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ANEXO I 

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº. 001/2017. 

 
QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS, VAGAS, VENCIMENTOS, JORNADA DE TRABALHO SEMANAL E HABILITAÇÃO E 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO. 
 

Cargo 
ESPECIFICAÇÃO DA 

FUNÇÃO 

REQUISITOS 
(ESCOLARIDADE, 

VATEGORIA PROFISSIONAL 
E OUTRAS EXIGÊNCIAS) 

CARGA 
HORÁRIA 

Nº DE 
VAGAS 

SALÁRIO POR PROFISSIONAL 
 

01 
AGENTE COMUNITARIO 

DE SAÚDE 

Ensino Fundamental 
completo + residência no 

local de trabalho 
40 h 10 R$ 1.094,80 

02 AGENTE DE ENDEMIAS 

Ensino Fundamental 
Completo + Habilitação 

categoria “A” e , categoria “B” 
(cumulativo) 

40 h 02 R$ 880,00 

03 
ASSISTENTE SOCIAL DO 

CRAS 

Curso Superior Completo em 
Serviço Social e Inscrição no 

respectivo Conselho de 
Classe. 

30 h 
 

01 
R$ 2.711,96 

04 ATENDENTE DE SAÚDE 1º Grau Completo 40 h 04 R$ 880,00 

05 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
1º Grau Completo 40 h 03 R$ 880,00 

06 
AUXILIAR DE SAÚDE 

BUCAL DO PSB 

Habilitação especifica com 
registro no Conselho Regional 

de odontologia 
40 h 

 
02 

R$ 1.105,20 

07 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
Ser alfabetizado 40 h 01 R$ 880,00 

08 COORDENADOR DO CRAS Curso Superior Completo 40 h 01 R$ 1.549,70 

09 
COORDENADOR DO 
PROGRAMA BOLSA 

FAMÍLIA 
Ensino Médio Completo 40 h 01 R$ 1.162,26 

10 DENTISTA DO PSB 

Ensino Superior Completo 
com habilitação especifica e 

inscrição no respectivo 
Conselho de Classe 

40 h 
 

02 
R$ 6.312,05 

11 ELETRICISTA 1º Grau Completo 40 h 01 R$ 1.178,57 

12 ENFERMEIRO DO PSF 

Ensino Superior Completo 
com habilitação especifica e 

inscrição no respectivo 
Conselho de Classe 

40 h 
 

02 
R$ 6.091,02 

13 FARMACEUTICO 

Ensino Superior Completo 
com Habilitação especifica e 

inscrição no receptivo 
Conselho de Classe 

40 h 01 R$ 2.738,27 

14 FAXINEIRA Ser alfabetizado 40 h 02 R$ 880,00 
15 FISCAL SANITÁRIO Ensino médio completo 40 h 01 R$ 1.497,14 

16 MÉDICO DO PSF 

Ensino Superior Completo 
com habilitação especifica e 

inscrição no respectivo 
Conselho de Classe 

40 h 02 R$ 12.540,00 

17 MONITOR DE CRECHE 2º Grau (Magistério) 25 h 06 R$ 880,00 
18 MONITOR DO CRAS Ensino Médio Completo 40 h 01 R$ 880,00 

19 MOTORISTA CAT. D 
Ensino Fundamental 

Completo + Habilitação 
categoria “D” (cumulativo) 

40 h 10 R$ 1.026,58 

20 OPERÁRIO Ser Alfabetizado 40 h 10 R$ 880,00 

21 
ORIENTADOR SOCIAL DO 

CRAS 
Curso Superior Completo 40 h 

 
01 

R$ 1.549,70 

22 PEDREIRO Ser Alfabetizado 40 h 01 R$ 1.026,58 

23 PSICÓLOGO DO CRAS 
Curso Superior Completo em 

Psicologia e inscrição no 
respectivo Conselho de Classe 

40 h 01 R$ 2.711,96 
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24 
TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM PSF 

Ensino médio completo - 
Curso técnico específico na 
área - Possuir registro no 

COREN 

40 h 
 

02 
R$ 1.026,58 

25 
TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM 

Ensino médio completo - 
Curso técnico específico na 
área - Possuir registro no 

COREN 

40 h 03 R$ 1.026,57 

 
 
01 - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE: Exercício de atividade de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações 
domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas nem conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do 
Órgão Municipal de Saúde.  
  
02 - AGENTE DE ENDEMIAS: Exercício de atividade de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas 
em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
03 - ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS – Desenvolver todas as atividades de serviço social realizado as funções conforme diretrizes 
estabelecidas ao programa a que estiver vinculado; realizar as atribuições prevista na CBO e que sejam compatíveis ao programa em 
execução ao programa em execução; Acolhida, oferta  de informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias do CRAS; 
Medição dos processos grupais do serviço socioeducativo para famílias; Realização de atendimento individualizado e visitas domiciliares 
as famílias referenciadas ao CRAS; Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias; Assessoria aos serviços socioeducativos 
desenvolvidos; acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidade Alimentação de sistema de informação, registro 
das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva; Articulação de ações que potencializem as boas experiências.  
 
04 - ATENDENTE DE SAÚDE: Promover a educação sanitária do município. Administrar medicamentos e orientar os pacientes em 
medidas e providências e serem tomadas mantendo o material em permanentes condições de uso; Auxiliar o profissional de medicina e 
odontologia na realização de exames e tratamentos diversos; Distribuir medicamentos preventivos; Registrar os dados de todos os 
atendimentos feitos na forma convencionada, apresentando relatório dos mesmos, afim de permitir análises, estudos e verificações; 
Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.  
 
05 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Prestar informações ao público em geral, sobre os assuntos afetos a área em que esteja atuando. 
Efetuar o arquivo de documentos, segundo normas próprias, visando o armazenamento de informações de interesse da prefeitura; Efetuar 
registros em fichas, documentos padronizados, por datilografia ou manuscrito, atendendo às exigências de ordem administrativas e legal; 
Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.  
 
06 - AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL DO PSB: Organizar e executar atividades de higiene bucal; processar filme radiográfico; preparar o 
paciente para o atendimento; auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas inclusive em ambientes hospitalares;  
manipular materiais de uso odontológico; selecionar moldeiras preparar modelos em gesso; registrar dados e participar da analise das 
informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do 
instrumental , equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 
aplicar medidas de biossegurança no armazenamento., transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduo odontológicos, desenvolver 
ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde 
bucal; e adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção. 
 
07 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Efetuar a coleta de lixo dos órgãos públicos, embalando-o em sacos plásticos para serem 
recolhidos e eliminados. Varrer as vias públicas efetuando a coleta de lixo domiciliar e urbano encontrado nas mesmas. Varrer, espanar, 
encerrar e lavar paredes, portas, vidraças e instalação sanitárias. Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.  
 
08 – COORDENAR DO CRAS: Realizar as funções administrativas de coordenação d CRAS, observando a normatização baixada pela União 
referente ao CRAS, exercendo, ainda, as seguintes atribuições: a) Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CRAS e a 
implementação dos programas, serviços, projetos da proteção social básica operacional nessa unidade; b) Condenar a execução, o 
monitoramento, o registro e a avaliação das ações; c) Acompanhar e avaliar os procedimentos para a garantia da referência e contra – 
referência do CRAS; d) Coordenar a execução das ações de forma a manter diálogo e a participação os profissionais e das famílias, 
inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços; e) Definir com a equipe de profissionais critérios de 
inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias; f) Definir com a equipe de profissionais o fluxo de entrada, acompanhamento, 
monitoramento, avaliação e desligamento das famílias; g) Definir com a equipe técnica os meios e os ferramentais teóricos- metodológicos 
de trabalho social com famílias e os serviços socioeducativos e convívio; h) Avaliar sistematicamente, com a equipe de referência dos 
CRAS, a eficácia, eficiência e os impactos os programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários; i) Efetuar ações de 
mapeamento, articulação e potencializarão da rede socioassistencial e das demais políticas públicas no território de abrangência do CRAS; 
j) Articular as ações junto à política de Assistência Social e ás outras políticas públicas visando fortalecimento da rede de serviços de 
Proteção de Social Básica; k) Organizar as ações ofertadas pelo PAIF, bem como atuar como articulador da rede de serviços sócio- 
assistenciais do CRAS.   
 
09 – COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – Realizar as funções administrativas de coordenação do Bolsa Família no 
âmbito do município de Santo Antônio do Grama, observando a normatização baixada pela união referente ao programa.  
 
10 – DENTISTA DO PSB: Realizar exame clínico com a finalidade de conhecer a realidade epidemiológica de saúde bucal da comunidade; 
Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB/SUS 96 – e na Norma 
Operacional da Assistência à Saúde (NOAS); Assegurar integralidade do tratamento no âmbito da atenção Básica para a população 
adscrita; Encaminhar e orientar os usuários, que apresentarem problemas mais complexos, a outros níveis de especialização, assegurando 
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o seu retorno e acompanhando, inclusive para fins de complementação do tratamento; Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas 
urgências; Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos 
efetuados; Emitir laudos; pareceres e atestados sobre assuntos e de sua competência; Executar as ações de assistência integral, aliando a 
atuação clínica á de saúde coletiva assistindo as famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com plano de prioridades locais; 
Coordenar ações coletivas voltadas para á promoção e prevenção em saúde bucal; Programar e supervisionar o fornecimento de insumos 
para as ações coletivas; supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e ACD; Capacitar as equipes de saúde da família no que se refere 
às ações educativas e preventivas em saúde bucal; Registrar na Ficha D – Saúde Bucal , do Sistema de informação da Atenção Básica – 
Siab- todos os procedimentos realizados.  
 
11 – ELETRICISTA: Realizar serviços de instalação elétrica; Fazer a manutenção das instalações; Manter em funcionamento dos aparelhos 
de repetidor de sinais de Televisão de município; Corrigir os defeitos dos aparelhos; Regular os aparelhos e antenas receptoras e 
transmissoras de sinais de TV; Solicitar peças de reposição dos aparelhos; Sugerir propostas para o melhor funcionamento dos serviços; 
Executar tarefas afins, quando solicitado.  
 
12 – ENFERMEIRO PSF: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clinicas, fazendo indicação para a 
continuidade da assistência prestada; Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever/ transcreve 
medicações, conforme protocolos estabelecidos no Programas do ministério da Saúde  e as disposições legais da profissão; Planejar, 
gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, 
adolescentes, mulher, adulto e idoso; No nível de suas competências, executar assistências básicas e ações de vigilância epidemiológicas e 
sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando necessário, no domicilio; realizar as atividades 
corretamente às áreas prioritárias de intervenção na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistente à Saúde  - NOAS 2001; 
Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como de 
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental , etc.; Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitário de Saúde e 
de auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de sua funções.  
 
13 - FARMACEUTICO: Assumir a responsabilidade pela execução de todos os atos farmacêuticos praticados na farmácia, cumprindo-lhe 
respeitar e fazer as normas referentes ao exercício da profissão farmacêutica; Fazer com que sejam prestados ao publico esclarecimento 
quanto ao modo de utilização dos medicamentos, nomeadamente de medicamentos que tenham efeitos colaterais indesejáveis ou alterem 
as funções nervosas superiores; Guardar sigilo profissional; enfocar atividades associadas a Promoção da  Saúde e a prevenção de 
enfermidade; participar na promoção e educação sanitárias (por exemplo, em relação ao uso racional de medicamentos, ao abandono do 
tabagismo, à imunização, à prevenção do abuso de drogas, à higiene, à planificação familiar, e à prevenção de doenças infecciosas).  
 
14 – FAXINEIRA: Executar o trabalho rotineiro de limpeza em geral em edifícios e instalações Públicas Municipais espanando, varrendo, 
lavando ou encerando dependências, móveis, utensílios e instalações, para manter as condições de higiene e conservá-los; proceder ao 
trabalho de lavanderia necessários. 
 
15 – FISCAL SANITÁRIO: a) Acompanhar e fiscalizar o comprimento das normas de vigilância sanitária e demais regulamentos 
Municipais perante os cidadãos, bares, restaurantes, comércios e demais jurisdicionados sujeitos a fiscalização; b) Realizar notificações 
autuações e interdições nos casos previstos na Legislação; c) Elaborar planos de fiscalização, consultando documentos específicos e 
guiando-se pela legislação.  
 
16 – MÉDICO DO PSF: Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; Executar as ações de assistência integral em todas as 
fases do ciclo de vida: criança, adolescentes, mulher, adulto e idoso. Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando necessário no 
domicilio. Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção básica, definidas na Norma 
Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 2001; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; Fomentar a criação de grupos de 
patologias especificas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc. Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e 
emergências, Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF, por 
meio de um sistema de acompanhamento  referência e contra –referência ; Realizar pequenas cirurgias ambulatórias; Indicar internação 
hospitalar. Solicitar exames complementares; Verificar e atestar óbito.  
 
17 - MONITOR DE CRECHE: Desenvolver a percepção auditiva e visual das crianças da Creche; Elaborar o plano do serviço a ser 
executado; Ministrar aulas, de acordo com planejamento pré-estabelecido; Acompanhar o desenvolvimento do aluno no seu processo de 
aprendizagem; Despertar nos alunos o interesse para o trabalho em comunidade através de atividades desenvolvidas na Creche; Aplicar, 
corrigir trabalhos; Preencher relatórios, etc; Participar de reuniões quando convocados pelo superior imediato; Incentivar o hábito de 
higiene, desenvolver a coordenação motora dos pequenos e grandes músculos; Executar tarefas correlatas, a critério do superior 
imediato.  
 
18 - MONITOR DO CRAS: Exercer atividades voltadas para as finalidades e objetivos dos programas federais de assistência Social a que 
estiver vinculado e, especial, as seguintes atribuições: a) Recepção e oferta de  
informações às famílias usuárias; b) Apoio ao trabalho dos técnicos de nível superior da equipe de referência; c) Mediação dos processos 
grupais do serviço socioeducativos geracional, sob orientação do técnico de referência, identificando e encaminhando casos para o serviço 
socioeducativos para famílias ou para acompanhamento individualizado; d) Participação de reuniões sistemáticas de planejamento e 
avaliação do processo de trabalho com a equipe de referência; e) Participação das atividades de capacitação da equipe de referência.  
 
19 - MOTORISTA CAT. D: Dirigir veículos pesados, efetuando o transporte de carga, conduzindo utilitário e ônibus. Orientar a disposição 
de cargas no veiculo, tomando os necessários cuidados para preservação dos mesmos. Vistoriar o veiculo antes de utilizá-lo, efetuando 
pequenos reaparos e comunicando anormalidades mecânicas. Abastecer e permanecer no estacionamento ou na garagem à disposição. 
Cumprir a escala programada e as ordens de serviço, preenchendo os relatórios solicitados.  
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20 – OPERÁRIO – Fazer limpeza na área urbana da cidade, retirando sujeira, entulhos, etc. Promover o transporte dos entulhos, para 
locais previamente estabelecidos. Medir alinhar e marcar o calçamento das ruas a serem executa das para a comunidade. Executar 
serviços de fabricação de blocos, meio-fio, tijolos, bloquetes, etc. Executar, quando solicitado, tarefas afins.  
 
21 - ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS: Exercer atribuição de facilitar a trajetória de cada jovem e do coletivo na direção do 
desenvolvimento pessoal e social, contribuindo para criação de um ambiente educativo, participativo e democrático, planejando, 
organizando e executando as ações sócio–educativas vinculadas ao programa desenvolvido.  
 
22 – PEDREIRO: Executar serviços de assentamentos de tijolos em prédios municipais; Levantar paredes; pilares, muros, construir 
passeios de concreto, aterrando e socando o terreno; etc. Reformar escolas, casas e outros prédios municipais; Fazer fundações para 
obras, cavando o buraco, colocando pedra, concreto, aterrando e socando o terreno, etc. Executar tarefas relacionadas com o 
entelhamento de prédios municipais, cobrindo-os com a telha recomendada; Atender pequenos serviços, tais como: construção de 
pequenas paredes, desentupimento de redes sanitárias, feituras de pisos para ralos, etc; Executar tarefas correlatas, a critério do superior 
imediato.  
 
23 - PSICÓLOGO DO CRAS: Desenvolver todas as atividades de psicólogo realizando as funções conforme diretrizes estabelecidas ao 
programa a que estiver vinculado; realizar as atribuições prevista na CBO e que sejam compatíveis ao programa em execução, Acolhida 
oferta de informações e realização de encaminhamento às famílias usuárias do CRAS; Medição dos processos grupais do serviço 
socioeducativo para famílias; Realização de atendimento individualizado e visitas domiciliares as famílias referenciadas ao CRAS; 
Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias ; Assessorias aos serviços socioeducativos desenvolvidos; Acompanhamento das 
famílias em descumprimento de condicionalidades; Alimentação de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e 
planejamento do trabalho de forma coletiva; Articulação de ações que potencializem as boas experiências.  
 
24 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF: a) Desempenhar atividades técnicas de enfermagem do PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA; b) 
prestar assistência ao paciente atuando sob supervisão do enfermeiro; c) organizar o ambiente de trabalho, inclusive dando continuidade 
aos plantões; d) trabalhar em conformidade as boas praticas, normas e procedimentos de biossegurança; e) realizar registros e elaborar 
relatórios técnicos; f) comunicar-se com os pacientes e familiares e com a equipe de saúde.   
 
25 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM: a) Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em estabelecimentos de assistência médica do 
município; b) prestar assistência ao paciente atuando sob supervisão do enfermeiro; c) organizar o ambiente de trabalho, inclusive dando 
continuidade aos plantões; d) trabalhar em conformidade as boas praticas, normas e procedimentos de biossegurança; e) realizar 
registros e elaborar relatórios técnicos; f) comunicar-se com os pacientes e familiares e com a equipe de saúde. 
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ANEXO II 

 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 001/2017. 

 
QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS, TIPO DE PROVA, NÚMERO DE QUESTÕES E CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO: 
 

Cargo PROVA 
NÚMERO DE 
QUESTÕES CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AGENTE 
COMUNITARIO DE 

SAÚDE 

PORTUGUÊS, , 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS, 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

E ATUALIDADES. 

20 

1-Língua  Portuguesa:  interpretação  
de  texto.  Sinônimos  e antônimos.  
Sentido 
próprio e figurado das palavras. 
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
Pontuação. 
Substantivo  e  adjetivo:  flexão  de  
gênero,  número  e  grau.  Verbos:  
regulares, 
irregulares  e  auxiliares.  Emprego  de  
pronomes.  Preposições  e  conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência. 
2 – Atualidades da vida social e global. 
3 - Raciocínio  lógico.  Resolução  de  
situações 
problema. 
4 -Conhecimentos  específicos:  Lei  
Orgânica  da  saúde  (Lei  8.080/1990),  
Lei Orgânica Municipal. 

AGENTE DE 
ENDEMIAS 

PORTUGUÊS, , 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS, 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

E ATUALIDADES. 

20 

1-Língua  Portuguesa:  interpretação  
de  texto.  Sinônimos  e antônimos.  
Sentido 
próprio e figurado das palavras. 
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
Pontuação. 
Substantivo  e  adjetivo:  flexão  de  
gênero,  número  e  grau.  Verbos:  
regulares, 
irregulares  e  auxiliares.  Emprego  de  
pronomes.  Preposições  e  conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência. 
2 - Raciocínio  lógico.  Resolução  de  
situações 
problema. 
3-Conhecimentos específicos:  Lei  
Orgânica  da  saúde  (Lei  8.080/1990),  
Lei Orgânica Municipal. 
4 - Atualidades da vida social e global. 

ASSISTENTE 
SOCIAL DO CRAS 

PORTUGUÊS, , 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS, 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

E ATUALIDADES.. 

20 

Língua  Portuguesa:  interpretação  de  
texto.  Sinônimos  e  antônimos.  
Sentido próprio e figurado das 
palavras. Ortografia oficial. Acentuação 
gráfica. Pontuação. Substantivo  e  
adjetivo:  flexão  de  gênero,  número  e  
grau.  Verbos:  regulares, irregulares  e  
auxiliares.  Emprego  de  pronomes.  
Preposições  e  conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência. 
2 - Raciocínio  lógico.  Resolução  de  
situações problema. 
3-Conhecimentos específicos: Estatuto 
da Criança e do Adolescente, Estatuto 
do Idoso, Lei 8662/93  Código de Ética 
do/a Assistente Social, Lei Orgânica da 
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saúde 
(Lei 8.080/1990), 
4- Atualidades da vida social e global. 

ATENDENTE DE 
SAÚDE 

PORTUGUÊS, , 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS, 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

E ATUALIDADES.. 

20 

1-Língua  Portuguesa:  interpretação  
de  texto.  Sinônimos  e antônimos.  
Sentido 
próprio e figurado das palavras. 
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
Pontuação. 
Substantivo  e  adjetivo:  flexão  de  
gênero,  número  e  grau.  Verbos:  
regulares, 
irregulares  e  auxiliares.  Emprego  de  
pronomes.  Preposições  e  conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência. 
2 – Atualidades da vida social e global. 
3 - Raciocínio  lógico.  Resolução  de  
situações 
problema. 
4 -Conhecimentos  específicos:  Lei  
Orgânica  da  saúde  (Lei  8.080/1990),  
Lei Orgânica Municipal. 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

PORTUGUÊS, , 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS, 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

E ATUALIDADES. 

20 

1-Língua  Portuguesa:  interpretação  
de  texto.  Sinônimos  e antônimos.  
Sentido 
próprio e figurado das palavras. 
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
Pontuação. 
Substantivo  e  adjetivo:  flexão  de  
gênero,  número  e  grau.  Verbos:  
regulares, 
irregulares  e  auxiliares.  Emprego  de  
pronomes.  Preposições  e  conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência. 
2 – Atualidades da vida social e global. 
3 - Raciocínio  lógico.  Resolução  de  
situações 
problema. 
4 -Conhecimentos  específicos: Noções 
de Direito Administrativo e de Direito 
Constitucional. 

AUXILIAR DE 
SAÚDE BUCAL DO 

PSB 

PORTUGUÊS, , 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS, 
RACIOCÍNIO LÓGICO E 

ATUALIDADES.. 

20 

1-Língua  Portuguesa:  interpretação  
de  texto.  Sinônimos  e antônimos.  
Sentido 
próprio e figurado das palavras. 
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
Pontuação. 
Substantivo  e  adjetivo:  flexão  de  
gênero,  número  e  grau.  Verbos:  
regulares, 
irregulares  e  auxiliares.  Emprego  de  
pronomes.  Preposições  e  conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência. 
2 – Atualidades da vida social e global. 
3 - Raciocínio  lógico.  Resolução  de  
situações 
problema. 
4 -Conhecimentos  específicos:  Lei  
Orgânica  da  saúde  (Lei  8.080/1990),  
Lei Orgânica Municipal. 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

PORTUGUÊS, , 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS, 
RACIOCÍNIO LÓGICO E 

ATUALIDADES. 

20 

1-Língua  Portuguesa:  interpretação  
de  texto.  Sinônimos  e antônimos.  
Sentido 
próprio e figurado das palavras. 
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
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Pontuação. 
Substantivo  e  adjetivo:  flexão  de  
gênero,  número  e  grau.  Verbos:  
regulares, 
irregulares  e  auxiliares.  Emprego  de  
pronomes.  Preposições  e  conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência. 
2 – Atualidades da vida social e global. 
3 - Raciocínio  lógico.  Resolução  de  
situações 
problema. 
4 -Conhecimentos  específicos: 
Interpretação de texto. 

COORDENADOR 
DO CRAS 

PORTUGUÊS, , 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS, 
RACIOCÍNIO LÓGICO E 

ATUALIDADES. 

20 

Língua  Portuguesa:  interpretação  de  
texto.  Sinônimos  e  antônimos.  
Sentido próprio e figurado das 
palavras. Ortografia oficial. Acentuação 
gráfica. Pontuação. Substantivo  e  
adjetivo:  flexão  de  gênero,  número  e  
grau.  Verbos:  regulares, irregulares  e  
auxiliares.  Emprego  de  pronomes.  
Preposições  e  conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência. 
2 - Raciocínio  lógico.  Resolução  de  
situações problema. 
3-Conhecimentos específicos: Estatuto 
da Criança e do Adolescente, Estatuto 
do Idoso, Lei 8662/93  Código de Ética 
do/a Assistente Social, Lei Orgânica da 
saúde 
(Lei 8.080/1990), 
4- Atualidades da vida social e global. 

COORDENADOR 
DO PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA 

PORTUGUÊS, , 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS, 
RACIOCÍNIO LÓGICO E 

ATUALIDADES. 

20 

Língua  Portuguesa:  interpretação  de  
texto.  Sinônimos  e  antônimos.  
Sentido próprio e figurado das 
palavras. Ortografia oficial. Acentuação 
gráfica. Pontuação. Substantivo  e  
adjetivo:  flexão  de  gênero,  número  e  
grau.  Verbos:  regulares, irregulares  e  
auxiliares.  Emprego  de  pronomes.  
Preposições  e  conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência. 
2 - Raciocínio  lógico.  Resolução  de  
situações problema. 
3-Conhecimentos específicos: Estatuto 
da Criança e do Adolescente, Estatuto 
do Idoso, Lei 8662/93  Código de Ética 
do/a Assistente Social, Lei Orgânica da 
saúde 
(Lei 8.080/1990), 
4- Atualidades da vida social e global. 

DENTISTA DO PSB 

PORTUGUÊS, , 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS, 
RACIOCÍNIO LÓGICO E 

ATUALIDADES. 

20 

Língua  Portuguesa:  interpretação  de  
texto.  Sinônimos  e  antônimos.  
Sentido próprio e figurado das 
palavras. Ortografia oficial. Acentuação 
gráfica. Pontuação. Substantivo  e  
adjetivo:  flexão  de  gênero,  número  e  
grau.  Verbos:  regulares, irregulares  e  
auxiliares.  Emprego  de  pronomes.  
Preposições  e  conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência. 
2 - Raciocínio  lógico.  Resolução  de  
situações problema. 
3-Conhecimentos específicos: 
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Endodontia; Cirurgia Geral Bucal; 
Radiologia Bucal; 

Anestesiologia Bucal; Periodontia; 
Prótese; Anatomia, Fisiologia, 

Dentística, Clínica 
Odontológica, Farmacologia e 

Terapêutica aplicada a Odontologia, 
educação em saúde 

bucal, Programa Brasil Sorridente e 
suas respectivas portarias. Educação 

em saúde 
bucal; Epidemiologia aplicada à 

odontologia; Níveis de prevenção, de 
atenção e de 

aplicação. Sistema Único de Saúde. 
Cariologia: Microbiologia oral; 

Etiologia da doença 
cárie; Histopatologia da cárie dental; 

Diagnóstico da doença cárie; 
Prevenção e controle 

da doença cárie. Saliva e seus 
componentes. Dentística: princípios de 

preparo cavitário; 
Materiais protetores do complexo 

dentino-pulpar; Materiais 
restauradores diretos. 

Materiais restauradores preventivos: 
Materiais restauradores com liberação 

e recarga 
de flúor (ionômeros de vidro); 

Técnicas restauradoras minimamente 
invasivas (ART - 

Tratamento restaurador atraumático). 
Cirurgia: Cirurgia oral menor; Princípio 

de 
cirurgia odontológica; Medicação pré e 
pós-cirúrgica. 
4- Atualidades da vida social e global. 
 

 

ELETRICISTA 

PORTUGUÊS, , 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS, 
RACIOCÍNIO LÓGICO E 

ATUALIDADES. 

20 

1-Língua  Portuguesa:  interpretação  
de  texto.  Sinônimos  e antônimos.  
Sentido 
próprio e figurado das palavras. 
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
Pontuação. 
Substantivo  e  adjetivo:  flexão  de  
gênero,  número  e  grau.  Verbos:  
regulares, 
irregulares  e  auxiliares.  Emprego  de  
pronomes.  Preposições  e  conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência. 
2 – Atualidades da vida social e global. 
3 - Raciocínio  lógico.  Resolução  de  
situações 
problema. 
4 -Conhecimentos  
specíficos:.Montagens elétricas. 
Manutenção corretiva e preventiva de 
redes de distribuição elétrica de 
baixa, média e alta tensão e redes de 
telefonia. Instalação elétrica de baixa e 
alta tensão. Confecção 
de instalações elétricas em prédios 
públicos Procedimentos para 
substituição ou instalação de 
lâmpadas, caixas de tomadas, 
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interruptores, disjuntores. Medição de 
consumo. Manutenção e guarda 
dos equipamentos de trabalho. 
Equipamentos e materiais: 
conhecimento e finalidades 

ENFERMEIRO DO 
PSF 

PORTUGUÊS, , 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS, 
RACIOCÍNIO LÓGICO E 

ATUALIDADES. 

20 

Língua  Portuguesa:  interpretação  de  
texto.  Sinônimos  e  antônimos.  
Sentido 
próprio e figurado das palavras. 
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
Pontuação. 
Substantivo  e  adjetivo:  flexão  de  
gênero,  número  e  grau.  Verbos:  
regulares, 
irregulares  e  auxiliares.  Emprego  de  
pronomes.  Preposições  e  conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência. 
2 - Raciocínio  lógico.  Resolução  de  
situações problema. 
3- Conhecimento especifico: Lei 
Orgânica da saúde (Lei 8.080/1990), 
Código de Ética  dos  Profissionais  de  
Enfermagem,  Políticas  de  Saúde,  
,Processo Saúde/Doença;  
Sistematização  da  Assistência  de  
Enfermagem,  Programa Nacional de 
Imunização, Administração dos 
Serviços de Enfermagem, Técnicas 
Básicas  de  Enfermagem,  Enfermagem  
em  Pronto  Socorro,  Princípios  para  
o Atendimento de Urgência e 
Emergência, 
4- Atualidades da vida social e global. 

FARMACEUTICO 

PORTUGUÊS, , 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS, 
RACIOCÍNIO LÓGICO E 

ATUALIDADES. 

20 

1 - Língua  Portuguesa:  interpretação  
de  texto.  Sinônimos  e  antônimos.  
Sentido próprio e figurado das 
palavras. Ortografia oficial. Acentuação 
gráfica. Pontuação. Substantivo  e  
adjetivo:  flexão  de  gênero,  número  e  
grau.  Verbos:  regulares, irregulares  e  
auxiliares.  Emprego  de  pronomes.  
Preposições  e  conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência. 
2 - Raciocínio  lógico.  Resolução  de  
situações problema. 
3-Conhecimentos específicos: 3-  
Conhecimento  especifico.  Noções  de  
Biologia  Molecular.  Microbiologia  e 
Micologia. Bioquímica: Bioquímica 
básica e biomoléculas. Procedimentos 
gerais 
de laboratório.  Citologia. Ética: 
bioética  (conceito e evolução); 
fundamentos  e 
experiência moral, modelo do 
principialismo  na bioética; bioética e a 
alocação de 
recursos;   bioética   e   os   direitos   
humanos.   Farmacêutica:   Interações 
medicamentosas,  Princípios  gerais  da  
atenção  farmacêutica;  Conceitos  de 
atenção   farmacêutica;   Planejando   a   
atenção   farmacêutica;   A   atenção 
farmacêutica na prevenção de doenças; 
Lei Orgânica Saúde nº 8.080/90 - e 
Gestão/SUS nº 8.142/90 - 
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Resolução RDC nº 44/2009 - Boas 
Práticas Farmacêuticas. (Lei 
8.080/1990), 
4- Atualidades da vida social e global. 

FAXINEIRA 

PORTUGUÊS, , 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS, 
RACIOCÍNIO LÓGICO E 

ATUALIDADES. 

20 

1-Língua  Portuguesa:  interpretação  
de  texto.  Sinônimos  e antônimos.  
Sentido 
próprio e figurado das palavras. 
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
Pontuação. 
Substantivo  e  adjetivo:  flexão  de  
gênero,  número  e  grau.  Verbos:  
regulares, 
irregulares  e  auxiliares.  Emprego  de  
pronomes.  Preposições  e  conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência. 
2 – Atualidades da vida social e global. 
3 - Raciocínio  lógico.  Resolução  de  
situações 
problema. 
4 -Conhecimentos  específicos: 
Interpretação de texto. 

FISCAL SANITÁRIO 

PORTUGUÊS, , 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS, 
RACIOCÍNIO LÓGICO E 

ATUALIDADES. 

20 

1-Língua  Portuguesa:  interpretação  
de  texto.  Sinônimos  e antônimos.  
Sentido 
próprio e figurado das palavras. 
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
Pontuação. 
Substantivo  e  adjetivo:  flexão  de  
gênero,  número  e  grau.  Verbos:  
regulares, 
irregulares  e  auxiliares.  Emprego  de  
pronomes.  Preposições  e  conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência. 
2 – Atualidades da vida social e global. 
3 - Raciocínio  lógico.  Resolução  de  
situações 
problema. 
4 -Conhecimentos  específicos:  Lei  
Orgânica  da  saúde  (Lei  8.080/1990),  
Lei Orgânica Municipal. 

MÉDICO DO PSF 

PORTUGUÊS, , 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS, 
RACIOCÍNIO LÓGICO E 

ATUALIDADES. 

20 

1-Língua  Portuguesa:  interpretação  
de  texto.  Sinônimos  e antônimos.  
Sentido 
próprio e figurado das palavras. 
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
Pontuação. 
Substantivo  e  adjetivo:  flexão  de  
gênero,  número  e  grau.  Verbos:  
regulares, 
irregulares  e  auxiliares.  Emprego  de  
pronomes.  Preposições  e  conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência. 
2 – Atualidades da vida social e global. 
3 - Raciocínio  lógico.  Resolução  de  
situações 
problema. 
4 – Conhecimentos específicos: 
Doenças de Notificação Compulsória,  
Código de Ética Profissional. Cuidados 
preventivos de 
saúde: princípios de avaliação e 
tratamento; Principais patologias do 
recém nascido, 
principais doenças infectos contagiosas 
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da infância; Principais doenças 
cirúrgicas da 
infância; Doenças cardiovasculares; 
Doenças respiratórias; Doenças renais; 
Doenças 
gastrointestinais; Doenças hepáticas, 
da vesícula e vias biliares; Doenças 
hematológicas; Doenças metabólicas; 
Doenças nutricionais; Doenças 
endócrinas; 
Doenças do sistema ósseo; Doenças do 
sistema imune; Doenças músculo 
esqueléticas e do tecido conjuntivo; 
DST/AIDS – Medidas Preventivas e 
Diagnóstico 
Diferencial; Doenças parasitárias; 
Doenças neurológicas; Doenças de 
pele‐tumorais; Urgências e 
Emergências; Epidemiologia e Saúde; 
Medicina Ambulatorial; Planejamento 
Familiar: Métodos Contraceptivos, 
Aleitamento Materno; Saúde da 
Mulher; Saúde da Criança;Saúde 
Mental;Saúde do Idoso; Diabete e 
Hipertensão; Alcoolismo e Tabagismo; 
Saúde do Trabalhador; Saúde 
Ocupacional e Ambiental; Acidentes 
por animais Peçonhentos. Papel do 
médico no Programa de Saúde da 
Família. Organização dos serviços de 
saúde no Brasil: Sistema Único de 
Saúde – princípios e diretrizes, 
controle social; Indicadores de saúde. 
Sistema de notificação e  de vigilância 
epidemiológica e sanitária; 
Endemias/epidemias: situação atual, 
medidas e controle de tratamento; 
Planejamento e programação local de 
saúde; Distritos sanitários e enfoque 
estratégico. Sistema Único de Saúde. 
Educação em Saúde. Lei Federal nº 
8.080 e 8.142/90. Estratégia Saúde da 
Família (ESF).  

MONITOR DE 
CRECHE 

PORTUGUÊS, , 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS, 
RACIOCÍNIO LÓGICO E 

ATUALIDADES. 

20 

1-Língua  Portuguesa:  interpretação  
de  texto.  Sinônimos  e antônimos.  
Sentido 
próprio e figurado das palavras. 
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
Pontuação. 
Substantivo  e  adjetivo:  flexão  de  
gênero,  número  e  grau.  Verbos:  
regulares, 
irregulares  e  auxiliares.  Emprego  de  
pronomes.  Preposições  e  conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência. 
2 – Atualidades da vida social e global. 
3 - Raciocínio  lógico.  Resolução  de  
situações problema. 
4 -Conhecimentos  específicos: 
Interpretação de texto. 

MONITOR DO 
CRAS 

PORTUGUÊS, , 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS, 
RACIOCÍNIO LÓGICO E 

ATUALIDADES. 

20 

1-Língua  Portuguesa:  interpretação  
de  texto.  Sinônimos  e antônimos.  
Sentido próprio e figurado das 
palavras. Ortografia oficial. Acentuação 
gráfica. Pontuação. Substantivo  e  
adjetivo:  flexão  de  gênero,  número  e  
grau.  Verbos:  regulares, irregulares  e  
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auxiliares.  Emprego  de  pronomes.  
Preposições  e  conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência. 
2 – Atualidades da vida social e global. 
3 - Raciocínio  lógico.  Resolução  de  
situações problema. 
4 -Conhecimentos  específicos: 
Interpretação de texto. 

MOTORISTA CAT. 
D 

PORTUGUÊS, , 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS, 
RACIOCÍNIO LÓGICO E 

ATUALIDADES. 

20 

1-Língua  Portuguesa:  interpretação  
de  texto.  Sinônimos  e antônimos.  
Sentido 
próprio e figurado das palavras. 
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
Pontuação. 
Substantivo  e  adjetivo:  flexão  de  
gênero,  número  e  grau.  Verbos:  
regulares, 
irregulares  e  auxiliares.  Emprego  de  
pronomes.  Preposições  e  conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência. 
2 – Atualidades da vida social e global. 
3 - Raciocínio  lógico.  Resolução  de  
situações 
problema. 
4 -Conhecimentos  específicos: 
Interpretação de texto. 

OPERÁRIO 

PORTUGUÊS, , 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS, 
RACIOCÍNIO LÓGICO E 

ATUALIDADES. 

20 

1-Língua  Portuguesa:  interpretação  
de  texto.  Sinônimos  e antônimos.  
Sentido 
próprio e figurado das palavras. 
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
Pontuação. 
Substantivo  e  adjetivo:  flexão  de  
gênero,  número  e  grau.  Verbos:  
regulares, 
irregulares  e  auxiliares.  Emprego  de  
pronomes.  Preposições  e  conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência. 
2 – Atualidades da vida social e global. 
3 - Raciocínio  lógico.  Resolução  de  
situações 
problema. 
4 -Conhecimentos  específicos: 
Interpretação de texto. 

ORIENTADOR 
SOCIAL DO CRAS 

PORTUGUÊS, , 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS, 
RACIOCÍNIO LÓGICO E 

ATUALIDADES. 

20 

Língua  Portuguesa:  interpretação  de  
texto.  Sinônimos  e  antônimos.  
Sentido próprio e figurado das 
palavras. Ortografia oficial. Acentuação 
gráfica. Pontuação. Substantivo  e  
adjetivo:  flexão  de  gênero,  número  e  
grau.  Verbos:  regulares, irregulares  e  
auxiliares.  Emprego  de  pronomes.  
Preposições  e  conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência. 
2 - Raciocínio  lógico.  Resolução  de  
situações problema. 
3-Conhecimentos específicos: Estatuto 
da Criança e do Adolescente, Estatuto 
do Idoso, Lei 8662/93  Código de Ética 
do/a Assistente Social, Lei Orgânica da 
saúde 
(Lei 8.080/1990), 
4- Atualidades da vida social e global. 

PEDREIRO PORTUGUÊS, , 20 1-Língua  Portuguesa:  interpretação  
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CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS, 

RACIOCÍNIO LÓGICO E 
ATUALIDADES. 

de  texto.  Sinônimos  e antônimos.  
Sentido 
próprio e figurado das palavras. 
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
Pontuação. 
Substantivo  e  adjetivo:  flexão  de  
gênero,  número  e  grau.  Verbos:  
regulares, 
irregulares  e  auxiliares.  Emprego  de  
pronomes.  Preposições  e  conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência. 
2 – Atualidades da vida social e global. 
3 - Raciocínio  lógico.  Resolução  de  
situações 
problema. 
4 -Conhecimentos  específicos: 
Interpretação de texto. 

PSICÓLOGO DO 
CRAS 

PORTUGUÊS, , 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS, 
RACIOCÍNIO LÓGICO E 

ATUALIDADES. 

20 

Língua  Portuguesa:  interpretação  de  
texto.  Sinônimos  e  antônimos.  
Sentido próprio e figurado das 
palavras. Ortografia oficial. Acentuação 
gráfica. Pontuação. Substantivo  e  
adjetivo:  flexão  de  gênero,  número  e  
grau.  Verbos:  regulares, irregulares  e  
auxiliares.  Emprego  de  pronomes.  
Preposições  e  conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência. 
2 - Raciocínio  lógico.  Resolução  de  
situações problema. 
3-Conhecimentos específicos: Estatuto 
da Criança e do Adolescente, Estatuto 
do Idoso, Lei 8662/93  Código de Ética 
do/a Assistente Social, Lei Orgânica da 
saúde 
(Lei 8.080/1990), 
4- Atualidades da vida social e global. 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM PSF 

PORTUGUÊS, , 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS, 
RACIOCÍNIO LÓGICO E 

ATUALIDADES. 

20 

Língua  Portuguesa:  interpretação  de  
texto.  Sinônimos  e  antônimos.  
Sentido 
próprio e figurado das palavras. 
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
Pontuação. 
Substantivo  e  adjetivo:  flexão  de  
gênero,  número  e  grau.  Verbos:  
regulares, 
irregulares  e  auxiliares.  Emprego  de  
pronomes.  Preposições  e  conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência. 
2 - Raciocínio  lógico.  Resolução  de  
situações problema. 
3- Conhecimento especifico: Lei 
Orgânica da saúde (Lei 8.080/1990), 
Código de Ética  dos  Profissionais  de  
Enfermagem,  Políticas  de  Saúde,  
,Processo Saúde/Doença;  
Sistematização  da  Assistência  de  
Enfermagem,  Programa Nacional de 
Imunização, Administração dos 
Serviços de Enfermagem, Técnicas 
Básicas  de  Enfermagem,  Enfermagem  
em  Pronto  Socorro,  Princípios  para  
o Atendimento de Urgência e 
Emergência, 

4- Atualidades da vida social e global. 
TÉCNICO EM PORTUGUÊS, , 20 Língua  Portuguesa:  interpretação  de  
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ENFERMAGEM CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS, 

RACIOCÍNIO LÓGICO E 
ATUALIDADES. 

texto.  Sinônimos  e  antônimos.  
Sentido 
próprio e figurado das palavras. 
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
Pontuação. 
Substantivo  e  adjetivo:  flexão  de  
gênero,  número  e  grau.  Verbos:  
regulares, 
irregulares  e  auxiliares.  Emprego  de  
pronomes.  Preposições  e  conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência. 
2 - Raciocínio  lógico.  Resolução  de  
situações problema. 
3- Conhecimento especifico: Lei 
Orgânica da saúde (Lei 8.080/1990), 
Código de Ética  dos  Profissionais  de  
Enfermagem,  Políticas  de  Saúde,  
,Processo Saúde/Doença;  
Sistematização  da  Assistência  de  
Enfermagem,  Programa Nacional de 
Imunização, Administração dos 
Serviços de Enfermagem, Técnicas 
Básicas  de  Enfermagem,  Enfermagem  
em  Pronto  Socorro,  Princípios  para  
o Atendimento de Urgência e 
Emergência, 

4- Atualidades da vida social e global. 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


