulsória; Fisiologia da gestação; 
Prematuridade; Sofrimento fetal; Assistência Pré-natal: Diagnóstico, gravidez e trabalho de parto; Assistência clínica ao parto 
e puerpério; Intercorrências clinicas, cirúrgicas e ginecológicas na gravidez; Infecções e viroses na gravidez.  
 
 
 
 
 



 24

MÉDICO/UROLOGISTA 
REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$641,39+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE MÉDICA 

DE R$300,00 OU DE R$.200,00 + 20% DE RISCO DE SAÚDE 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Anatomia cirúrgica do sistema urogenital. Embriologia do sistema urogenital. Anomalias congênitas do sistema urogenital. 
Tumores de rim. Tumores do urotélio. Tumores do pênis. Tumores do testículo. Câncer de próstata. Hiperplasia prostática 
benigna. Patologia da supra-renal. Transplante renal. Traumatismos do sistema urogenital. Infecções do sistema urogenital. 
Tuberculose urogenital. Doenças sexualmente transmissíveis. Infertilidade masculina. Disfunção erétil. Uroneurologia. 
Imaginologia do sistema urogenital. Incontinência urinária na mulher. Litíase renal. Endourologia e laparoscopia urológica. 
Uropediatria. 
 

MÉDICO VETERINÁRIO 
REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$663,95 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Doenças infecto-contagiosas e doenças  parasitárias de importância em saúde pública. Soros, vacinas e alergênicos. Vigilância 
Sanitária e Epidemiológica. Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem animal. Vigilância de produtos de uso 
veterinário. 
 

NUTRICIONISTA 
REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$663,95  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1 - Nutrição Básica: Carboidratos, Proteínas, Lipídio, Vitaminas e Minerais – Digestão, Absorção, Transporte, Metabolismo, 
Excreção, Classificação, Função e Recomendações. 2 - Dietoterapia nas diversas patologias: cardiovasculares, renais, sistema 
digestório, trauma, sepse, queimadura, diabetes mellitus, obesidade, desnutrição energética protéica.  3 - Nutrição em 
obstetrícia e pediatria. 4 - Aleitamento materno e Alimentação complementar. 5 - Técnica Dietética: conceito, classificação e 
características; pré – preparo e preparo dos alimentos.6 - Administração em Serviços de Alimentação: Planejamento, 
Organização, Coordenação e Controle de Unidades de Alimentação e Nutrição. 7 - Contaminação de Alimentos: Veículos de 
Contaminação; Microorganismos Contaminantes de Alimentos e Produtores de Toxiinfecções.8 - Alteração de Alimentos: 
Causas de Alterações de Alimentos por Agentes Físicos, Químicos e por Microorganismos. 9 - Legislação Pertinentes a 
Alimentos e Serviços de Nutrição – Boas Práticas e Avaliação da Qualidade. 10 - Terapia Nutricional Enteral e Parenteral.11 - 
Epidemiologia Nutricional- determinantes da desnutrição, obesidade, anemia e hipovitaminose A. 12 - Política Nacional de 
Alimentação e Nutrição (PNAN). 13 - Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 14 - Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional (SISVAN) – conceito, avaliação e diagnóstico nutricional nos ciclos de vida, distúrbios 
nutricionais.Promoção da Alimentação Saudável. 

 
ODONTÓLOGO 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$663,95 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Odontologia Social: Caracterização; Hierarquização; Métodos de Prevenção; Cárie, Oclusão, Periodontia, Isolamento, 
Clareamento dental, Adesivos, Hipersensibilidade, Tratamento dos Principais Problemas. Farmacologia e Terapêutica: 
Mecanismos Básicos de Ação das Drogas; Efeitos sobre o Sistema Nevoso; Psicofarmacologia. Anestesiologia: Dor; Sedação; 
Anestesia Geral; Anestesia Local. Procedimentos Odontológicos: Preparos Cavitários; Cirurgia, Traumatologia Buco-Facial; 
Periodontia; Radiologia. Endodontia: Prótese e Oclusão. Prevenção de Cárie Dentária. Estética e Cosmética, Disfunções 
Temporomandibulares, Mioartropatias do sistema estomatognático e dores orofaciais, Ortodontia Preventiva na Clínica 
Odontológica. Emergências Médicas em Odontologia, Assepsia, Anti-sepsia, Esterilização e Biossegurança, Princípios de 
Técnica Cirúrgica: Diérese, Hemostasia, Síntese, Instrumentais, Tipos de sutura e fios, Reparação Tecidual, Terapêutica 
Medicamentosa Anestésicos e Técnicas de Anestesia Local, Anestesia Geral em Cirurgia Bucomaxilofacial, Exodontias, 
Cirurgia dos Dentes Inclusos Cirurgias com Finalidade Protética, Implantes Osseointegrados, Ética Odontológica. 

 
PEDAGOGO 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$663,95 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Lei 9.394/96 (Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Parecer CNE/CES 776/97 (Orientação geral para as 
diretrizes curriculares dos cursos de graduação). Estrutura e organização do ensino no Brasil. Educação Superior no Brasil. 
Professor universitário: identidade e conhecimentos profissionais. Projeto pedagógico na instituição de Ensino Superior. 
Planejamento de ensino: definição, elaboração, características e finalidades. Avaliação educacional no Ensino Superior. 
Métodos pedagógicos no Ensino Superior. Atividades de ensino, pesquisa e extensão no Ensino Superior: conceitos e 
finalidades. 
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QUÍMICO 
REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$663,95 + GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE DE 

R$150,00 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Química geral e inorgânica. Classificação dos materiais. Técnicas de separação: decantação, filtração e destilação. Tabela 
periódica e a química dos elementos. Ligações químicas. Funções químicas (ácidos bases, sais e óxidos). Gases. Propriedades 
dos sólidos. Estequimetria. Soluções e propriedades coligativas. Equilíbrio químico. Reações de óxido-redução. Eletroquímica. 
Cinética química. Colóides. Radioatividade. Química orgânica. Alcanos, alquenos, alquinos, compostos aromáticos, compostos 
lalogenados, álcoois, fenóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e seus derivados e compostos nitrogenados: 
nomenclatura, propriedades e reações. Técnicas de extração. Polímetros sintéticos e naturais. Química analítica. Erros e 
tratamentos estatísticos de dados analíticos. Gravimetria. Fundamentos da análise titulometrica. Titulometria de neutralização. 
Complexometria EDTA. Titulometria de oxi-redução. Métodos de espectroscopia de absorção: ultra-violeta, visível e infra-
vermelho. Fosforescência e fluoorescência. Espectroscopia de absorção atômica. Métodos potenciômetros. Métodos 
cromatográficos. Coloumetria. Polarografia e técnicas correlatas. Espectrometria de massa. Ressonância magnética nuclear. 
Físico-química. Termodinâmica. Trabalho e calor. Primeira e segunda leis da termodinâmica. Gases perfeitos. Ciclos 
termodinâmicos. Espontaneidade das reações.Elaboração de documentação técnica rotineira: pareceres, laudos e atestados, e de 
registros legais. 

 
SANITARISTA 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$663,95 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Epistemologia e metodologia em saúde. Estatística em saúde. Epidemiologia em saúde coletiva. Epidemiologia social. 
Métodos de análise epidemiológica. Evolução do perfil e morbimortalidade da população brasileira nas últimas décadas. 
Determinantes do perfil de morbimortalidade da população brasileira. Política de Saúde. Evolução histórica das relações entre 
a assistência à saúde e as políticas sociais do Estado brasileiro. Políticas recentes: O processo de municipalização; O 
financiamento do sistema de saúde; Os conselhos de saúde; Distritos Sanitários. Legislação atual: Doenças transmissíveis; 
Noções bio-ecológicas básicas. Bio agentes: Infectividade; patogenicidade; Dose infectantes; Poder invasivo e 
imunogenicidade. Doenças infecciosas e meio ambiente. Mecanismo de transmissão de doenças : Conceitos fundamentais; 
Doenças não transmissíveis; Epidemiologia das doenças não transmissíveis. Estatística aplicada a saúde coletiva: Apresentação 
gráfica e tabular de dados; Noções básicas e teoria de probabilidade e amostragem. Testes de hipóteses. Demografia e 
estatística. Pirâmide populacional. Estrutura demográfica do Brasil. Efeitos das migrações na estrutura populacional e no 
quadro de morbimortalidade no Brasil. Fonte de dados vitais. Dados primários e secundários. O atestado de óbito. A 
declaração de nascidos vivos. Principais indicadores demográficos. Epidemiologia: Definição, variáveis epidemiológicas. 
Mensuração da morbimortalidade: indicadores de saúde; Comparação de coeficientes; Padronização de taxas; Medidas de 
risco. Epidemias e Endemias: Conceitos; Diagrama de Controle; Freqüências máxima e mínima esperada; Aspectos diferencias 
das endemias. Vigilância epidemiológica: Conceito; atividade; Forma de coleta de informação; Avaliação de ações; Vigilância 
epidemiológica das doenças transmissíveis; Níveis de prevenção. Epidemiologia aplicada à administração e ao planejamento 
dos serviços de saúde: Enfoque de risco, diagnóstico sanitário. Estabelecimento de prioridades. Avaliação de Programas e 
serviços de saúde. Imunização: Fundamentos básicos; Tipos de agentes imunizantes; O programa de imunização. Estratégias 
de vacinação; Contra indicações gerais; Reações adversas; avaliação de eficácia e cobertura vacinal. Planejamento, 
programação e gestão em saúde. Aspectos históricos do planejamento em saúde no Brasil. Métodos de planejamento e 
programação em saúde. Diagnóstico de recursos indicadores e produtividade. Parâmetros gerais para cálculo de recursos. 
Gestão de recursos humanos. Avaliação e controle de sistemas locais de saúde. Ação programática em saúde. Programas de 
saúde: da criança; da mulher; do adolescente; do idoso; de hipertensão; do diabetes; de saúde bucal; de DST/AIDS; de 
tuberculose; de hanseníase e da saúde mental. 

 
TERAPÊUTA OCUPACIONAL 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$663,95 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
História da psiquiatria e da reforme psiquiátrica: Novo paradigma.Política atual de Saúde Mental: Conceitos, princípios, 
Portarias.Conceitos Saúde Mental X Doença Mental. Centro de Atenção Psicossocial – CAPS. Família na contemporaneidade: 
Conceitos. Uso/abuso de álcool e outras drogas: Proposta de redução de danos, Humanização, acolhimento e encaminhamento 
responsável. Subjetividade e Cidadania. O trabalho multidisciplinar na área da saúde. Planejamento estratégico em saúde e 
saúde mental. Oficinas terapêuticas.História da psiquiatria e da reforme psiquiátrica: Novo paradigma.Política atual de Saúde 
Mental: Conceitos, princípios, Portarias.Conceitos Saúde Mental X Doença Mental. Centro de Atenção Psicossocial – CAPS. 
Família na contemporaneidade: Conceitos.Uso/abuso de álcool e outras drogas: Proposta de redução de danos, Humanização, 
acolhimento e encaminhamento responsável.Subjetividade e Cidadania. O trabalho multidisciplinar na área da saúde. 
Planejamento estratégico em saúde e saúde mental. Oficinas terapêuticas. Bioética e Saúde Pública; Programa Saúde da 
Família; Fundamentos Epidemiológicos em Saúde Pública. 

 



 26

PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de texto; Concordância Verbal; Concordância Nominal, Regência Verbal e Nominal, Crase; Verbos; Pontuação; 
Classes Gramaticais; Termos da Oração; Ortografia; Processos de formação de palavras; Encontros Vocálicos e Consonantais, 
Acentuação Gráfica. 

 
INFORMÁTICA BÁSICA – DEMAIS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO (Educador Social, Técnico em Contabilidade, 
Técnico em Cultura, Técnico em Edificações, Técnico em Turismo)) 
 
Noções básicas do computador; principais componentes de um PC e periféricos (visão do usuário); rotinas principais para o 
uso do ambiente operacional WINDOWS e XP; edição de textos; WORD; planilhas eletrônicas: Excel, banco de dados, Acess; 
noções de internet: principais conceitos; correio eletrônico, internet explorer e Outolook e Express. 
 
CONHECIMENTOS DO SUS - SOMENTE PARA OS CARGOS DA ÁREA DE SAÚDE (Auxiliar de Consultório 
Dentário, Auxiliar de Farmácia, Técnico de Enfermagem, Técnico de Higiene Dental, Técnico de Laboratório, Técnico 
Saneamento) 
Sistema Único de Saúde: conceitos, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Fundamentação legal e Normas 
pertinentes ao SUS. Participação popular e controle social. Conselhos de Saúde. 
 
Sugestões Bibliográficas 
BRASIL. Lei Federal 8080, de 19 de setembro de 1990.Brasília: Assessoria de Comunicação Social, 1991. 
BRASIL. Lei Federal 8142, de 28 de dezembro de 1990. Brasília: Assessoria de Comunicação Social, 1991. 
Constituição da República Federativa do Brasil –  Título VIII – Seção II – Da Saúde. 
NOAS: Norma Operacional de Assistência à Saúde 01/2001, folha 1-47. Brasília. Ministério as Saúde. Disponível em:  
http//dtr2001.saude.gov.br 
NOB-SUS, 1996: Norma Operacional Básica do Sistema de Saúde – SUS. Brasília (DF): Ministério da Saúde. 1ª ed. 
SUS: o que você precisa saber sobre o Sistema Único de Saúde, volume 1. São Paulo: Editora Atheneu, 2002. 
 

 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$403,38+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE DE 
R$100,00 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Atribuições do atendente de consultório dentário na equipe de trabalho.Doenças da boca – cárie e controle dentário, 
periodontopatias. Anatomia dos dentes e da boca.Educação em saúde bucal e higiene bucal. Cronologia da erupção dentária: 
dentição decídua e permanente. O uso de fluoretos e selantes. Hábitos alimentares e consumo de açúcar. A contaminação e o 
controle da infecção cruzada na prática odontológica. Tipos de esterilização. Manutenção do equipamento odontológico. 
Acolhimento odontológico do paciente. Riscos ocupacionais e sua prevenção. Instrumentais odontológicos: nomenclatura, 
finalidade e preparo da mesa clínica.  
 

AUXILIAR DE FARMÁCIA 
REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$403,38+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE DE 

R$100,00 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Administração de medicamentos: - Classificação das drogas - Vias de administração - Procedimentos básicos - Administração 
de insulina - Controle de estoque de medicamentos; Doenças ligadas à Saúde Pública: - Transmissão, profilaxia, sintomas e 
tratamento de: - Verminoses - Hipertensão - Diabetes - Tuberculose; Doenças sexualmente transmissíveis: transmissão, 
profilaxia, sintomas e tratamento. 

 
EDUCADOR SOCIAL 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$403,38+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE DE 
R$100,00 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Processos de Desenvolvimento e Aprendizagem. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (9394/96). Educação Popular. Educação e trabalho. Educação de Jovens e Adultos. Educação à 
Distância. Movimentos Populares e Sociais. Interdisciplinaridade. Educação popular e o papel das organizações não 
governamentais. 
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TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$403,38+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE DE 

R$100,00 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
01 - Origem Histórica da Contabilidade. 02 - Patrimônio: Conceito e Definição; Aspectos qualitativo e quantitativo. Situações 
líquidas Patrimoniais. Patrimônio Líquido. Origem e aplicação dos Recursos. Plano de Contas. 03 - Atos e Fatos 
Administrativos. 04 - Apuração de Resultado Balancete e Razonetes. Demonstrações Financeiras. 05 - Noções de 
Contabilidade Pública. Organização Contábil das Prefeituras. Contabilidade Analítica. Contabilidade Sintética. Sistema 
Orçamentário Público. Recursos para Execução do Orçamento - Programa. Licitações e Contratos. Empenho de Despesa. 
Encerramento do Exercício.Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 

TÉCNICO EM CULTURA 
REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$403,38+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE DE 

R$100,00 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
A História da fundação de Olinda; Manifestações Folclóricas e culturais do Município de Olinda e do Estado de Pernambuco; 
Legislação Cultural do Município de Olinda: Leis nºs. 5544/2007 e 5545/2007, Decreto Municipal 096/2002. Edificações 
Históricas. 
 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$403,38+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE DE 

R$100,00 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Aspectos Éticos e Legais da Prática de Enfermagem. Fundamentos de Enfermagem – preparo e administração de 
medicamentos, medidas de higiene e conforto, cateterismos, punções, processamento de artigos, procedimentos de 
enfermagem em geral. Enfermagem Médico-Cirúrgica – Assistência de enfermagem a pacientes portadores de afecção 
digestiva, cardiovascular, respiratória, renal, endócrina e hematológica. Assistência de enfermagem a pacientes no pré, trans e 
pós-operatório e cirurgias de tórax, de abdome, de membros e vascular. Prevenção e controle de infecção hospitalar. 
Assistência de Enfermagem em Saúde Mental. Assistência de Enfermagem a Pacientes em Situações de Emergência. 
Enfermagem Materno-Infantil – Assistência de enfermagem. 
 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$403,38+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE DE 

R$100,00 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Padronização do Desenho e Normas Técnicas Vigentes -Tipos, Formatos, Dimensões e Dobradura de Papel; Linhas Utilizadas 
no Desenho Técnico. Escalas. Projeto Arquitetônico - Convenções Gráficas (representação de materiais, elementos 
construtivos, equipamentos, mobiliário); normas técnicas vigentes; Desenho de: Planta de Situação, Planta Baixa, Cortes, 
Fachadas, Planta de Cobertura; Detalhes; Cotagem; Esquadrias (tipos e detalhamento); Escadas e Rampas (tipos, elementos, 
cálculo, desenho); Coberturas (tipos, elementos e detalhamento); Desenho de Projeto de Reforma – convenções. Projeto e 
Execução de Instalações Prediais – Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias, Telefonia, Gás, Mecânicas e de Ar 
Condicionado.  Execução de Estruturas – Desenho de estruturas em concreto armado e metálicas (plantas de formas e 
armação). Vocabulário Técnico - Significado dos termos usados em arquitetura. Tecnologia das Construções. Materiais de 
Construção.  Orçamento de Obras: Estimativo e Detalhado (levantamento de quantitativos, planilhas, composições de custos). 
Execução e Fiscalização de Obras. Desenho em AutoCAD. 14: menus,comandos, aplicações. 

 
TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$403,38+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE DE 
R$100,00 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Processo Saúde-Doença. Doenças da boca: cárie e controle dentário, peridontopatias e má oclusões. Princípios e diretrizes do 
Programa Saúde da Família. Câncer bucal, fissuras lábio-palatal, controle da placa bacteriana. Anatomia dos dentes e da boca. 
Educação em saúde bucal. Higiene Bucal. Cronologia da erupção dentária. A dentição decídua e permanente O uso de 
fluoretos e de selantes. Acolhimento odontológico do paciente. A contaminação e o controle da infecção cruzada na prática 
odontológica. Tipos de esterilização. Manutenção do equipamento odontológico. Riscos ocupacionais e sua prevenção. 
Atribuições do técnico em higiene dental na equipe de trabalho. Instrumental e material odontológico. Hábitos alimentares e o 
consumo de açúcar. Principais doenças transmissíveis através da prática odontológica. Índices e medidas da cárie dentária 
utilizados em levantamentos epidemiológicos (índice CPO-D, índice CEO e índice CPO-S). Prevenção e controle da doença 
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periodontal: controle mecânico da placa bacteriana, controle químico da placa bacteriana, controle da dieta e educação para a 
saúde. Índices de medida das doenças periodontais utilizados em levantamentos epidemiológicos: CPITN (índice comunitário 
de necessidade de tratamento periodontal) e IHO-S (índice de higiene oral simplificado). Materiais para a proteção do 
complexo dentino-pulpar. Forradores: indicação, composição, manipulação e cuidados. Bases: indicação, composição, 
manipulação e cuidados. Capeadores: indicação, composição, manipulação e cuidados. Materiais restauradores. Amalgama: 
indicação e armazenamento, manipulação e homogeinização. Resinas compostas: armazenamento e manipulação. Limpeza de 
cavidades. Cimento ionômero de vidro. Indicação, armazenamento e manipulação. 

 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$403,38+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE DE 
R$100,00 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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: centrífugas, balanças, 
estufas, microscópios, espectrofotômetros e autoclaves - função e conservação. Métodos instrumentais: fotometria de chama, 
espectrofotometria e eletroforese. Lei de Lambert-Beer. Bioquímica: fundamento, valores de referência e principais métodos 
utilizados nas análises bioquímicas de enzimas, carboidratos, nitrogenados não-protéicos, proteínas, lipídeos, eletrólitos e 
compostos inorgânicos (cálcio, fósforo, magnésio, lítio, cloretos, ferro, sódio e potássio). Noções básicas de eletroforese de 
lipoproteínas. Bioquímica do líquor. Noções de gasometria. Parasitologia: morfologia, ciclo biológico e diagnóstico 
laboratorial dos protozoários e helmintos de importância médica. Diagnóstico laboratorial dos parasitos emergentes e 
oportunistas. Microbiologia: características morfo-tintoriais dos principais grupos de bactérias. Métodos de coloração. Meios 
de cultura: classificação e funções. Hemocultura, coprocultura e urinocultura. Provas para identificação dos principais grupos 
de bactérias causadoras de infecções humanas. Teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Bacteriologia do líquor. 
Hematologia: hematopoiese; distribuição celular no sangue periférico; contagem de células: hemácias, leucócitos, plaquetas e 
reticulócitos. Determinação do hematócrito, hemoglobina e dos índices hematimétricos. VHS. Valores normais em 
hematologia. Anticoagulantes; preparo e coloração de esfregaços sangüíneos. Teste de avaliação da coagulação sangüínea: 
coagulograma. Fatores plasmáticos da coagulação. Determinação do grupo sangüíneo e fator Rh; sistema ABO, sistema Rh e 
Duffy. Uroanálise: procedimentos e cuidados para coleta e conservação da urina destinada a diferentes análises. Reações 
bioquímicas para identificação dos elementos anormais. Exame físico e químico. Exame microscópico do sedimento urinário. 
Imunologia : noções sobre anticorpos, antígenos, complemento e resposta imune. Fundamentos e aplicação dos métodos 
imunológicos empregados no diagnóstico das doenças infecciosas, parasitárias e auto-imunes: aglutinação, precipitação, 
fixação do complemento, imunofluorescência, enzimaimunoensaio. Biossegurança e Boas Práticas no Laboratório Clínico: 
equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva; prevenção a acidentes de laboratório. Noções sobre gerenciamento 
de Resíduos: manuseio, transporte e descarte. Procedimentos operacionais padrão (POP), controle de qualidade interno e 
externo. Noções sobre o Regulamento técnico para funcionamento de laboratórios clínicos. 
 

TÉCNICO EM SANEAMENTO 
REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$403,38+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE DE 

R$100,00 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Competências; Atribuições; SUS; Hierarquia; Noções sobre Saneamento; Saneamento de alimentos; Combate a poluição; 
Saneamento do meio; Saúde Pública - Conceito; Objetivos; Noções de combate ao mosquito Aedes Aegypti; Noções gerais 
sobre saneamento básico; Visita Domiciliar; Higiene; Código Sanitário Estadual.  

 
TÉCNICO EM TURISMO 

REMUNERAÇÃO: VENCIMENTO BÁSICO DE R$403,38+ GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE DE 
R$100,00 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conceitos básicos de turismo, tipologia turística, legislação turística. Filosofia e princípios de ecoturismo e turismo 
sustentável, turismo e patrimônio cultural e natural, e impactos negativos e positivos do turismo. A História da fundação de 
Olinda, Manifestações Folclóricas  e culturais do Município de Olinda. 
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ANEXO IV 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA RECURSO 

 

CARGO Nº de Inscrição 

NOME 

REQUERIMENTO 
À Comissão de Concursos 

Como candidato ao Cargo de _________________________________, do Concurso Público da Prefeitura 

Municipal de Olinda, solicito revisão do gabarito da Prova Escrita de Conhecimentos, conforme as especificações 

abaixo.  

_____/_______/_______ 
                _________________________________ 

Assinatura do Candidato 

ATENÇÃO 

1. Deverá ser preenchido um formulário para cada componente da Prova. (Ex. Língua Portuguesa,  
Conhecimentos Específicos.) 

2. Indicar o componente da prova, o número da questão, a alternativa objeto do recurso, o 
gabarito preliminar divulgado e a resposta do candidato.  

Protocolo 

 

 

 

 

Componente da prova 
 
 
 

Número da questão [               ] 
Gabarito divulgado [                ] 
Resposta do candidato [          ] 

Argumentação do Candidato 

 

 

 

 

 

Componente da prova 
 
 
 
 

 

Número da questão [               ] 

Gabarito divulgado [                ] 

Resposta do candidato [          ] 

 

Argumentação do Candidato 

 

 

 

 

 

 
 


