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CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos, com domínio das relações morfossintáticas, semânticas,
discursivas e argumentativas. Tipologia e gêneros textuais. Coesão e coerência. Ortografia oficial. Acentuação gráfica.
Pontuação. Formação e emprego das classes de palavras. Significação de palavras. Sintaxe da oração e do período.
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego do sinal indicativo de crase. Processo de comunicação:
Intencionalidade Discursiva. Elementos Constituintes da Comunicação. Intertextualidade.
Noções de Saúde Pública: Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde. Programas do SUS no atendimento aos
pacientes e usuários. Leis Orgânicas da Saúde – 8080/90 e alterações - 8142/90 e alterações e Decreto 7508/11.
Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017 (estabelece a revisão de diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica
(PNAB), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Política Nacional de Humanização. Sistemas de informação em
Saúde- SIAB. Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças. Vigilância em Saúde. Processos de Trabalho em Saúde.
Gestão de Sistema de Saúde. Os Conselhos de Saúde. Educação permanente em saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
CARGO 201: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Conhecimentos específicos: Lei 11.350 de outubro de 2006. Saúde da criança, do adolescente, da mulher, do adulto e
do idoso. Doenças transmissíveis e sexualmente transmissíveis. Doenças de notificação compulsória. Educação em
Saúde: conceitos e instrumentos. Princípios e diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Conceitos de território e região
de saúde. Cadastramento familiar e Mapeamento: finalidade e instrumentos. Pessoas portadoras de necessidades
especiais: abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social e Direitos Legais. Epidemiologia e Indicadores de nível de
saúde. Diagnóstico comunitário. Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos
problemas. Estatuto do Idoso. Abordagem comunitária: mobilização e participação comunitária em saúde, acolhimento e
vínculo, visita domiciliar.
CARGO 202: AUXILIAR DE FARMÁCIA
Conhecimentos específicos: Noções de Primeiros Socorros. Promoção de Biossegurança nas Ações de Saúde. Produção
de Produtos Terapêuticos. Legislação Farmacêutica. Qualidade da água empregada na preparação de produtos
farmacêuticos. Prazo de validade e sinais de instabilidade. Distribuição de medicamentos, manutenção de estoques,
controle de compras e armazenamento de medicamentos. Controle de qualidade. Princípio ativo das drogas, atuação das
drogas no organismo, indicações e contraindicações. Vias de administração de medicamentos. Aspectos gerais de
farmacologia. Farmácia ambulatorial e hospitalar: dispensação de medicamentos. Noções básicas de farmacotécnica:
pesos e medidas. Formas farmacêuticas. Cálculos farmacêuticos. Preparo de soluções estéreis e não estéreis.
CONHECIMENTOS COMUNS AO CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos, com domínio das relações morfossintáticas, semânticas,
discursivas e argumentativas. Tipologia e gêneros textuais. Coesão e coerência. Ortografia oficial. Acentuação gráfica.
Pontuação. Formação e emprego das classes de palavras. Significação de palavras. Sintaxe da oração e do período.
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego do sinal indicativo de crase. Processo de comunicação:
Intencionalidade Discursiva. Elementos Constituintes da Comunicação. Intertextualidade.
Noções de Saúde Pública: Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde. Programas do SUS no atendimento aos
pacientes e usuários. Leis Orgânicas da Saúde – 8080/90 e alterações - 8142/90 e alterações e Decreto 7508/11.
Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017 (estabelece a revisão de diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica
(PNAB), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Política Nacional de Humanização. Sistemas de informação em
Saúde- SIAB. Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças. Vigilância em Saúde. Processos de Trabalho em Saúde,
Gestão de Sistema de Saúde. Os Conselhos de Saúde. Educação permanente em saúde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - NÍVEL SUPERIOR
CARGO 401: SUPERVISOR DE AÇÕES NA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conhecimentos específicos: Gestão da Vigilância à Saúde. Organização e Funcionamento do SUS. Gestão dos
Sistemas e Serviços do SUS. Lei 11.350 de outubro de 2006. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017(PNAB).
Portaria GM Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 e alterações. Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade
da Atenção Básica (PMAQ). Equipe multiprofissional de Saúde da Família – ESF. Cadastramento familiar e Mapeamento:
finalidade e instrumentos. Conceitos de território e região de saúde. Diagnóstico comunitário. Principais problemas de saúde
da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. Pessoas portadoras de necessidades especiais:
abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social e Direitos Legais. Saúde da criança, do adolescente, da mulher, do
adulto e do idoso, saúde mental. Redes de atenção à Saúde (RAS). Educação em Saúde: conceitos e instrumentos. Visita
domiciliar. Processo saúde/doença: determinantes e condicionantes. Conhecimentos geográficos da área/região do município
de atuação. Interpretação demográfica. Indicadores epidemiológicos. Técnicas de levantamento das condições de vida e de
saúde/doença da população para definição de prioridades. Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em saúde.
Abordagem comunitária: mobilização e participação comunitária em saúde. Estatuto do Idoso. Acolhimento e vínculo.
Promoção da saúde: conceitos e estratégias. Formas de aprender e ensinar em educação popular. Conceitos, tipos e
processos de constituição de líderes. Conceitos de trabalho em equipe multiprofissional e interdisciplinar. Planejamento das
ações de saúde: conceito e estratégias. Organização de reuniões de equipe. Avaliação e monitoramento de desempenho em
serviços de saúde: conceito e processos.
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