CONCURSO PÚBLICO 02/2015-EBSERH/HE-UFPEL
ANEXO III DO EDITAL Nº 03 - EBSERH - ÁREA ASSISTENCIAL, DE 06 DE MARÇO DE 2015
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS - RETIFICADO
CONHECIMENTOS BÁSICOS - NÍVEL SUPERIOR
Língua Portuguesa
1. Interpretação de texto: informações literais e inferências possíveis; ponto de vista do autor; significação contextual de palavras e
expressões; relações entre ideias e recursos de coesão; figuras de estilo. 2. Conhecimentos linguísticos: ortografia: emprego das
letras, divisão silábica, acentuação gráfica, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; classes de palavras: substantivos, adjetivos,
artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções, interjeições: conceituações, classificações, flexões,
emprego, locuções. Sintaxe: estrutura da oração, estrutura do período, concordância (verbal e nominal); regência (verbal e nominal);
crase, colocação de pronomes; pontuação.
Raciocínio Lógico e Matemático
1 Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). 2
Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.
Legislação Aplicada à EBSERH
1 Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011. 2 Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011. 3 Regimento Interno da
EBSERH - 2ª revisão.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL SUPERIOR
Legislação Aplicada ao SUS
1 Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios,
diretrizes e arcabouço legal. 2 Controle social no SUS. 3 Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. 4 Constituição
Federal, artigos de 194 a 200. 5 Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei no 8.080/1990, Lei no 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508, de 28
de junho de 2011. 6 Determinantes sociais da saúde. 7 Sistemas de informação em saúde.
ASSISTENTE SOCIAL
1 Serviço Social na contemporaneidade. 1.1 Debate teórico‐metodológico, ético‐político e técnico‐operativo do Serviço Social e as
respostas profissionais aos desafios de hoje. 1.2 Condicionantes, conhecimentos, demandas e exigências para o trabalho do serviço
social em empresas. 1.3 O serviço social e a saúde do trabalhador diante das mudanças na produção, organização e gestão do
trabalho. 2. História da política social. 2.1 O mundo do trabalho na era da reestruturação produtiva e da mundialização do capital. 3 A
família e o serviço social. Administração e planejamento em serviço social. 3.1.Atuação do assistente social em equipes
interprofissionais e interdisciplinares. 3.2 Assessoria, consultoria e serviço social. 3.3.Saúde mental, transtornos mentais e o cuidado
na família. 3.4. Responsabilidade social das empresas. 3.5.Gestão em saúde e segurança. 3.6.Gestão de responsabilidade social.
Conceitos, referenciais normativos e indicadores. 4 História e constituição da categoria profissional. 5 Leis e códigos relacionados ao
trabalho profissional do Assistente Social. 6.Pesquisa social. Elaboração de projetos, métodos e técnicas qualitativas e quantitativas.
7.Planejamento de planos, programas e projetos sociais. 8.Avaliação de programas sociais.
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BIÓLOGO
1 Imunologia. 1.1 Antígeno e anticorpo. 1.2 Sífilis e diagnósticos laboratoriais nas diferentes fases da doença. 1.3 Moléstia de chagas
e imunodiagnóstico da doença. 1.4 Toxoplasmose e imunodiagnóstico. 1.5 Mononucleose infecciosa e diagnóstico laboratorial. 1.6
Antiestreptolisina e diagnóstico laboratorial. 2 Hematologia e análises clínicas. 2.1 Cito‐hematologia, identificação e contagem. 2.2
Principais dosagens químicas do sangue, princípio e interpretação dos resultados. 2.3 Noções gerais de ImunoHematologia, sistema
ABO e sistema Rh. 2.4 Fator Du e Teste de Coombs. 2.5 Técnicas laboratoriais de análise de urina. 2.6.Teste imunológicos de
gravidez. 3. Microbiologia. 3.1 Esterilização e desinfecção. 3.2 Medidas de proteção pessoal. 3.3 Métodos gerais de estudo das
bactérias e vírus. 3.4.Diagnóstico laboratorial de doenças de importância em saúde pública. 3.5 Aspectos operacionais das técnicas
laboratoriais de interesse em saúde pública coleta e conservação das amostras, preparação do material, diagnóstico do laboratório,
princípio e interpretação dos resultados. 3.6 Normas para laboratórios de bacteriologia e tuberculose. 4.Parasitologia. 4.1 Noções
básicas sobre o fenômeno parasitário. 4.2.Conceito de parasito e hospedeiro. Tipos de ciclos evolutivos. Especificidade parasitária.
4.3.Valência ecológica. Relações hospedeiro‐parasita. Zoonoses. Evolução do fenômeno parasitário. Diagnóstico laboratorial dos
parasitas. Profilaxia e controle de endemias parasitárias. Tripanossomas, esquistossomose, malária e parasitoses intestinais.
BIOMÉDICO
1 Bioquímica. 1.1 Dosagens hormonais e de enzimas. 1.2 Eletroforese de hemoglobina, lipoproteínas e proteínas. 1.3 Equilíbrio ácido‐
base. 1.4 Propriedades da água. 1.5 Radicais livres. 2.Hematologia. 2.1 Testes hematológicos. 2.2.Automação em hematologia.
3.Imunologia. 3.1 Alergias. 3.2.Avaliação da função imune. 3.3 Carcinogênese. 3.4 Doenças auto‐imunes. 3.5 Leucemias.
4.Microbiologia da água e dos alimentos. 4.1 Métodos de análise. 4.2 Parâmetros legais. 5.Microbiologia médica. 5.1 Bacteriologia,
virologia e micologia. 6.Urinálise. EAS. Bioquímica. Cultura. Teste de gravidez. 7.Escolha, coleta, e conservação de amostra para
diagnóstico. 8.Preparo de vidraria, reagentes e soluções. 9.Preparo de meios de cultura. 10 Equipamentos: princípios e fundamentos.
10.1 Potenciômetros. 10.2 Autoclaves e fornos. 10.3 Microscópios. 10.4 Centrífugas. 10.5 Espectrofotômetros e leitores de Elisa. 10.6
Termocicladores. 10.7 Citômetros de fluxo. 10.8 Filtros, destiladores e purificação de água. 10.9 Cromatografia e eletroforese.
CIRURGIÃO – DENTISTA
1 Saúde Bucal Coletiva e Níveis de Prevenção. 2.Biossegurança. 3.Radiologia: técnica radiológica; interpretação radiográfica;
anatomia radiográfica. Cariologia: etiologia, prevenção e tratamento da cárie dental. 4 Dentística: semiologia, diagnóstico e tratamento
das doenças do complexo dentinorradicular; proteção do complexo requênc-pulpar; materiais restauradores; técnicas de restauração.
5.Periodontia: anatomia do periodonto; tecidos periodontais; prevenção, semiologia, diagnóstico clínico; exames complementares
aplicados ao diagnóstico das doenças periodontais; e tratamentos em periodontia; cirurgia periodontal; periodontia médica;
epidemiologia. 6.Endodontia: alterações pulpares e periapicais: semiologia, diagnóstico e tratamento; tratamentos conservadores da
polpa; traumatismo alvéolo- dentário. 7 Urgências em Odontologia: trauma dental; hemorragia; pericoronarite, abscessos dentoalveolares; pulpite; alveolite. 8 Estomatologia: semiologia, semiotécnica, diagnóstico, tratamento e prevenção das afecções de tecidos
moles e duros; lesões cancerizáveis; semiologia, semiotécnica, diagnóstico, prevenção e tratamento de neoplasias malignas e
benignas da cabeça e pescoço; patologia oral; Atenção à saúde de pessoas com necessidades especiais. Atendimento de pacientes
com doenças sistêmicas crônicas. Atendimento de pacientes com coagulopatias hereditárias. Atendimento de pacientes grávidas. 9
Cariologia: etiopatogenia, diagnóstico, tratamento e prevenção. 10.Prótese: diagnóstico, planejamento e tratamento. Cirurgia:
princípios cirúrgicos, planejamento e técnicas cirúrgicas, frequência e complicações. 11 Anestesiologia: técnicas anestésicas intrabucais; anatomia aplicada a anestesiologia; farmacologia dos anestésicos locais; acidentes e complicações em anestesia
odontológica. 12.Prevenção: Fluorterapia; toxologia do flúor; Fluorose: diagnóstico e tratamento. 13. Farmacologia odontológica:
Farmacologia e Terapêutica Medicamentosa. 14 Ética Odontológica. Código de Ética Odontológica, 2013. 15.Bioética. 16
Odontopediatria: Práticas Preventivas em Odontopediatria;

Dentística voltada para a odontopediatria: semiologia, diagnóstico e

tratamento; proteção do complexo dentinopulpar; materiais restauradores; técnica de restauração atraumática.
CIRURGIÃO - DENTISTA - CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAIS
1 Patologia bucomaxilofacial. 2.Radiologia bucomaxilofacial. 3.Anatomia da cabeça e pescoço.4 Bases da técnica cirúrgica. 5
Técnicas cirúrgicas das exodontias. 6 Cirurgias dos dentes inclusos ou impactados. 7 Cirurgias bucais com finalidades ortodônticas. 8
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Cirurgias parendodônticas. 9.Cirurgias pré- protéticas. 10.Tratamento das infecções dos espaços faciais. 11.Traumatologia
bucomaxilofacial. 12.Cirurgias ortognáticasCirurgião - Dentista –Endondontia.
CIRURGIÃO - DENTISTA – ODONTOPEDIATRIA
1. Biogênese das dentições. 2. Lesões de tecidos duros e moles em Odontopediatria. 3. Cirurgia em Odontopediatria. 4. Radiologia
em Odontopediatria (técnicas Randall, Mankopf, bite-wing, Clark). 5. Farmacologia e Terapêutica. 6. Anestesiologia: indicações e
contra-indicações dos anestésicos locais em Odontologia, técnicas de anestesia, doses. 7. Ética em Odontologia. 8. Biossegurança. 9.
Métodos de contenção físicos e químicos. 10. Diagnóstico e plano de tratamento: anamnese, exame físico, índices de higiene bucal,
radiologia, semiologia bucal, exames complementares. 11. Métodos preventivos: educação em saúde, técnicas de higiene bucal,
tratamento restaurador atraumático, adequação do meio, selantes, restaurações preventivas, uso de fluoretos em Odontologia. 12.
Cariologia: características clínicas das lesões de cárie, prevenção, tratamento, prevalência e incidência, microrganismos cariogênicos,
diagnóstico da atividade de cárie. 13. Tratamento endodôntico em dentes decíduos: pulpotomia e pulpectomia. 14.Gengivite e
periodontite: diagnóstico, prevenção e tratamento. 15. Urgências em Odontologia: traumatismos na dentadura decídua e permanente;
urgências endodônticas.
ENFERMEIRO
1 Fundamentos do Exercício da Enfermagem. 2 Lei do Exercício Profissional (Lei n.°7.498/1986– Regulamentada pelo Decreto
94.406/1987). Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica. 3. Bioética. 4. Sistema Único de Saúde e Processo
Social de Mudança 5. Políticas e Programas Nacionais do SUS (englobam programa nacional de imunizações, programas da mulher,
da criança, do adolescente, do idoso, para DST e AIDS, para hanseníase, para pneumologia sanitária, para hipertensão e de
diabético, Política nacional de humanização e acolhimento com classificação de risco) 6. Gestão e Organização dos Serviços de
Saúde e Enfermagem 7. Processo de trabalho em enfermagem 8. Concepções teórico-práticas da Assistência de Enfermagem 9.
Política Nacional de Atenção às Urgências 10. Política Nacional de Segurança do Paciente 11. Enfermagem em Clínica médica 12.
Enfermagem em Clínica cirúrgica 13. Enfermagem em Urgências e Emergências 14. Educação em Saúde 15. Assistência de
enfermagem em nível ambulatorial. 16.Ensino ao paciente com vistas ao auto‐cuidado: promoção e prevenção da saúde. 17. Atuação
do enfermeiro na atenção domiciliar.
ENFERMEIRO - AUDITORIA E PESQUISA
1 Bioética e Regulamentação; 2 Conceitos da auditoria em enfermagem; 3

Importâncias da auditoria para a enfermagem; 4

Regulamentações da auditoria de enfermagem; 5 Atividades da Auditoria de Enfermagem; 6 Aspectos do processo de auditagem; 7
Tipos de auditoria; 8 Tendências atuais da função do enfermeiro auditor no mercado de trabalho; 9 O sistema de saúde no Brasil; 10
Os custos hospitalares; 11 Aspectos políticos, sociais e econômicos do Brasil; 12 Sistemas de saúde no Brasil.
ENFERMEIRO – DERMATOLÓGICA
Princípios básicos do cuidado com feridas: Anatomia e fisiologia da pele; Mecanismo infeccioso; Biossegurança e riscos ocupacionais;
Precauções universais em controle de infecções no tratamento de feridas; Classificação e tipos de feridas; Fisiologia da cicatrização.
Curativos e coberturas indicadas no tratamento de feridas: Considerações gerais sobre curativos; Limpeza e assepsia da ferida: um
cuidado de enfermagem; Técnicas básicas na execução de curativos; Curativos especiais no tratamento de feridas – Parte 1;
Curativos especiais no tratamento de feridas – Parte 2. Tratamentos e cuidados específicos em feridas: Tratamento das úlceras por
pressão; Tratamento das úlceras vasculogênicas; Cuidados nutricionais do portador de úlceras por pressão e úlceras vasculogênicas;
Cuidados de enfermagem em lesões por queimaduras Produtos e substâncias utilizados em curativos.
ENFERMEIRO - DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS
1 Fundamentos do Exercício da Enfermagem. 2 Lei do Exercício Profissional (Lei n.°7.498/1986– Regulamentada pelo Decreto
94.406/1987). Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica. Bioética. 3 Processo Social de Mudança das Práticas
Sanitárias no SUS e na Enfermagem. 4. Administração dos Serviços de Enfermagem. 4.1 Normas, Rotinas e Manuais – elaboração e
utilização na enfermagem. 5. Enfermeiro como líder e agente de mudança. 6 Concepções teórico-práticas da Assistência de
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Enfermagem. 7. Sistematização da Assistência de Enfermagem. 8. Assistência de enfermagem em nível ambulatorial. 9. Normas do
Ministério da Saúde para atuação: programa nacional de imunizações, programas da mulher, da criança, do adolescente, do idoso,
para DST e AIDS, para hanseníase, para pneumologia sanitária, para hipertensão e de diabético. 10.Planejamento da assistência de
enfermagem. Processo de enfermagem ‐ teoria e prática. 11.Consulta de enfermagem. 12. Medidas de higiene e de segurança nos
serviços de enfermagem. 13. Biossegurança: conceito, normas de prevenção e controle de infecção. 14. Agentes infecciosos e
ectoparasitos (vírus, bactérias, fungos, protozoários e artrópodes). 15 Fundamentos Epidemiológicos, Clínicos e Laboratoriais das
Doenças Infecciosas. 16.Promoção da saúde e modelos de vigilância. 17. Epidemiologia das doenças infecciosas e parasitárias. 18.
Educação em saúde. 19. Conceito e tipo de imunidade. 20. Métodos de controle microbiano químicos e físicos. 21. Antibióticos e
mecanismos de ação. 22. Mecanismos de resistência bacteriana. 23. Informática em saúde. 24. Bioestatística aplicada no
monitoramento e avaliação das doenças infectocontagiosas. 25. Epidemiologia clínica. 26. Diagnóstico Laboratorial - Biologia
Molecular aplicada ao diagnóstico de doenças infecciosas.
ENFERMEIRO - GESTÃO EM HOMECARE
1 Fundamentos do Exercício da Enfermagem. 2 Lei do Exercício Profissional (Lei n.°7.498/1986– Regulamentada pelo Decreto
94.406/1987). Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica. Bioética. 3 Processo Social de Mudança das Práticas
Sanitárias no SUS e na Enfermagem. 4.Administração dos Serviços de Enfermagem. 4.1 Normas, Rotinas e Manuais – elaboração e
utilização na enfermagem. 5. Enfermeiro como líder e agente de mudança. 6 Concepções teórico-práticas da Assistência de
Enfermagem. 7. Sistematização da Assistência de Enfermagem. 8. Atenção domiciliar e o SUS. 9. Diretrizes para a atenção domiciliar
na atenção básica. 10. Pressupostos da atenção domiciliar. 11. Gestão do serviço de atenção domiciliar. 12. Perfil de elegibilidade do
paciente para a atenção domiciliar. 13. Papel dos cuidadores na atenção domiciliar. 14. Atuação do enfermeiro na atenção domiciliar.
15. Trabalho em equipe e interdisciplinariedade. 16. Gestão do cuidado em atenção domiciliar (acolhimento, clínica ampliada, apoio
matricial e projeto terapêutico singular). 17. Elementos de abordagem familiar na atenção domiciliar (tipos de famílias, ciclo vital,
estrutura familiar, genograma e ecomapa). 18.Diretrizes para a classificação de complexidade do cuidado em atenção domiciliar. 19.
Abordagem geral de situações clínicas comuns na atenção domiciliar. 20. Procedimentos mais comuns na atenção domiciliar e a
sistematização do processo de trabalho. 21. Cuidados paliativos e atenção domiciliar. 22. Abordagem e controle dos sintomas em
cuidados paliativos. 23. Situações especiais em atenção domiciliar (oxigenoterapia, violência, óbito). 24. Ensino ao paciente com
vistas ao auto-cuidado: promoção e prevenção à saúde. (cadernos de atenção domiciliar do MS 2012).
ENFERMEIRO – ONCOLOGIA
1 Fundamentos do Exercício da Enfermagem. 2 Lei do Exercício Profissional (Lei n.°7.498/1986– Regulamentada pelo Decreto
94.406/1987). Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica. Bioética. 3 Processo Social de Mudança das Práticas
Sanitárias no SUS e na Enfermagem. 4.Administração dos Serviços de Enfermagem. 4.1 Normas, Rotinas e Manuais – elaboração e
utilização na enfermagem. 5.Enfermeiro como líder e agente de mudança. 6 Concepções teórico-práticas da Assistência de
Enfermagem. 7.Sistematização da Assistência de Enfermagem. 8 Política Nacional de Atenção às Urgências. 9.Assistência de
Enfermagem na prevenção e controle de infecção hospitalar. 10 O Processo de Enfermagem na organização da assistência de
Enfermagem Peri operatória. 11.Planejamento da assistência de Enfermagem no período pré, trans e pós operatório. 12.Papel do
Enfermeiro no Centro Cirúrgico e Central de Esterilização 13.Assistência de Enfermagem em oncologia. 14. Cuidados paliativos.
ENFERMEIRO - SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - NEONATOLOGIA
1 Política de Saúde da Criança e do Adolescente; 1.1 Definição; 1.2 Programas de intervenção; 1.3 Bases legais de proteção a
infância e a adolescência; 1.4 Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. Processo de enfermagem/sistematização da assistência de
enfermagem; 3. Enfermagem Materno-Infantil: Recém-nascido normal e de alto risco; 4. Distúrbio no recém-nascido; 5. Assistência de
enfermagem em obstetrícia: gravidez, trabalho de parto e puerpério - normal e complicações; 6. Assistência de enfermagem à criança
das diversas faixas de desenvolvimento (puericultura); 7. Assistência de enfermagem à criança com problemas clínicos nos sistemas:
gastrointestinal, respiratório, circulatório - hematológico, músculo - esquelético, neurológico, urinário; 8. Aspectos psicossociais da
hospitalização infantil; 9. Enfermagem Médico-Cirúrgica: Assistência de enfermagem a pacientes cirúrgicos no pré, trans e pósoperatório; 9.1. Assistência de enfermagem à pessoas com feridas; 9.2. Assistência de enfermagem a pacientes com problemas
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clínicos e cirúrgicos nos sistemas: gastrointestinal, respiratório, urinário, circulatório - hematológico, músculo-esquelético, reprodutor,
neurológico, endocrinológico; 10. Aspectos psicossociais da hospitalização do adulto e do idoso; 11. Conhecimento sobre Técnicas de
Enfermagem: Aplicação dos princípios técnico-científicos na execução de procedimentos de enfermagem; 12. Procedimentos de
enfermagem; 13. Enfermagem em Saúde Pública: Sistema de Saúde no Brasil; políticas públicas; 14. Principais indicadores de saúde;
15. Vigilância epidemiológica; 16. Doenças transmissíveis; 17. Consulta de enfermagem/visita domiciliar; 18. Controle de Infecção
Hospitalar: Método de aplicação, controle e prevenção de infecção hospitalar; 19. Atendimento ao recém-nascido de risco; diferentes
cenários da neonatologia; 20. Aleitamento materno; 21. Saúde do recém-nascido de alto risco; 21.1. Principais distúrbios
cardiovasculares; 21.2. Principais distúrbios respiratórios no recém-nascido; 21.3 Principais distúrbios respiratórios e assistência
ventilatória; 21.4. Principais distúrbios hematológicos; 22. Fisioterapia respiratória do recém-nascido; 23. Legislação e ética na prática
da neonatologia; 24. Controle da infecção no recém-nascido; 25. Prevenção e controle da dor no período neonatal; 26. Cuidados
voltados para o desenvolvimento do recém-nascido de alto risco e o ambiente da UTI neonatal; 27. Avaliação comportamental do
recém-nascido; 28. Método mãe-canguru; 29. Farmacologia neonatal; 30. Cuidados com a pele do recém-nascido.
ENFERMEIRO - SAÚDE DA MULHER – OBSTETRÍCIA
1. Anatomo-fisiologia da Gestação. Bioética e Biossegurança. 2. Políticas de Saúde da Mulher. 3. Acolhimento em Ginecologia e
Obstetrícia. 3. Epidemiologia. 4. Avaliação Clínica em Enfermagem Obstétrica. 5. Diagnóstico Laboratorial e de Imagem. 6. Dor e
Analgesia no Parto. 7. Assistência de Enfermagem no Pré-Natal de Baixo e Alto Risco. 8. Urgências e Emergências Obstétricas. 9.
Enfermagem em Neonatologia. 10. Assistência de Enfermagem no Puerpério. 11. Gerenciamento de Enfermagem em Unidades
Obstétricas. 12. Estágio Curricular em Obstetrícia. 13. Afecções Ginecológicas. 14. Enfermagem em Saúde Reprodutiva.
ENFERMEIRO - SAÚDE DO TRABALHADOR
1 Fundamentos do Exercício da Enfermagem. 2 Lei do Exercício Profissional (Lei n.°7.498/1986 – Regulamentada pelo Decreto
94.406/1987). Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica. Bioética. 3 Processo Social de Mudança das Práticas
Sanitárias no SUS e na Enfermagem. 4.Administração dos Serviços de Enfermagem. 4.1 Normas, Rotinas e Manuais – elaboração e
utilização na enfermagem. 5.Enfermeiro como líder e agente de mudança. 6 Concepções teórico-práticas da Assistência de
Enfermagem. 7.Sistematização da Assistência de Enfermagem. 8 Política Nacional de Atenção às Urgências. 9 Agravos à saúde do
trabalhador. 9.1.Saúde mental. 9.2 Sistemas sensoriais, respiratório e cardiovascular. 9.3.Câncer. 9.4.Sistema musculoesquelético.
9.5.Sangue. 9.6 Sistemas nervoso, digestivo, renal‐urinário e reprodutivo. 9.7 Doenças da pele. 10 Aspectos legais da enfermagem do
trabalho. 10.1 Responsabilidades em relação à segurança e saúde ocupacional. 10.2.Saúde ocupacional como um direito humano.
10.3 Convenções da Organização Internacional do Trabalho. 10.4 Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 11
Relações trabalhistas e gestão de recursos humanos. 11.1 Dos direitos de associação e representação. 11.2 Acordo e dissídios
coletivos de trabalho e disputas individuais sobre saúde e segurança ocupacional. 11.3 Saúde e segurança no local de trabalho.
11.4.Emprego precário. 12 O sistema previdenciário brasileiro (Decreto no 3.048/99). 12.1 Prestações do regime geral de previdência
social. 12.2 Das prestações do acidente de trabalho e da doença profissional. 12.3 Da comunicação do acidente. 12.4 Das
disposições diversas relativas ao acidente de trabalho. 12.5 Da habilitação e reabilitação profissional. 12.6.Carência das
aposentadorias por idade, tempo de serviço e especial. 12.7 Doenças profissionais e do trabalho. 12.8.Classificação dos agentes
nocivos. 12.9 Formulários de informações. 12.10.Nexo técnico epidemiológico. 13.Biossegurança. 13.1 Princípios gerais de
biossegurança, higiene e profilaxia. 13.2 Gerenciamento e descarte de resíduos em serviços de saúde; classificação de resíduos em
serviços de saúde; resíduos biológicos, pérfuro-cortantes, fluidos, físicos, químicos e radioativos. 13.3 Meios de propagação e
isolamento em doenças infecto contagiosas. 14.Bioética. 14.1 Princípios fundamentais. 14.2 Direitos e deveres do enfermeiro. 14.3
Responsabilidades e sigilo profissional. 14.4.Código de ética do enfermeiro do trabalho. 15.Epidemiologia ocupacional. 15.1.Método
epidemiológico aplicado à saúde e segurança ocupacional. 15.2 Estratégias e técnicas epidemiológicas de avaliação da exposição.
15.3 Medidas de exposição no local de trabalho. 15.4.Medição dos efeitos das exposições. 15.5.Avaliação de causalidade e ética em
pesquisa epidemiológica. 16.Ergonomia. 16.1 Princípios de ergonomia e biomecânica. 16.2 Antropometria e planejamento do posto de
trabalho. 16.3.Análise ergonômica de atividades. 16.4.Prevenção da sobrecarga de trabalho em linhas de produção. 16.5.Prevenção
de distúrbios relacionados ao trabalho. 17.Gestão ambiental e saúde dos trabalhadores. 17.1 Relações entre saúde ambiental e
ocupacional. 17.2 Saúde e segurança ocupacional e o meio ambiente. 17.3.Gestão ambiental e proteção dos trabalhadores.
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17.4.Gestão em saúde: planejamento, implementação e avaliação de políticas, planos e programas de saúde nos locais de trabalho.
18 Procedimentos de enfermagem. 18.1.Verificação de sinais vitais. 18.2.Oxigenoterapia, aerossolterapia e curativos.
18.3.Administração de medicamentos e coleta de materiais para exame. 19 Proteção e promoção da saúde nos locais de trabalho.
19.1 Programas preventivos. 19.2.Avaliação do risco em saúde. 19.3.Condicionamento físico e programas de aptidão. 19.4 Programas
de nutrição. 19.5 A saúde da mulher. 19.6 Proteção e promoção de saúde. 19.7 Doenças infecciosas. 19.8 Programas de controle do
tabagismo, álcool e abuso de droga. 19.9.Gestão do estresse. 20. Programa de prevenção de riscos ambientais. 20.1.Higiene
ocupacional. 20.2.Prevenção de acidentes. 20.3.Política de segurança, liderança e cultura. 20.4 Proteção Pessoal. 21.Toxicologia.
21.1 Toxicologia e Epidemiologia. 21.2.Monitoração biológica. 21.3.Toxicocinética. 21.4.Toxicologia básica. 21.5 Agentes químicos no
organismo. 21.6.Toxicocinética. 21.7.Toxicodinâmica dos agentes químicos.
ENFERMEIRO - SAÚDE MENTAL
1. Saúde mental: Conceito e Histórico. 2. Política de saúde mental na atualidade e Reforma Psiquiátrica: no Brasil. 3. Princípios para
uma clínica antimanicomial. 4. Princípios da enfermagem psiquiátrica. 5. A comunicação efetiva. 6. Interação enfermeiro-cliente. 7.
Crise: teoria e intervenção. 8. Esquizofrenia e medicamentos antipsicóticos. 9.Transtornos de humor e medicamentos antidepressivos.
10. Transtornos de ansiedade e medicamentos ansiolíticos. 11. Transtornos somatoformes e transtornos dissociativos. 12. Transtornos
de personnalidade. 13. Interconnsulta psiquiátrica em hospital geral.
ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA
1 Fundamentos do Exercício da Enfermagem. 2 Lei do Exercício Profissional (Lei n.°7.498/1986– Regulamentada pelo Decreto
94.406/1987). Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica.Bioética. 3 Processo Social de Mudança das Práticas
Sanitárias no SUS e na Enfermagem. 4.Administração dos Serviços de Enfermagem. 4.1 Normas, Rotinas e Manuais – elaboração e
utilização na enfermagem. 5. Enfermeiro como líder e agente de mudança. 6 Concepções teórico-práticas da Assistência de
Enfermagem. 7.Sistematização da Assistência de Enfermagem. 8 Política Nacional de Atenção às Urgências. 9.Funcionamento dos
sistemas: locomotor, pele e anexos, cardiovascular, linfático, respiratório, nervoso, sensorial, endócrino, urinário, gastrointestinal e
órgãos genitais. 10 Agentes infecciosos e ectoparasitos (vírus, bactérias, fungos, protozoários e artrópodes). 11 Doenças
transmissíveis pelos agentes infecciosos e ectoparasitos. 12.Promoção da saúde e modelos de vigilância. Educação em saúde. 13
Conceito e tipo de imunidade. Programa de imunização do RN; Administração de fármacos: princípio ativo, cálculo, diluições, efeitos
colaterais e assistência de enfermagem. 14.Assistência integral de enfermagem à saúde da gestante, puérpera e do RN. 15
Transtornos: agudos, crônicos degenerativos, mentais, infecciosos e contagiosos. 16. Assistência de enfermagem no pré, trans e pósparto. 17.Assistência de enfermagem em urgência e emergência em Centro Obstétrico. 18.Biossegurança: conceito, normas de
prevenção e controle de infecção. 19 Preparação e acompanhamento de exames diagnósticos. 20 Noções de administração e
organização dos serviços de saúde e de enfermagem. Conhecimento específico do funcionamento, organização e estrutura físico de
uma Unidade de Terapia Intensiva. 21. Conhecimento específico de materiais e equipamentos utilizados numa Unidade de Terapia
Intensiva. 22.Conhecimento sobre assistência de enfermagem baseado na Bioética e Humanização frente ao paciente, familiares e
equipe multidisciplinar. 23.Conhecimento sobre cuidados e procedimentos de enfermagem específicos aos pacientes neurológicos,
politraumatizados, cardíacos. 24.Sistematização da Assistência de Enfermagem em UTI. 25 Bases Farmacológicas para a
Enfermagem em UTI; Bases Fisiológicas e Fisiopatológicas dos Grandes Sistemas. 26. Gerenciamento em Enfermagem em UTI.
27.Epidemiologia e Bioestatística Aplicada ao Estudo do Paciente Crítico. 28 Comissão Hospitalar de Organização e Qualificação e
Atenção ao Paciente Crítico.
FARMACÊUTICO
Código de Ética Farmacêutica. Legislação farmacêutica: Lei 5991/73, Lei 3820/60, Lei 8666/93, Decreto 85878/81, Decreto 74170/74,
Lei 9772/99, Portaria 344/98, RDC 302/05; RDC 33/2002 Farmácia hospitalar: estrutura organizacional, Estrutura administrativa,
Conceito. Medicamentos controlados, Medicamentos genéricos, medicamentos excepcionais, Padronização de medicamentos.
Controle de infecção hospitalar; Planejamento e controle de estoques de medicamentos e correlatos. Farmacocinética e
farmacodinâmica: introdução à farmacologia; noções de ensaios biológicos; vias de administração e manipulação de formas
farmacêuticas magistrais e oficinais; absorção, distribuição e eliminação de fármacos; biodisponibilidade e bioequivalência de
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medicamentos; interação droga-receptor; interação de drogas; mecanismos moleculares de ação das drogas. Fármacos que agem no
sistema nervoso autônomo

e sistema nervoso periférico:

parassimpatomiméticos; parassimpatolícos;

simpatomiméticos;

simpatolíticos; anestésicos locais; bloqueadores neuromusculares. Fármacos que agem no sistema nervoso central: hipnoanalgésicos;
anestésicos gerais; tranquilizantes; estimulantes do SNC; anticonvulsivantes; autacóides e antagonistas; antiinflamatórios não
esteroides; antiinflamatórios esteroides; Farmacologia - Interações medicamentosas, agonistas, antagonistas, bloqueadores
neuromusculares, anestésicos, anti-inflamatórios, cardiotônicos, anti-hipertensivos e antibióticos. Reações adversas a medicamento;
interações e incompatibilidade medicamentosas. Farmacotécnica - formas farmacêuticas para uso parenteral, formas farmacêuticas
obtidas por divisão mecânica, formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica. Manipulação de medicamentos, produção de
antissépticos e desinfetantes, Preparo de soluções. Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de técnicas e controle de
qualidade. desenvolvimento e validação de métodos analíticos, ensaios farmacopeicos de controle de qualidade; métodos
cromatográficos e espectrométricos de análises: fundamentos e aplicações; técnicas modernas na investigação de produtos naturais:
biotecnologia, preparo, diluição e padronização de soluções. Nanotecnologia farmacêutica. Biossegurança. Análise de protocolos e
relatórios de estudos de Equivalência Farmacêutica e Perfil de Dissolução; Análise de protocolos e relatórios de Bioequivalência;
Notificação de matérias primas reprovadas à ANVISA; Atividades de implantação da Farmacovigilância seguindo recomendações da
Anvisa. Procedimentos pré-analíticos: obtenção; conservação; transporte e manuseio de amostras biológicas destinadas à análise,
coleta, manipulação, preparo e transporte de sangue, urina e fluidos biológicos. Procedimentos analíticos aplicados às principais
dosagens laboratoriais: Análises bioquímicas de sangue, urina e fluidos biológicos; bioquímica clínica; Citologia de líquidos biológicos.
Bioquímica – Valores de referência. Função renal. Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico. Gasometria. Carboidratos:
classificação dos carboidratos, metabolismo e métodos de dosagem da glicose. Lipídeos: metabolismo e métodos de dosagem.
Lipoproteínas: classificação e doseamento. Proteínas específicas: classificação e métodos de dosagem. Função hepática: correlação
com enzinas séricas, metabolismo da bilirrubina, métodos laboratoriais, correlações clínico-patológicas. Enzimologia clínica:
Princípios, correlações clínico-patológicas. Função endócrina: hormônios tireoideanos e hormônios sexuais. Compostos nitrogenados
não protéicos, cálcio, fósforo, magnésio e ferro. Métodos de dosagem, correlações clínico-patológicas; hematologia, hemostasia e
imunohematologia; Urinálise – Coleta, testes químicos, testes físicos, procedimentos de análise, exame microscópico do sedimento;
microbiologia clínica (bacteriologia, micologia, virologia e parasitologia); Anticorpos: Imunidade humoral, Imunidade celular. Sistema
complemento. Imunologia nas doenças nas doenças infecciosas. Métodos para detecção de antígenos e anticorpos: reações de
precipitação, aglutinação, hemólise, imunofluorescência; testes imunoenzimáticos. Imunoglobulinas; sistema complemento; reações
sorológicas (aglutinação, precipitação, imunofluorescência), e rotina hematológica (hemostasia, coagulação, anemias e hemopatias
malignas). Aspectos hematológicos nas infecções bacteriana e viral. Leucemias. Observações gerais para todas as dosagens, curvas
de calibração; colorações especiais e interpretação de resultados. Controle de qualidade e biossegurança em laboratórios de
pesquisa, de análises clínica e biologia molecular. Testes diagnósticos da coagulação plasmática. Classificação sangüínea ABO/Rh.
Teste de Coombs. Prova cruzada. Normas gerais de serviços de hemoterapia; doação de sangue; critérios para triagem laboratorial de
doador de sangue; hemocomponentes, hemoderivados: métodos de preparação, armazenamento, transporte, testes e análise de
controle de qualidade Hemovigilância de incidentes transfusionais imediatos e tardios. Biossegurança em hemoterapia.
FÍSICO - FÍSICA MÉDICA – RADIODIAGNÓSTICO
1 Fundamentos de Radiologia Convencional. 1.1 Equipamentos radiológicos convencionais. Produção de raios-X. 1.2 Formação de
imagens e contraste 1.3 Controle da radiação espalhada. 1.4 Características e processamento de filmes radiológicos. 1.5 Qualidade
das imagens. 2 Equipamentos Básicos. 2.1 Tubos de raios-X. 2.2 Transformadores de alta-tensão. 2.3 Sistemas de retificação. 2.4
Grades anti-espalhamento. 2.5 Intensificadores de imagem. 2.6 Câmeras de vídeo e sistemas de televisão. 2.7 Sensitômetros,
densitrômetros, medidores de kVp e tempo de exposição. 2.8 Filmes radiográficos, écrans e processadoras de filmes. 3 Fluoroscopia
e Técnicas Associadas. 3.1 Intensificadores de imagens. 3.2 Sistemas de vídeo. 3.3 Sistemas ópticos e câmeras. 3.4 Técnicas de
subtração. 3.5 Contrastes. 3.6 Outros sistemas de formação de imagens radiológicas. 3.7 Mamografia e Mamografia Digital. 3.8
Angiografia. 3.9 Radiologia digital. 4 Características e qualidade da imagem radiológica. 4.1 Parâmetros característicos: contraste,
resolução espacial, ruído, distorções e artefatos. 4.2 Métodos de avaliação e quantificação das características de desempenho. 4.3
Fatores que afetam a qualidade e suas possíveis correções. 5 Tomografia convencional e computadorizada. 5.1 Histórico e Princípios
de imagens tomográficas. 5.2 Algoritmos de reconstrução. 5.3 Geometrias (gerações de tomógrafos) 5.4 Sistemas de visualização. 5.5
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Dosimetria e controle de qualidade em CT. 6. Proteção Radiológica e Dosimetria. 6.1 Conceitos básicos de proteção radiológica,
grandezas e unidades. 6.2 Dosimetria externa e medidas de dose, monitorações pessoal e ambiental, cálculo de barreiras. 6.3
Segurança radiológica: sinalizações e controles de áreas, dispositivos e vestimentas de proteção. 6.4 Normas e regulamentos: locais,
nacionais e internacionais. 6.5 A filosofia ALARA, planejamento de programa ALARA. 6.6 Proteção radiológica nas exposições
médicas. 7 Controle de qualidade em radiodiagnóstico. 7.1 Controle de qualidade em radiologia diagnóstica. 7.2 Protocolos para
análise de parâmetros radiológicos: kVp, filtração, rendimento, linearidade, coincidência de campos, contato tela-filme. 7.3
Levantamento radiométrico, mediação de radiação de vazamento 7.4 Controle de qualidade em mamografia. 7.5 Controle de
qualidade em fluoroscopia. 7.6 Controle de qualidade em tomografia computadorizada e convencional. 7.7 Processamento Digital de
Imagens. Fundamentos da imagem digital. 7.8 Representações e transformadas de imagens. 7.9 Métodos básicos de processamento:
redução de ruídos, realces, restauração de regiões, reconhecimento de padrões, análise de movimentos, visualização 3D. 8
Aplicações clínicas. 8.1 Sistemas de arquivamento, comunicação e gerenciamento de imagens.
FÍSICO - FÍSICA MÉDICA – RADIOTERAPIA
1 FÍSICA DAS RADIAÇÕES: Decaimento radioativo: modos e leis de transições nucleares; radiações ionizantes: tipos e
características; interações das radiações ionizantes com matéria: partículas carregadas, nêutrons e raios-X e gama; produção de
raios-X. DOSIMETRIA: fontes de radiações, unidades de cobalto 60 e aceleradores lineares; grandezas e unidades: radiometria,
coeficientes de interações, dosimetria e radioatividade; dose e kerma; teoria cavitária; testes de aceite e controle de qualidade: testes
mecânicos e elétricos e parâmetros físicos; comissionamento de equipamentos de tratamento e sistemas de planejamento. Métodos
de medida: ionização, filmes, TLD, calorímetros, dosímetros químicos e de estado sólido; 2 PLANEJAMENTO DE TRATAMENTO:
Simulação e aquisição de dados do paciente; conceitos básicos; campo irregulares; feixe de elétrons;distribuição de dose; técnicas
modernas de tratamento: radiocirurgia estereotáxica, radioterapia intra-operatória, IMRT e IGRT. 3 BRAQUITERAPIA: Fontes de
radiação seladas; implantes: cálculo e reconstrução tridimensional; Sistemas de Manchester, de Fletcher e de Paris; Sistema remoto
de "Afterloading”; Distribuição de isodose e métodos de otimização; Histogramas Dose x Volume; Técnicas modernas de implantes. 4
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA: Dose equivalente: conceito e unidade; sistemas de limitação de dose: justificativa; otimização; limitação
de dose individual; barreiras e blindagens: critérios e cálculos; normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear. 5 RADIOBIOLOGIA:
conceitos: LET e RBE; fatores: efeito oxigênio; modificadores químicos e farmacológicos; radiossensibilidade no ciclo celular; taxa de
dose; cinética: tumoral, celular e residual; efeitos: agudos e tardios; no embrião, no feto e em tecidos; modelos radiobiológicos; efeitos
determinísticos e estocásticos.
FISIOTERAPEUTA
1 Fundamentos de fisioterapia. 2 Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia. 3 Provas de função
muscular, cinesiologia e biomecânica. 4 Técnicas básicas em cinesioterapia motora, manipulações e cinesioterapia respiratória. 5
Análise da marcha, técnicas de treinamento em locomoção e deambulação. 6.Indicação, contra‐indicação, técnicas e efeitos
fisiológicos da mecanoterapia, hidroterapia, massoterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e profunda e crioterapia. 7 Prescrição
e treinamento de órteses e próteses. 8 Anatomia, fisiologia e fisiopatologia, semiologia e procedimentos fisioterápicos.
FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA
1 Anatomia geral dos órgãos e sistemas e em especial do sistema cardiorrespiratório. 2. Biomecânica. 3. Fisiologia geral e do
exercício. 4. Fisiopatologia. 5. Semiologia. 6 Instrumentos de medida e avaliação relacionados ao paciente crítico ou potencialmente
crítico. 7. Estimulação precoce do paciente crítico ou potencialmente crítico. 8. Suporte básico de vida. 9 Aspectos gerais e
tecnológicos da Terapia Intensiva. 10 Identificação e manejo de situações complexas e críticas. 11. Farmacologia aplicada. 12.
Monitorização aplicada ao paciente crítico ou potencialmente crítico. 13. Interpretação de exames complementares e específicos do
paciente crítico ou potencialmente crítico. 14. Suporte ventilatório invasivo ou não invasivo. 15 Técnicas e recursos de expansão
pulmonar e remoção de secreção; 16.Treinamento muscular respiratório e recondicionamento físico funcional. 17 Próteses, Órteses e
Tecnologia Assistiva específicos da terapia intensiva. 18. Humanização. 19 Ética e Bioética.
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FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
1 Fisiologia e biomecânica cárdio-pulmonar neonatal. 2 Avaliação e monitorização do recém-nascido. 3.Fisioterapia aplicada nas
patologias pulmonares no neonato. 4.Fisioterapia aplicada nas patologias cardíacas no neonato. 5.Radiologia aplicada neonatologia. 6
Técnicas Fisioterápicas aplicadas a neonatologia. 7.Ventilação mecânica invasiva: convencional e alta frequência. 8.Ventilação
mecânica não-invasiva. 9 Desmame da ventilação mecânica. 10.Ventilação com óxido nítrico. 11 Desenvolvimento motor: avaliação e
medidas terapêuticas. 12.Facilitação neuromuscular respiratória e motora.
FONOAUDIÓLOGO
1 Mecanismos físicos da comunicação oral. 2.Desenvolvimento da linguagem infantil. Aspectos teóricos, anatomofisiológicos e os
atrasos de linguagem em uma perspectiva pragmática. 3.Prevenção dos distúrbios da comunicação oral e escrita, voz e audição. 4
Distúrbios e alterações da linguagem oral e escrita, fala, voz, audição, fluência e deglutição. 5 Avaliação, classificação e tratamento
dos distúrbios da voz, fluência, audição, transtornos da motricidade oral e linguagem. 6.Processamento auditivo central. 7.Atuação
fonoaudiológica na área materno‐infantil. 8.Enfoque fonoaudiológico na prática da amamentação. 9 Transtornos de linguagem
associados a lesões neurológicas. 10.Atuação do fonoaudiólogo no ambiente hospitalar.
NUTRICIONISTA
1 Nutrição básica. 1.1 Nutrientes: conceito, classificação, funções, requerimentos, recomendações e fontes alimentares. 1.2 Aspectos
clínicos dacarência e do excesso. 1.3 Dietas não convencionais. 1.4 Aspectos antropométricos, clínico e bioquímico da avaliação
nutricional. 1.5 Nutrição e fibras. 1.6 Utilização de tabelas de alimentos. 1.7 Alimentação nas diferentes fases e momentos biológicos.
2.Educação nutricional. 2.1 Conceito, importância, princípios e objetivos da educação nutricional. 2.2.Papel que desempenha a
educação nutricional nos hábitos alimentares. 2.3.Aplicação de meios e técnicas do processo educativo. 2.4 Desenvolvimento e
avaliação de atividades educativas em nutrição. 3.Avaliação nutricional. 3.1 Métodos diretos e indiretos de avaliação nutricional. 3.2
Técnicas de medição. 3.3.Avaliação do estado e situação nutricional da população. 4.Técnica dietética. 4.1 Alimentos: conceito,
classificação, características, grupos de alimentos, valor nutritivo, caracteres organoléticos. 4.2 Seleção e preparo dos alimentos. 4.3
Planejamento, execução e avaliação de cardápios. 5.Higiene de alimentos. 5.1. Análise microbiológica, toxicológica dos alimentos. 5.2
Fontes de contaminação. 5.3 Fatores extrínsecos e intrínsecos que condicionam o desenvolvimento de microorganismos no alimento.
5.4 Modificações físicas, químicas e biológicas dos alimentos. 5.5 Enfermidades transmitidas pelos alimentos. 6.Nutrição e dietética.
6.1 Recomendações nutricionais. 6.2.Função social dos alimentos. 6.3.Atividade física e alimentação. 6.4.Alimentação vegetariana e
suas implicações nutricionais. 7.Tecnologia de alimentos. 7.1 Operações unitárias. 7.2.Conservação de alimentos. 7.3.Embalagem em
alimentos. 7.4.Processamento tecnológico de produtos de origem vegetal e animal. 7.5.Análise sensorial. 8.Nutrição em saúde
pública. 8.1.Análise dos distúrbios nutricionais como problemas de saúde pública. 8.2 Problemas nutricionais em populações em
desenvolvimento. 9 Dietoterapia. 9.1.Abordagem ao paciente hospitalizado. 9.2 Generalidades, fisiopatologia e tratamento das
diversas enfermidades. 9.3 Exames laboratoriais: importância e interpretação. 9.4.Suporte nutricional enteral e parenteral. 10
Bromatologia. 10.1 Aditivos alimentares. 10.2 Condimentos. 10.3 Pigmentos. 10.4.Estudo químico‐bromatológico dos alimentos:
proteínas, lipídios e carboidratos. 10.5 Vitaminas. 10.6 Minerais. 10.7 Bebidas.
PEDAGOGO
1 As organizações e o trabalho. 1.1 Fenômenossociais nas organizações. 1.2 O comportamento humano nas organizações. 1.3
Sustentabilidadeorganizacional. 1.4 Clima e cultura organizacionais e aprendizagem nas empresas. 2.Gestão estratégica de pessoas.
2.1.Gestão empreendedora. 2.2 Políticas estratégicas de gestão de pessoas. 2.3 Modelos de gestão e informação para processos de
tomada de decisão. 2.4 Motivação, criatividade e trabalho em equipe. 2.5.Avaliação de desempenho. 3 Planejamento e
desenvolvimento de pessoas. 3.1.Administração de projetos. 3.2 Atração e retenção de talentos. 3.3.Comportamento organizacional.
3.4.Levantamento de necessidades por competência. 3.5 Programas de treinamento, desenvolvimento e educação. 3.6.Gestão do
conhecimento. 3.7.Educação corporativa. 3.8 Estratégias de desenvolvimento da cadeia de valor. 3.9 Técnicas de desenvolvimento de
pessoas. 3.10 Espaços de compartilhamento de conhecimento. 4.Gestão da qualidade nas organizações. 4.1.Conceito de qualidade.
4.2 Indicadores de qualidade. 4.3 Passos para implantação. 4.4.Qualidade de vida no trabalho – QVT. 5 Processos de comunicação
no trabalho. 5.1 Comunicação, cultura e desenvolvimento humano. 5.2 Relacionamento e comunicação. 5.3 Habilidades de
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comunicação (habilidades de transmissão, escuta e feedback) e barreiras na comunicação eficaz. 5.4 Dinâmicas de grupo aplicadas
ao trabalho (técnicas de entrevista, dinâmicas de interação grupal, de identificação de lideres). 5.5.Gestão de conflitos. 6
Denvolvimento de estratégias de competência. 6.1.Liderança em custos, diferenciação, enfoque ou alta segmentação.
6.2.Planejamento estratégico. 6.3 Metodologias para mapeamento das competências. 7.Metodologia da pesquisa aplicada ao
ambiente organizacional. 7.1.Pesquisa aplicada ao ambiente organizacional. 7.2.Pesquisa operacional. 7.3 Instrumentos qualitativos e
quantitativos. 7.4.Avaliação institucional e potencialização do desenvolvimento humano. 7.5.Avaliação do Retorno do Investimento
(ROI). 7.6 Metodologia Phillips ROI. 8.Educação corporativa. 8.1 Desenvolvimento, aprendizagem e gerenciamento de competências
e saberes do profissional. 8.2.Prática educativa no treinamento e desenvolvimento de pessoas. 8.3.Capacitação em serviço e
treinamento pedagógico nas empresas. 8.4.Plano permanente de desenvolvimento de pessoal. 8.5Gestão do conhecimento.
8.6Desenvolvimento de projetos pedagógicos para as organizações.
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
1 Desenvolvimento motor e aprendizagem motora. 2 Corporeidade e motricidade. 3.Atividade física, saúde e qualidade de vida.
4.Ginástica laboral. 5 Esportes coletivos e individuais. 6 Atividades rítmicas e expressivas. 7 Lazer, recreação e jogos. 8.Atividade
motora adaptada. 9.Cinesiologia. 10.Fisiologia do exercício. 11 Cineantropometria. 12 Atividades físicas para grupos especiais.
13.Treinamento físico e desportivo. 14.Musculação. 15 Socorros e urgências em esportes e lazer. 16 Planejamento e prescrição da
atividade física.
PSICÓLOGO - ÁREA HOSPITALAR
1 Relações humanas. 2 Trabalho em equipe interprofissional: relacionamento e competências. 3 Laudos, pareceres e relatórios
psicológicos, estudo de caso, informação e avaliação psicológica. 4.Análise institucional. 5 Tratamento e prevenção da dependência
química. 6 Técnicas de entrevista. 7.Psicologia da saúde: fundamentos e prática. 8 Programas em saúde mental: atuação em
programas de prevenção e tratamento, intervenção em grupos vivenciais e informativos. 9.Ética profissional. 10.Educação em saúde.
11 Planejamento e programação, monitoramento e avaliação de programas em saúde.
PSICÓLOGO - ÁREA ORGANIZACIONAL
1 As organizações e o trabalho. 1.1 Fenômenos sociais nas organizações. 1.2 O comportamento humano nas organizações. 1.3
Sustentabilidade organizacional. 1.4 Clima e cultura organizacionais e aprendizagem nas empresas. 2 Planejamento e
desenvolvimento de pessoas. 2.1.Administração de projetos. 2.2 Atração e retenção de talentos. 2.3.Comportamento organizacional.
2.4.Levantamento de necessidades por competência. 2.5 Programas de treinamento, desenvolvimento e educação. 2.6.Gestão do
conhecimento. 2.7.Educação corporativa. 2.8 Estratégias de desenvolvimento da cadeia de valor. 2.9 Técnicas de desenvolvimento de
pessoas. 2.10 Espaços de compartilhamento de conhecimento. 3 Teorias da personalidade. 4.Psicopatologia. 5 Técnicas
psicoterápicas. 6.Psicodiagnóstico. 7.Avaliação psicológica. 7.1 Instrumentos de avaliação psicológica. 8 Trabalho, subjetividade e
saúde psíquica. 9 Condições de trabalho, segurança no trabalho e saúde ocupacional. 10.Absenteísmo. 11.Avaliação de
desempenho. 12 Motivação, satisfação e envolvimento no trabalho. 13.Gestão da qualidade nas organizações. 13.1.Conceito de
qualidade. 13.2 Indicadores de qualidade. 13.3 Passos para implantação. 13.4.Qualidade de vida no trabalho –QVT.
TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA
1 Normas de radioproteção. 2 Fundamentos de dosimetria e radiobiologia. 3 Efeitos biológicos das radiações. 4 Exames radiológicos
em contraste, gerais e especiais. 5.Operação de equipamentos em radiologia. 6.Câmara escura – manipulação de filmes, chassis,
écrans reveladores e fixadores, processadora de filmes. 7.Câmara clara – seleção de exames, identificação, exames gerais e
especializados em radiologia. 8 Técnicas radiográficas em tomografia computadorizada. 8.1 Bases físicas e tecnológicas aplicadas à
ressonância magnética. 8.2 Protocolos de exames em tomografia computadorizada e ressonância magnética. 9 Bases físicas e
tecnológicas aplicadas à medicina nuclear. 9.1 Protocolos de exames de medicina nuclear. 9.2 Normas de radioproteção aplicadas à
medicina nuclear. 10.Contaminação radioativa. Fontes, prevenção e controle. 11.Processamento de imagens digitais. 11.1.Informática
aplicada ao diagnóstico por imagem. 11.2.Processamento digital de imagens: ajustes para a qualidade das imagens. 11.3
Equipamentos utilizados no processamento de imagens digitais. 11.4 Técnicas de trabalho na produção de imagens digitais. 11.5
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Protocolos de operação de equipamentos de aquisição de imagem. 12 Anatomia Humana. 12.1 Nomenclatura e terminologia
anatômica. 12.2 Planos de delimitação do corpo e eixos. 12.3.Sistema esquelético, articulações e músculos. 12.4.Sistema
neurológico. 12.5.Sistema cardiovascular. 12.6.Sistema linfático. 12.7.Sistema respiratório. 12.8.Sistema gastrointestinal. 12.9.Sistema
renal. 12.10.Sistema reprodutor masculino e feminino. 12.11.Sistema endócrino. 12.12.Traumatologia. 13.Legislação radiológica e
segurança no trabalho.
TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA – RADIOTERAPIA
Noções de Políticas de Saúde no Brasil. SUS: Princípios e Diretrizes. Vigilância em Saúde. Código de Ética. Técnicas radiológicas.
Física das radiações. Produção de raios-x. Radioatividade. Anatomia geral e radiológica. Posicionamentos de pacientes para
radioterapia. Acessórios de imobilização em radioterapia. Noções de radioproteção. Comparação entre teleterapia e braquiterapia.
Radioterapia conformacional. Noções da radioterapia de Intensidade Modulada (MTR). Noções de radioterapia guiada por imagem
(IGRT). Vantagens e desvantagens do Portal eletrônico em Radioterapia. Importância dos sistemas de gerenciamento. Noções de
tomografia computadorizada com simulador (CT Simulador), janela e nível em imagens radiológicas.
TERAPEUTA OCUPACIONAL
1. Processos de enfrentamento da condição de adoecimento e hospitalização; 2. Processos de avaliação em Terapia Ocupacional
(condições físicas, psíquica e social); 3. Práticas, métodos e técnicas de Terapia Ocupacional em contexto hospitalar e afins; 4.
Desenvolvimento neuropsicomotor de bebês e crianças; 5. Desenvolvimento humano; 6. Relações de apego entre mães e bebês
prematuros e filhos; 7. Processos de apoio emocional para paciente e família/cuidador; 8. Adesão ao tratamento e adaptação; 9.
Recursos de Comunicação Complementar ou Alternativa e Tecnologia Assistiva; 10. Orientação familiar/cuidador quanto aos cuidados
com o paciente; 11. Terapia Ocupacional para pacientes e familiares em situações de perda e luto; 12. Atividades de vida diária e
atividades de vida prática e adaptações no contexto hospitalar; 13. Órteses e adaptações; 14. Aspectos psicossociais e espirituais
nos cuidados ao paciente hospitalizado; 15. Criação, promoção e estabelecimento de espaços lúdicos (brinquedotecas – legislação);
16. Ambiência (diferentes ciclos); 17. Cotidiano e Hospital; 18. Papéis sócio-ocupacionais do indivíduo; 19. Alívio da dor e sintomas
desconfortáveis, conservação de energia; 20. Cuidados Paliativos e Terapia Ocupacional; 21. Terapia Ocupacional no cuidado do
paciente crítico; 22. Terapia Ocupacional no cuidado do paciente crônico em agudização; 23. Terapia Ocupacional com pacientes em
crise.
CONHECIMENTOS BÁSICOS – NÍVEL MÉDIO
Língua Portuguesa
1. Interpretação de texto: informações literais e inferências possíveis; ponto de vista do autor; significação contextual de palavras e
expressões; relações entre ideias e recursos de coesão; figuras de estilo. 2. Conhecimentos linguísticos: ortografia: emprego das
letras, divisão silábica, acentuação gráfica, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; classes de palavras: substantivos, adjetivos,
artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções, interjeições: conceituações, classificações, flexões,
emprego, locuções. Sintaxe: estrutura da oração, estrutura do período, concordância (verbal e nominal); regência (verbal e nominal);
crase, colocação de pronomes; pontuação.
Raciocínio Lógico e Matemático
1.Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras).
2.Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.
Legislação Aplicada à EBSERH
1 Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011. 2 Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011. 3 Regimento Interno da
EBSERH - 2ª revisão.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL MÉDIO
Legislação Aplicada ao SUS
1 Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios,
diretrizes e arcabouço legal. 2 Controle social no SUS. 3 Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. 4 Constituição
Federal, artigos de 194 a 200. 5 Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei no 8.080/1990, Lei no 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508, de 28
de junho de 2011. 6 Determinantes sociais da saúde. 7 Sistemas de informação em saúde.
TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS
1.Fundamentos: identificação dos diversos equipamentos de um laboratório, sua utilização e conservação: balanças, estufas,
microscópio, vidraria; 2 Identificação dos métodos mais utilizados na esterilização e desinfecção em laboratório: autoclavação,
esterilização em estufa, soluções desinfetantes; 3.Preparação de meios de cultura, soluções, reagentes e corantes; 4 Manuseio e
esterilização de material contaminado; 5 Métodos de prevenção e assistência à acidentes de trabalho; 6 Ética em laboratório de
análises clínicas; 7.Técnicas de lavagem de material em laboratório de análises clínicas; 8 Noções de anatomia humana para
identificação de locais de coleta de amostras para análise; 9.Biologia: técnicas bioquímicas indicadas no diagnóstico de diversas
patologias humanas; 10.Hematologia: execução de técnicas de preparo de corantes, de manuseio correto de aparelhos e materiais,
para fins de diagnóstico hematológico; 11.Imunologia: técnicas sorológicas e de imunofluorescência com ênfase no diagnóstico
imunológico das doenças humanas; 12 Microbiologia: microbiologia clínica, coleta, transporte e armazenamento de materiais,
aplicação e execução de técnicas bacteriológicas para o diagnóstico das doenças infecciosas, utilização correta de aparelhos e
materiais; 13.Parasitologia: conhecimentos teórico e prático de parasitologia aplicada às técnicas de identificação de protozoários,
helmintos, hematozoários envolvidos em doenças humanas; 14.Biossegurança. 15.Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde;
16.Uroanalise: coleta e preparo de exames de urina.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
1 Código de Ética em Enfermagem. 2 Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986. 3.Decreto no 94.406, de 8 de junho de 1987.
4.Enfermagem no centro cirúrgico. 4.1.Recuperação da anestesia. 4.2.Central de material e esterilização. 4.3.Atuação nos períodos
pré‐operatório, trans‐operatório e pós‐operatório. 4.4.Atuação durante os procedimentos cirúrgico‐anestésicos. 4.5 Materiais e
equipamentos básicos que compõem as salas de cirurgia e recuperação anestésica. 4.6 Rotinas de limpeza da sala de cirurgia.
4.7.Uso de material estéril. 4.8.Manuseio de equipamentos: autoclaves; seladora térmica e lavadora automática ultrassônica. 5
Noções de controle de infecção hospitalar. 6 Procedimentos de enfermagem. 6.1.Verificação de sinais vitais, oxigenoterapia,
aerossolterapia e curativos. 6.2.Administração de medicamentos. 6.3.Coleta de materiais para exames. 7.Enfermagem nas situações
de urgência e emergência. 7.1 Conceitos de emergência e urgência. 7.2 Estrutura e organização do pronto socorro. 7.3.Atuação do
técnico de enfermagem em situações de choque, parada cardio‐respiratória, politrauma, afogamento, queimadura, intoxicação,
envenenamento e picada de animais peçonhentos. 8.Enfermagem em saúde pública. 8.1 Política Nacional de Imunização.
8.2.Controle de doenças transmissíveis, não transmissíveis e sexualmente transmissíveis. 8.3.Atendimento aos pacientes com
hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, doença renal crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e
doenças de notificações compulsórias. 8.4.Programa de assistência integrada a saúde da criança, mulher, homem, adolescente e
idoso. 9.Conduta ética dos profissionais da área de saúde. 10 Princípios gerais de segurança no trabalho. 10.1 Prevenção e causas
dos acidentes do trabalho. 10.2 Princípios de ergonomia no trabalho. 10.3 Códigos e símbolos específicos de Saúde e Segurança no
Trabalho.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - SAÚDE DO TRABALHADOR
1 Agravos à saúde do trabalhador. 1.1 Saúde mental. 1.2 Sistemas sensoriais, respiratório e cardiovascular. 1.3 Câncer. 1.4 Sistema
musculoesquelético. 1.5 Sangue. 1.6 Sistemas nervoso, digestivo, renal‐urinário e reprodutivo. 1.7 Doenças da pele. 2 Aspectos legais
da enfermagem do trabalho. 2.1 Responsabilidades em relação à segurança e saúde ocupacional. 2.2.Saúde ocupacional como um
direito humano. 2.3 Convenções da Organização Internacional do Trabalho. 2.4 Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego. 3.Biossegurança. 3.1 Princípios gerais de biossegurança, higiene e profilaxia. 3.2.Gerenciamento do descarte de resíduos,
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fluídos, agentes biológicos, físicos, químicos e radioativos. 3.3 Meios de propagação e isolamento em doenças infectocontagiosas.
4.Bioética. 6.1 Princípios fundamentais. 4.2 Direitos e deveres do técnico em enfermagem. 5.Epidemiologia ocupacional. 5.1.Método
epidemiológico aplicado à saúde e segurança ocupacional. 5.2 Estratégias e técnicas epidemiológicas de avaliação da exposição. 5.3
Medidas de exposição no local de trabalho. 5.4.Medição dos efeitos das exposições. 5.5.Avaliação de causalidade e ética em
pesquisa epidemiológica. 6.Ergonomia. 6.1 Princípios de ergonomia e biomecânica. 6.2 Antropometria e planejamento do posto de
trabalho. 6.3.Análise ergonômica de atividades. 6.4.Prevenção da sobrecarga de trabalho em linhas de produção. 6.5.Prevenção de
distúrbios relacionados ao trabalho. 7.Gestão ambiental e saúde dos trabalhadores. 7.1 Relações entre saúde ambiental e
ocupacional. 7.2 Saúde e segurança ocupacional e o meio ambiente. 7.3.Gestão ambiental e proteção dos trabalhadores. 7.4.Gestão
em saúde: planejamento, implementação e avaliação de políticas, planos e programas de saúde nos locais de trabalho. 8
Procedimentos de enfermagem. 8.1.Verificação de sinais vitais. 8.2 Oxigenoterapia, aerossolterapia e curativos. 8.3.Administração de
medicamentos e coleta de materiais para exame. 9 Proteção e promoção da saúde nos locais de trabalho. 9.1 Programas preventivos.
9.2.Avaliação do risco em saúde. 9.3.Condicionamento físico e programas de aptidão. 9.4 Programas de nutrição. 9.5 Proteção e
promoção de saúde. 9.6 Doenças infecciosas. 9.7 Programas de controle do tabagismo, álcool e abuso de droga. 9.8.Gestão do
estresse. 10. Programa de prevenção de riscos ambientais. 10.1.Higiene ocupacional. 10.2.Prevenção de acidentes. 10.3.Política de
segurança, liderança e cultura. 10.4 Proteção Pessoal. 11.Toxicologia. 11.1 Toxicologia e Epidemiologia. 11.2.Monitoração biológica.
11.3.Toxicocinética. 11.4.Toxicologia básica. 11.5 Agentes químicos no organismo. 11.6.Toxicocinética. 11.7.Toxicodinâmica dos
agentes químicos. 12.Conduta ética dos profissionais da área de saúde.
TÉCNICO EM FARMÁCIA
1 Operações farmacêuticas. 1.1 Filtração, tamisação, trituração e extração. 1.2 Cálculos em farmacotécnica. 1.3 Sistema métrico
decimal: medidas de massa e volume. 2 Formas de expressão de concentrações na manipulação farmacêutica. 3 Obtenção e controle
de água purificada para farmácia com manipulação. 4 Armazenamento e conservação de medicamentos. 5 Princípios básicos de
farmacotécnica. 5.1.Formassólidas, semi‐sólidas e líquidas. 5.2 Incompatibilidades químicas e físicas em manipulação farmacêutica. 6
Controle de qualidade físico‐químico em farmácia com manipulação. 7 Legislação sanitária e profissional. 8 Conduta ética dos
profissionais da área de saúde. 9 Princípios gerais de segurança no trabalho. 9.1 Prevenção e causas dos acidentes do trabalho. 9.2
Princípios de ergonomia no trabalho. 9.3 Códigos e símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho.
TÉCNICO EM ÓPTICA
1.Surfaçagem de lentes oftálmicas. 2.Optometria. 3.Montagem. 4.Anatomia do olho humano e função ocular. 5.Fisiologia do sistema
visual. 6. Patologia ocular. 7.Contatologia. 8 Legislação e organização do trabalho em óptica. 9 Produtos ópticos. 10 Fundamentos
ópticos. 11.Laboratório óptico. 12 Lentes oftálmicas. 13 Lentes de Contato. 14.Conduta ética dos profissionais da área de saúde. 15
Princípios gerais de segurança no trabalho. 15.1 Prevenção e causas dos acidentes do trabalho. 15.2 Princípios de ergonomia no
trabalho. 15.3 Códigos e símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho.
TÉCNICO EM RADIOLOGIA
1 Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde nº 453, de 1 de junho de 1998. 2 Normas de radioproteção. 3
Fundamentos de dosimetria e radiobiologia. 4 Efeitos biológicos das radiações. 5.Operação de equipamentos em radiologia. 6.Câmara
escura – manipulação de filmes, chassis, écrans reveladores e fixadores, processadora de filmes. 7.Câmara clara – seleção de
exames, identificação, exames gerais e especializados em radiologia. 8 Técnicas radiográficas em tomografia computadorizada. 8.1
Bases físicas e tecnológicas aplicadas a ressonância magnética. 8.2 Protocolos de exames em tomografia computadorizada e
ressonância magnética. 9 Bases físicas e tecnológicas aplicadas a medicina nuclear. 9.1 Protocolos de exames de medicina nuclear.
9.2 Normas de radioproteção aplicadas à medicina nuclear. 10.Contaminação radioativa. Fontes, prevenção e controle.
11.Processamento de imagens digitais. 11.1.Informática aplicada ao diagnóstico por imagem. 11.2.Processamento digital de imagens:
ajustes para a qualidade das imagens. 11.3 Equipamentos utilizados no processamento de imagens digitais. 11.4 Técnicas de
trabalho na produção de imagens digitais. 11.5 Protocolos de operação de equipamentos de aquisição de imagem. 12.Conduta ética
dos profissionais da área de saúde. 13 Princípios gerais de segurança no trabalho. 13.1 Prevenção e causas dos acidentes do
trabalho. 13.2 Princípios de ergonomia no trabalho. 13.3 Códigos e símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho.
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TÉCNICO EM RADIOLOGIA – RADIOTERAPIA
1 Física de formação da imagem no RX. 2 Tomografia e ressonância. 3 Isótopos e radioisótopos. 4 Princípios de proteção radiológica.
5 Técnicas de posicionamento: tórax, cabeça, pescoço, ouvido, mama, tratos gênito-urinário e digestivo. 6 Posicionamento e técnicas
de imagem para tomografia computadorizada em exames de crânio, ouvido, seios da face, tórax, mama, abdome/pélvis. 7
Posicionamento e técnicas de imagem para ressonância magnética em exames de crânio, ouvido, seios da face, tórax, mama,
abdome/pélvis. 8 Noções básicas de anatomia de superfície, topográfica, seccional e radiológica. 9 Noções básicas dos principais
tipos de câncer no Brasil (cânceres de pele, próstata, mama, colo de útero, pulmão, estômago, colo e reto e boca) 10 SUS: Princípios
e diretrizes orientadoras do SUS. 11 A prática profissional no contexto das instituições do SUS.
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
1 Higiene dentária: controle da placa bacteriana, cárie e doença periodontal. 2.Odontologia social: a questão do técnico em higiene
dental: legislação e papel do THD. Diagnóstico saúde bucal. 3 Princípios de simplificação e desmonopolização em odontologia. 4.
Odontologia integral. 5.Processo saúde/doença. 6 Níveis de prevenção. 7 Níveis de aplicação. 8.Prevenção de saúde bucal. 9 Noções
de anatomia bucal. 10 Noções de fisiologia. 11 Noções de oclusão dentária. 12 Noções de radiologia. 13 Materiais, equipamento e
instrumental: instrumental odontológico. 14 Conservação e manutenção de equipamento e instrumental odontológico. 15 Atividades de
esterilização e desinfecção. 16 Noções de primeiros socorros. 17.Relação paciente/profissional. 18 Comunicação em saúde. 19
Trabalho em equipe. 20.Manejo de criança. 21. Cárie dentária. 22.Prevenção da cárie, epidemiologia da cárie. 23. Flúor: composição
e aplicação. 24.Biossegurança.
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