
 
 
 
 

 

Razão Social:
Endereço: Rua Amador Bueno

 Telefone:

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 

LÍNGUA PORTUGUESA E GRAMÁTICA
nominal e verbal, case, pronomes, ortografia, classe das 
advérbio, verbo, pronome 

MATEMÁTICA: regra de três simples, equações de 1° grau, frações, noções d
aritmética, números e operações, equações, potenciação.

INFORMÁTICA: conhecimentos de internet, softwares de escritório e editores de texto (pacote 
office), sistemas operacionais.

CONHECIMENTOS GERAIS E 
econômica no Brasil e no mundo.
sobre meio ambiente, aquecimento global. Atualidades econômicas e políticas, segundo o grau de 
conhecimentos e formação exigido para o exercício dos cargos em seleção. Conhecimentos gerais e 
atuais e históricos. 

ESPECÍFICOS: Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990; 
Decreto 7508/2011; Política nacional de humani
hospitalar;  Noções básicas de primeiros socorros 

AUXILIAR DE LAVANDERIA, CONDUTOR DE AMBULÂNCIA, OPERADOR DE RÁDIO TARMS. 
RECEPCIONISTA, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, 

IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA

LÍNGUA PORTUGUESA E GRAMÁTICA:
Palavras; Classificação e Flexão das Palavras; Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, ad
preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral,
Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; 
Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas
Oração (Sujeito e Predicado); Análise e Interpretação de Textos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 – CUBATÃO

 

CARGO DE ENSINO FUNDAMENTAL: 

MAQUEIRO 

LÍNGUA PORTUGUESA E GRAMÁTICA: leitura e interpretação de textos, pontuação, concordância 
nominal e verbal, case, pronomes, ortografia, classe das palavras, sinônimos e antônimos, sílabas, 

regra de três simples, equações de 1° grau, frações, noções de geometria,
aritmética, números e operações, equações, potenciação. 

conhecimentos de internet, softwares de escritório e editores de texto (pacote 
office), sistemas operacionais. 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: acontecimentos de relevância social, política e/ ou 
econômica no Brasil e no mundo. Doenças endêmicas no Brasil, vacinas; conhecimentos atuais 
sobre meio ambiente, aquecimento global. Atualidades econômicas e políticas, segundo o grau de 

ormação exigido para o exercício dos cargos em seleção. Conhecimentos gerais e 

80 de 19 de setembro de 1990;  Leio 8.142 de 28 de dezemb
tica nacional de humanização; Noções básicas de con

cas de primeiros socorros  e Segurança do Paciente. 

 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO:  

AUXILIAR DE LAVANDERIA, CONDUTOR DE AMBULÂNCIA, OPERADOR DE RÁDIO TARMS. 
, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM FARMÁCIA, TÉCNICO DE 

IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, TÉCNICO EM NUTRIÇÃO

LÍNGUA PORTUGUESA E GRAMÁTICA: Fonema e Sílaba; Ortografia; Estrutura e Formação das 
Palavras; Classificação e Flexão das Palavras; Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, ad
preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, prefixo, sufixo,
Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; 
Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da 
Oração (Sujeito e Predicado); Análise e Interpretação de Textos.  

CNPJ: 14.512.229/0001-10 
Santos/SP CEP.: 11013-153 

  

 

CUBATÃO/SP 

leitura e interpretação de textos, pontuação, concordância 
palavras, sinônimos e antônimos, sílabas, 

e geometria, frações, 

conhecimentos de internet, softwares de escritório e editores de texto (pacote 

acontecimentos de relevância social, política e/ ou 
Doenças endêmicas no Brasil, vacinas; conhecimentos atuais 

sobre meio ambiente, aquecimento global. Atualidades econômicas e políticas, segundo o grau de 
ormação exigido para o exercício dos cargos em seleção. Conhecimentos gerais e 

2 de 28 de dezembro de 1990; 
oções básicas de controle de infecção 

AUXILIAR DE LAVANDERIA, CONDUTOR DE AMBULÂNCIA, OPERADOR DE RÁDIO TARMS. 
TÉCNICO EM FARMÁCIA, TÉCNICO DE 

, TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 

Fonema e Sílaba; Ortografia; Estrutura e Formação das 
Palavras; Classificação e Flexão das Palavras; Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, 

, sufixo, interjeição e artigo; 
Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; 

frases; Termos Essenciais da 



 
 
 
 

 

Razão Social:
Endereço: Rua Amador Bueno

 Telefone:

 

MATEMÁTICA: Operações com números naturais, inteiros e racionais (forma fracionária e decimal) 
e comparação. Grandezas (comprimento, massa, tempo, área e capaci
de medidas, fração razão e proporção: porcentagem, grandezas diretamente e inversamente 
proporcionais (regra de simples e composta), combinação numérica. Equação do primeiro e 
segundo grau. Resolução de situações problemas. 

INFORMÁTICA: Conhecimentos Básicos em Microsoft Office: 2013 ou superior na versão em 
Português: Word, Excel, Uso do correio eletrônico e Internet, bloco de notas, 
teclas de navegação. 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES:
Organização das Nações Unidas (ONU); Doenças endêmicas no Brasil, vacinas; conhecimentos 
atuais sobre meio ambiente, aquecimento global. Atualidades econômicas e políticas, segundo o 
grau de conhecimentos e formação exigido para o exercício dos cargos em seleção. Conhecimentos 
gerais e atuais e históricos 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
organização e limpeza do ambiente.
Contaminada de uma Lavanderia Hospitalar. Logística em Organizações de Saúde. Inspeção 
Sanitária em Lavanderia de Roupas de Uso Hospitalar. Rotina de Trabalho. Execução do serviço de 

lavanderia. Equipamentos e máquinas. Classificação de roupas e artefatos
armazenamento e controle de roupas e artefatos.
Estoque de Material de Limpeza e de cozinha; Relatório de pedidos de materiais
limpeza e gêneros alimentícios; Higiene Pessoal, ambiental e de materiais de consumo; Noções 
básicas de limpeza de prédios públicos. 

 

CONDUTOR DE AMBULÂNCIA:
perfuração, cirurgias, queimaduras, choque e
como evitar acidentes com pedestres
solidário, infrações de trânsito, sinalização, como ultrapassar e ser ultrapassado, direção, bebidas 
alcoólicas na direção, tripulação de ambulância, 
de peças de veículos, dispositivos de segurança sirene
categorias de veiculos, uniforme, meio ambiente, convívio social.
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Operações com números naturais, inteiros e racionais (forma fracionária e decimal) 
e comparação. Grandezas (comprimento, massa, tempo, área e capacidade) e respectivas unidades 

azão e proporção: porcentagem, grandezas diretamente e inversamente 
proporcionais (regra de simples e composta), combinação numérica. Equação do primeiro e 
segundo grau. Resolução de situações problemas.  

Conhecimentos Básicos em Microsoft Office: 2013 ou superior na versão em 
Português: Word, Excel, Uso do correio eletrônico e Internet, bloco de notas, 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Aspectos Políticos: Nacional e Internacional, 
Organização das Nações Unidas (ONU); Doenças endêmicas no Brasil, vacinas; conhecimentos 
atuais sobre meio ambiente, aquecimento global. Atualidades econômicas e políticas, segundo o 

rmação exigido para o exercício dos cargos em seleção. Conhecimentos 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA: Atividades específicas técnicas 
organização e limpeza do ambiente. Noções de controle de infecção. Riscos Ocupacionais na Área 
Contaminada de uma Lavanderia Hospitalar. Logística em Organizações de Saúde. Inspeção 
Sanitária em Lavanderia de Roupas de Uso Hospitalar. Rotina de Trabalho. Execução do serviço de 

ntos e máquinas. Classificação de roupas e artefatos
armazenamento e controle de roupas e artefatos.Guarda e conservação de alimentos; Controle de 
Estoque de Material de Limpeza e de cozinha; Relatório de pedidos de materiais

a e gêneros alimentícios; Higiene Pessoal, ambiental e de materiais de consumo; Noções 
básicas de limpeza de prédios públicos.  

CONDUTOR DE AMBULÂNCIA: leis de trânsito, primeiros socorros (Hemorragias, tipos de 
perfuração, cirurgias, queimaduras, choque elétrico, lesões), circulação de vias, leis de trânsito, 
como evitar acidentes com pedestres e outros integrantes do trânsito e outros  
solidário, infrações de trânsito, sinalização, como ultrapassar e ser ultrapassado, direção, bebidas 

tripulação de ambulância, manutenção preventiva estabilidade e manutenção 
ispositivos de segurança sirene, obrigações dos condutores

, uniforme, meio ambiente, convívio social. 

CNPJ: 14.512.229/0001-10 
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Operações com números naturais, inteiros e racionais (forma fracionária e decimal) 
dade) e respectivas unidades 

azão e proporção: porcentagem, grandezas diretamente e inversamente 
proporcionais (regra de simples e composta), combinação numérica. Equação do primeiro e 

Conhecimentos Básicos em Microsoft Office: 2013 ou superior na versão em 
Português: Word, Excel, Uso do correio eletrônico e Internet, bloco de notas, Windows 2010 e 

Aspectos Políticos: Nacional e Internacional, 
Organização das Nações Unidas (ONU); Doenças endêmicas no Brasil, vacinas; conhecimentos 
atuais sobre meio ambiente, aquecimento global. Atualidades econômicas e políticas, segundo o 

rmação exigido para o exercício dos cargos em seleção. Conhecimentos 

técnicas inerentes ao cargo; 
de controle de infecção. Riscos Ocupacionais na Área 

Contaminada de uma Lavanderia Hospitalar. Logística em Organizações de Saúde. Inspeção 
Sanitária em Lavanderia de Roupas de Uso Hospitalar. Rotina de Trabalho. Execução do serviço de 

ntos e máquinas. Classificação de roupas e artefatos. Embalagem, 
alimentos; Controle de 

Estoque de Material de Limpeza e de cozinha; Relatório de pedidos de materiais de consumo, 
a e gêneros alimentícios; Higiene Pessoal, ambiental e de materiais de consumo; Noções 

leis de trânsito, primeiros socorros (Hemorragias, tipos de 
létrico, lesões), circulação de vias, leis de trânsito, 

e outros  comportamentos 
solidário, infrações de trânsito, sinalização, como ultrapassar e ser ultrapassado, direção, bebidas 

manutenção preventiva estabilidade e manutenção 
, obrigações dos condutores, sinalizações, 



 
 
 
 

 

Razão Social:
Endereço: Rua Amador Bueno

 Telefone:

 

OPERADOR DE RÁDIO TARMS:
Técnicas de conversação no telefone. A voz e suas funções. Postura de comunicação. Eficácia nas 
comunicações administrativas: elementos básicos no processo de comuni
comunicação, bloqueios e distorções. Fraseologia adequada para atendimento telefônico. 
Procedimentos adequados quanto ao recebimento de chamadas. Meios de transmissão: como 
utilizar corretamente o serviço. Importância das relações humana
ao público. Procedimento de atendimento a uma chamada de emergência. Linguagem de 
radiocomunicação. Identificação das bandas de frequência de radiocomunicação. Códigos de 
comunicação via rádio. Conhecimento de código Q. Alf
de radiocomunicação. Legislação de radiocomunicação em geral e em emergências. Ética 
profissional. Noções de primeiros socorros. Legislações que regulamentam a Política Nacional de 
Urgências e Emergências e institui
GM nº 2.048, de 05 de novembro de 2002: Competências e atribuições do Rádio Operador. Portaria 
GM nº 1.010, de 21 de maio de 2012. Portaria GM nº 2.657, de 16 de dezembro de 2004.

 

RECEPCIONISTA: Técnicas de Comunicação; Uso do Fax; Qualidade no atendimento ao público; 
Formas de atendimento ao público e ao telefone; Assiduidade; Disciplina na execução dos 
trabalhos; Relações Humanas no trabalho; Noções de Protocolo; O Arquivo e as Técnicas de 
Arquivamento; Classificação da Correspondência; Serviço Postal; Utilização da copiadora; 
intercomunicadores, rádios e sistemas de alto
do correio de voz; Imagem profissional; Sigilo profissional; Tarifação tel
Tratamento, carta comercial e gestão documental.

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM: 
de 1973 – penalidades); Exercício de Enfermagem 
Regulamentadora NR32, vulnerabilidades (DSTs e HIV/AIDS), Hepatites; Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs); Indicadores de Saúde; equilíbrio hidroeletrolítico; terminologia; queimaduras 
(cuidados); Características de atendimento de urgência e emergência; Biossegur
classificação de risco; Transmissão por aerosóis; Vias de medicação; Sondagens; Posições para 
exames e tratamentos; Sinais Vitais; Processos cicatriciais; atendimento a vítimas de trauma, 
contraceptivo, vacinas, acidente de trabalho, pre

 

TÉCNICO DE FARMÁCIA: Políticas de Saúde no Brasil 
e cidadania;  Dispensação de produtos Farmacêuticos;  Legislação farmacêutica e sanitária;  
Biossegurança;  Noções de 
Farmacocinética, mecanismo de ação dos fármacos, ansiolíticos e hipnóticos, antipsicóticos, 
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DIO TARMS: Atendimento telefônico (princípios básicos). Registro de chamadas. 
Técnicas de conversação no telefone. A voz e suas funções. Postura de comunicação. Eficácia nas 
comunicações administrativas: elementos básicos no processo de comuni
comunicação, bloqueios e distorções. Fraseologia adequada para atendimento telefônico. 
Procedimentos adequados quanto ao recebimento de chamadas. Meios de transmissão: como 
utilizar corretamente o serviço. Importância das relações humanas. Noções básicas de atendimento 
ao público. Procedimento de atendimento a uma chamada de emergência. Linguagem de 
radiocomunicação. Identificação das bandas de frequência de radiocomunicação. Códigos de 
comunicação via rádio. Conhecimento de código Q. Alfabeto Fonético. Manuseio de equipamentos 
de radiocomunicação. Legislação de radiocomunicação em geral e em emergências. Ética 
profissional. Noções de primeiros socorros. Legislações que regulamentam a Política Nacional de 
Urgências e Emergências e institui o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
GM nº 2.048, de 05 de novembro de 2002: Competências e atribuições do Rádio Operador. Portaria 
GM nº 1.010, de 21 de maio de 2012. Portaria GM nº 2.657, de 16 de dezembro de 2004.

Técnicas de Comunicação; Uso do Fax; Qualidade no atendimento ao público; 
Formas de atendimento ao público e ao telefone; Assiduidade; Disciplina na execução dos 
trabalhos; Relações Humanas no trabalho; Noções de Protocolo; O Arquivo e as Técnicas de 

vamento; Classificação da Correspondência; Serviço Postal; Utilização da copiadora; 
intercomunicadores, rádios e sistemas de alto-falantes; Livro de registro de correspondência; Uso 
do correio de voz; Imagem profissional; Sigilo profissional; Tarifação tel

carta comercial e gestão documental. 

 Conselho Federal e Regional de Enfermagem(Lei 5905,de 12 de julho 
penalidades); Exercício de Enfermagem – Lei 7498 de 25 de julho 1986; Norma 

ra NR32, vulnerabilidades (DSTs e HIV/AIDS), Hepatites; Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs); Indicadores de Saúde; equilíbrio hidroeletrolítico; terminologia; queimaduras 
(cuidados); Características de atendimento de urgência e emergência; Biossegur
classificação de risco; Transmissão por aerosóis; Vias de medicação; Sondagens; Posições para 
exames e tratamentos; Sinais Vitais; Processos cicatriciais; atendimento a vítimas de trauma, 
contraceptivo, vacinas, acidente de trabalho, pressão arterial, ferimentos, medicações.

: Políticas de Saúde no Brasil − SUS: princípios e diretrizes;  Noç
e cidadania;  Dispensação de produtos Farmacêuticos;  Legislação farmacêutica e sanitária;  
Biossegurança;  Noções de Farmacologia; Protocolos e procedimentos relacionados a área
Farmacocinética, mecanismo de ação dos fármacos, ansiolíticos e hipnóticos, antipsicóticos, 
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Atendimento telefônico (princípios básicos). Registro de chamadas. 
Técnicas de conversação no telefone. A voz e suas funções. Postura de comunicação. Eficácia nas 
comunicações administrativas: elementos básicos no processo de comunicação, barreiras à 
comunicação, bloqueios e distorções. Fraseologia adequada para atendimento telefônico. 
Procedimentos adequados quanto ao recebimento de chamadas. Meios de transmissão: como 

s. Noções básicas de atendimento 
ao público. Procedimento de atendimento a uma chamada de emergência. Linguagem de 
radiocomunicação. Identificação das bandas de frequência de radiocomunicação. Códigos de 

abeto Fonético. Manuseio de equipamentos 
de radiocomunicação. Legislação de radiocomunicação em geral e em emergências. Ética 
profissional. Noções de primeiros socorros. Legislações que regulamentam a Política Nacional de 

o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. Portaria 
GM nº 2.048, de 05 de novembro de 2002: Competências e atribuições do Rádio Operador. Portaria 
GM nº 1.010, de 21 de maio de 2012. Portaria GM nº 2.657, de 16 de dezembro de 2004. 

Técnicas de Comunicação; Uso do Fax; Qualidade no atendimento ao público; 
Formas de atendimento ao público e ao telefone; Assiduidade; Disciplina na execução dos 
trabalhos; Relações Humanas no trabalho; Noções de Protocolo; O Arquivo e as Técnicas de 

vamento; Classificação da Correspondência; Serviço Postal; Utilização da copiadora; 
falantes; Livro de registro de correspondência; Uso 

do correio de voz; Imagem profissional; Sigilo profissional; Tarifação telefônica; Formas de 

Conselho Federal e Regional de Enfermagem(Lei 5905,de 12 de julho 
Lei 7498 de 25 de julho 1986; Norma 

ra NR32, vulnerabilidades (DSTs e HIV/AIDS), Hepatites; Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs); Indicadores de Saúde; equilíbrio hidroeletrolítico; terminologia; queimaduras 
(cuidados); Características de atendimento de urgência e emergência; Biossegurança; Acolhimento, 
classificação de risco; Transmissão por aerosóis; Vias de medicação; Sondagens; Posições para 
exames e tratamentos; Sinais Vitais; Processos cicatriciais; atendimento a vítimas de trauma, 

ssão arterial, ferimentos, medicações. 

− SUS: princípios e diretrizes;  Noções de ética 
e cidadania;  Dispensação de produtos Farmacêuticos;  Legislação farmacêutica e sanitária;  

Farmacologia; Protocolos e procedimentos relacionados a área. 
Farmacocinética, mecanismo de ação dos fármacos, ansiolíticos e hipnóticos, antipsicóticos, 



 
 
 
 

 

Razão Social:
Endereço: Rua Amador Bueno

 Telefone:

 

antidepressivos, antiepiléticos, analgésicos, anti
antihipertensivos, anticoagulantes, antidislipidêmicos, hipoglicemiantes e antidiabéticos, 
hormônios feminino e masculino, antibacterianos, antivirais, antiprotozoários, antihelmínticos e 
quimioterapia do câncer. Operações farmacêuticas (pesagem, medição de volumes
corpos sólidos, separação de sólidos de líquidos, operações de separação); Cálculos farmacêuticos 
(erros em medida e método de alíquotas, fração ativa do fármaco, dil
aligação).  

 

TÉCNICO IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA
esquelético; ossos por região; sistema articular; sistema muscular. conhecimento técnico para 
realização de imobilização gessada ou não, em geral, cuidados específicos na confecção da 
imobilização para evitar possíveis complicações; conhecimento básico para identificar as causas, 
sinais e sintomas das complicações mais comuns em decorrência das fraturas e/ou imobilizações: 
síndrome compartimental, embolia gordurosa, infecção, ulcera por pressão, edema em janela 
abertura de imobilização gessada; conhecimento teórico e prático para realização de imobilizações 
gessada ou não; posicionamento correto para determinadas imobilizações; cuidados com a pele; 
conhecimento teórico e pratico para realização de correta tr
para proteção da pele do membro a ser tracionado; cuidados e observações necessários em 
imobilizações com edema, perfusão periférica, dor, aparência externa da imobilização, manchas e 
quaisquer outras anormalidades. Apar
inquienomoleolar e suropodálico; colocação de salto. Imobilização. Enfaixamento: com malha 
tubular, clavicular em oito, torocobraquial, compressivo dos membros, do joelho. Imobilização por 
fita adesiva. Calhas gessadas: técnicas, regras e cuidados. Calha autebraquimanual e suropodálica. 
Talas: regras e cuidados. Traumato
entorse, distensão, traumatismo crânio 

 

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO:  aplicação de técnicas adequadas de higienização, pré
armazenamento de alimentos;  Monitorar níveis de estoque de gêneros alimentícios e materiais da 
cozinha, efetuando balanços e cálculos de consumo, requisitando
manutenção dos equipamentos da cozinha, inspecionando
funcionamento; Coletar dados junto a pacientes e funcionários, para avaliação de aceitação de 
refeições; Elaborar mapas de controle de número e tipos de die
alimentação das copas; Elaborar escalas de limpeza dos equipamentos e áreas de trabalho; 
Acompanhar a distribuição de refeições aos comensais, fiscalizando o número de refeições servidas 
com o número de pacientes confor
envio e recebimento de documentos, pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta 
localização de dados; Zelar peia segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de 
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antidepressivos, antiepiléticos, analgésicos, anti-inflamatórios nãoesteróides e esteróides, 
tensivos, anticoagulantes, antidislipidêmicos, hipoglicemiantes e antidiabéticos, 

hormônios feminino e masculino, antibacterianos, antivirais, antiprotozoários, antihelmínticos e 
quimioterapia do câncer. Operações farmacêuticas (pesagem, medição de volumes
corpos sólidos, separação de sólidos de líquidos, operações de separação); Cálculos farmacêuticos 
(erros em medida e método de alíquotas, fração ativa do fármaco, diluição, concentração e 

TÉCNICO IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA Anatomia: posição, divisão e planos anatômicos; sistema 
esquelético; ossos por região; sistema articular; sistema muscular. conhecimento técnico para 
realização de imobilização gessada ou não, em geral, cuidados específicos na confecção da 

ossíveis complicações; conhecimento básico para identificar as causas, 
sinais e sintomas das complicações mais comuns em decorrência das fraturas e/ou imobilizações: 
síndrome compartimental, embolia gordurosa, infecção, ulcera por pressão, edema em janela 
abertura de imobilização gessada; conhecimento teórico e prático para realização de imobilizações 
gessada ou não; posicionamento correto para determinadas imobilizações; cuidados com a pele; 
conhecimento teórico e pratico para realização de correta tração cutânea e cuidados específicos 
para proteção da pele do membro a ser tracionado; cuidados e observações necessários em 
imobilizações com edema, perfusão periférica, dor, aparência externa da imobilização, manchas e 
quaisquer outras anormalidades. Aparelhos gessados. Aparelho gessado braquio manual, 
inquienomoleolar e suropodálico; colocação de salto. Imobilização. Enfaixamento: com malha 
tubular, clavicular em oito, torocobraquial, compressivo dos membros, do joelho. Imobilização por 

as gessadas: técnicas, regras e cuidados. Calha autebraquimanual e suropodálica. 
Talas: regras e cuidados. Traumato-ortopedia: definição e objetivos. Patologias ósseas, luxações, 
entorse, distensão, traumatismo crânio - encefálico. 

licação de técnicas adequadas de higienização, pré
armazenamento de alimentos;  Monitorar níveis de estoque de gêneros alimentícios e materiais da 
cozinha, efetuando balanços e cálculos de consumo, requisitando-os ao almoxarifado ; Zelar 
manutenção dos equipamentos da cozinha, inspecionando-os, solicitando consertos e testando seu 
funcionamento; Coletar dados junto a pacientes e funcionários, para avaliação de aceitação de 
refeições; Elaborar mapas de controle de número e tipos de dietas; Manter atualizadas as folhas de 
alimentação das copas; Elaborar escalas de limpeza dos equipamentos e áreas de trabalho; 
Acompanhar a distribuição de refeições aos comensais, fiscalizando o número de refeições servidas 
com o número de pacientes conforme tipo de alimentação; Auxiliar na organização de arquivos, 
envio e recebimento de documentos, pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta 
localização de dados; Zelar peia segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de 
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inflamatórios nãoesteróides e esteróides, 
tensivos, anticoagulantes, antidislipidêmicos, hipoglicemiantes e antidiabéticos, 

hormônios feminino e masculino, antibacterianos, antivirais, antiprotozoários, antihelmínticos e 
quimioterapia do câncer. Operações farmacêuticas (pesagem, medição de volumes, separação de 
corpos sólidos, separação de sólidos de líquidos, operações de separação); Cálculos farmacêuticos 

uição, concentração e 

posição, divisão e planos anatômicos; sistema 
esquelético; ossos por região; sistema articular; sistema muscular. conhecimento técnico para 
realização de imobilização gessada ou não, em geral, cuidados específicos na confecção da 

ossíveis complicações; conhecimento básico para identificar as causas, 
sinais e sintomas das complicações mais comuns em decorrência das fraturas e/ou imobilizações: 
síndrome compartimental, embolia gordurosa, infecção, ulcera por pressão, edema em janela após-
abertura de imobilização gessada; conhecimento teórico e prático para realização de imobilizações 
gessada ou não; posicionamento correto para determinadas imobilizações; cuidados com a pele; 

ação cutânea e cuidados específicos 
para proteção da pele do membro a ser tracionado; cuidados e observações necessários em 
imobilizações com edema, perfusão periférica, dor, aparência externa da imobilização, manchas e 

elhos gessados. Aparelho gessado braquio manual, 
inquienomoleolar e suropodálico; colocação de salto. Imobilização. Enfaixamento: com malha 
tubular, clavicular em oito, torocobraquial, compressivo dos membros, do joelho. Imobilização por 

as gessadas: técnicas, regras e cuidados. Calha autebraquimanual e suropodálica. 
ortopedia: definição e objetivos. Patologias ósseas, luxações, 

licação de técnicas adequadas de higienização, pré-preparo, cocção e 
armazenamento de alimentos;  Monitorar níveis de estoque de gêneros alimentícios e materiais da 

os ao almoxarifado ; Zelar pela 
os, solicitando consertos e testando seu 

funcionamento; Coletar dados junto a pacientes e funcionários, para avaliação de aceitação de 
tas; Manter atualizadas as folhas de 

alimentação das copas; Elaborar escalas de limpeza dos equipamentos e áreas de trabalho; 
Acompanhar a distribuição de refeições aos comensais, fiscalizando o número de refeições servidas 

me tipo de alimentação; Auxiliar na organização de arquivos, 
envio e recebimento de documentos, pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta 
localização de dados; Zelar peia segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de 
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 Telefone:

 

proteção apropriados, quando da execução dos serviços; Ter conhecimento das normas e 
procedimentos de biossegurança; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Executar 
tratamento e descarte de resíduos de materiais provenientes de seu local de trabalho; Manter
atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das 
necessidades do setor; Executar outras tarefas de mesma natureza ou ní
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional.

 

 

 

ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO

 PORTUGUÊS: Ortografia, adjunto adnominal e adverbial
preposição, conjunção, predica
Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Análise e 
Interpretação de Textos. 

 MATEMÁTICA: Operações com números inteiros, decimais. 
tempo, área e capacidade) e respectivas unidades de medidas, Razão e proporção: porcentagem, 
grandezas diretamente e inversamente proporcionais (regra de simples e composta), combina
numérica. Resolução de situações problemas. Juros simples e compostos.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
Organização das Nações Unidas (ONU); Doenças endêmicas no Brasil
atuais sobre meio ambiente, aquecimento global. Atualidades econômicas e políticas, segundo o 
grau de conhecimentos e formação exigido para o exercício dos cargos em seleção
Sustentabilidade. Conhecimentos gerais

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ASSISTENTE SOCIAL: Análise de conjuntura; Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão; 
Serviço Social e formação profissional; A dimensão política da prática profissional; Pesquisa em 
Serviço Social. Metodologia do Serviço Social; Desafios do Serviço So
Atuação do Serviço Social na administração de políticas sociais; Planejamento. Estratégico. 
Participativo; Serviço Social e interdisciplinaridade. Fenômeno grupal; Ética Profissional. O projeto 
ético-político-profissional do Serv
Saúde; Serviço Social e a política de Saúde Mental; Sistema Único da Assistência Social; Estatuto da 
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apropriados, quando da execução dos serviços; Ter conhecimento das normas e 
procedimentos de biossegurança; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Executar 
tratamento e descarte de resíduos de materiais provenientes de seu local de trabalho; Manter
atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das 
necessidades do setor; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR:  

ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA

, adjunto adnominal e adverbial, Classe gramatical 
, predicativo do sujeito); Acentuação; Concordância nominal; Concordância 

Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Análise e 

Operações com números inteiros, decimais. Grandezas (comprimento, massa, 
tempo, área e capacidade) e respectivas unidades de medidas, Razão e proporção: porcentagem, 
grandezas diretamente e inversamente proporcionais (regra de simples e composta), combina

Resolução de situações problemas. Juros simples e compostos. 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Aspectos Políticos: Nacional e Internacional, 
Organização das Nações Unidas (ONU); Doenças endêmicas no Brasil, vacinas

re meio ambiente, aquecimento global. Atualidades econômicas e políticas, segundo o 
grau de conhecimentos e formação exigido para o exercício dos cargos em seleção

Conhecimentos gerais, atuais e históricos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Análise de conjuntura; Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão; 
Serviço Social e formação profissional; A dimensão política da prática profissional; Pesquisa em 
Serviço Social. Metodologia do Serviço Social; Desafios do Serviço Social na contemporaneidade; 
Atuação do Serviço Social na administração de políticas sociais; Planejamento. Estratégico. 
Participativo; Serviço Social e interdisciplinaridade. Fenômeno grupal; Ética Profissional. O projeto 

profissional do Serviço Social. A Ética aplicada à ação profissional na política de 
Saúde; Serviço Social e a política de Saúde Mental; Sistema Único da Assistência Social; Estatuto da 
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apropriados, quando da execução dos serviços; Ter conhecimento das normas e 
procedimentos de biossegurança; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Executar 
tratamento e descarte de resíduos de materiais provenientes de seu local de trabalho; Manter-se 
atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das 

vel de complexidade 

, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA 

, Classe gramatical (Substantivo, verbo, 
Acentuação; Concordância nominal; Concordância 

Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Análise e 

Grandezas (comprimento, massa, 
tempo, área e capacidade) e respectivas unidades de medidas, Razão e proporção: porcentagem, 
grandezas diretamente e inversamente proporcionais (regra de simples e composta), combinação 

Aspectos Políticos: Nacional e Internacional, 
, vacinas; conhecimentos 

re meio ambiente, aquecimento global. Atualidades econômicas e políticas, segundo o 
grau de conhecimentos e formação exigido para o exercício dos cargos em seleção. 

Análise de conjuntura; Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão; 
Serviço Social e formação profissional; A dimensão política da prática profissional; Pesquisa em 

cial na contemporaneidade; 
Atuação do Serviço Social na administração de políticas sociais; Planejamento. Estratégico. 
Participativo; Serviço Social e interdisciplinaridade. Fenômeno grupal; Ética Profissional. O projeto 

iço Social. A Ética aplicada à ação profissional na política de 
Saúde; Serviço Social e a política de Saúde Mental; Sistema Único da Assistência Social; Estatuto da 



 
 
 
 

 

Razão Social:
Endereço: Rua Amador Bueno

 Telefone:

 

Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90); Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.
nº. 8.842/94 que fixa a Política Nacional do Idoso; 

 

ENFERMEIRO(A) -  Código de Ética de Enfermagem( Responsabilidades, Deveres, proibições); 
Processos de desinfecção, esterilização; Vias de infecção pelo HIV; Sistema Único de Saúde (Lei 
8080/90 – Campo de Atuação); Doenças transmissíveis; Administração de medicamentos (vias); 
Escala de glasgow; Infecção hospitalar; Classificação de risco; Oxigenoterapia; Queimaduras; 
Anticorpos; Diabetes Mellitus; Sistematização de Assistência em Enfermagem (S
Perfurocortantes; Processos de cicatrização; Ostomias e cuidados, oximetria de pulso; 
urgências e emergências; Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), HAS; Edema Agudo de Pulmão (EAP); 
Asma; Enfisema, vacinas,materiais biológicos e anticoncepçã

FARMACEUTICO: Subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário apropriado; 
Controlar entorpecentes e produtos equiparados, através de mapas, guias e livros, assim 
atendendo a dispositivos legais; 
químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento na composição; 
Orientar os responsáveis por farmácias municipais para que cumpram as leis vigentes; 
as autoridades superiores no preparo de info
farmacêutica; - Fornecer sempre que solicitado subsídios para elaboração de ordens de serviço, 
portarias, pareceres e manifestos; 
prazo de validade dos mesmos; 
municipais aos munícipes; 
competência; - Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profi
- Assessorar autoridades superiores em assuntos referentes a matéria de sua área de atuação, 
preparando informes, documentos e pareceres; 
de trabalho; - Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou
imediato. Código de Ética (Resolução CFF n. 596/2014). NASF (Núcleo de apoio à saúde da família). 
Promoção de práticas de promoção à saúde. Ética profissional. ESF 
Família. 

 

FISIOTERAPEUTA - Anatomia e 
Públicas de Saúde3,Biomecânica Básica,Fisioterapia Neurofuncional
Fisioterapêutica, Isioterapia Cardiorrespiratória,
Ortopédica Fisioterapia na Saúde da Criança,
Eletrotermofototerapêuticos,
Hidroterapia  3,0Fisioterapia na Saúde do Idoso, 
Marcha 
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Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90); Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.
nº. 8.842/94 que fixa a Política Nacional do Idoso;  

Código de Ética de Enfermagem( Responsabilidades, Deveres, proibições); 
Processos de desinfecção, esterilização; Vias de infecção pelo HIV; Sistema Único de Saúde (Lei 

Campo de Atuação); Doenças transmissíveis; Administração de medicamentos (vias); 
Escala de glasgow; Infecção hospitalar; Classificação de risco; Oxigenoterapia; Queimaduras; 
Anticorpos; Diabetes Mellitus; Sistematização de Assistência em Enfermagem (S

Processos de cicatrização; Ostomias e cuidados, oximetria de pulso; 
Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), HAS; Edema Agudo de Pulmão (EAP); 

ma, vacinas,materiais biológicos e anticoncepção. 

Subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário apropriado; 
Controlar entorpecentes e produtos equiparados, através de mapas, guias e livros, assim 
atendendo a dispositivos legais; - Analisar produtos farmacêuticos, vale
químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento na composição; 
Orientar os responsáveis por farmácias municipais para que cumpram as leis vigentes; 
as autoridades superiores no preparo de informações e documentos sobre legislação e assistência 

Fornecer sempre que solicitado subsídios para elaboração de ordens de serviço, 
portarias, pareceres e manifestos; - Controlar o estoque a compra de medicamentos, assim como, o 

idade dos mesmos; - Controlar a dispensação de medicamentos das farmácias 
municipais aos munícipes; - Planejar e elaborar programas de controle no âmbito de sua 

Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profi
Assessorar autoridades superiores em assuntos referentes a matéria de sua área de atuação, 

preparando informes, documentos e pareceres; - Colaborar com a limpeza e organização do local 
Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 

imediato. Código de Ética (Resolução CFF n. 596/2014). NASF (Núcleo de apoio à saúde da família). 
Promoção de práticas de promoção à saúde. Ética profissional. ESF – Estratégia da Saúde da 

Anatomia e Fisiologia Humana,Código de Ética da Fisioterapia, SUS Políticas 
Públicas de Saúde3,Biomecânica Básica,Fisioterapia Neurofuncional, Semiologi

erapia Cardiorrespiratória, Fisioterapia em UTI,Fisioterapia,
erapia na Saúde da Criança,Fisioterapia na Saúde do Neonato,

Eletrotermofototerapêuticos, Próteses e Órteses, Fisioterapia na Saúde do Trabalhador, 
Fisioterapia na Saúde do Idoso, Fisioterapia na Saúde da Mulher, 
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Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90); Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93); Lei 

Código de Ética de Enfermagem( Responsabilidades, Deveres, proibições); 
Processos de desinfecção, esterilização; Vias de infecção pelo HIV; Sistema Único de Saúde (Lei 

Campo de Atuação); Doenças transmissíveis; Administração de medicamentos (vias); 
Escala de glasgow; Infecção hospitalar; Classificação de risco; Oxigenoterapia; Queimaduras; 
Anticorpos; Diabetes Mellitus; Sistematização de Assistência em Enfermagem (SAE); 

Processos de cicatrização; Ostomias e cuidados, oximetria de pulso; situações de 
Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), HAS; Edema Agudo de Pulmão (EAP); 

Subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário apropriado; 
Controlar entorpecentes e produtos equiparados, através de mapas, guias e livros, assim 

Analisar produtos farmacêuticos, valendo-se de métodos 
químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento na composição; - 
Orientar os responsáveis por farmácias municipais para que cumpram as leis vigentes; - Assessorar 

rmações e documentos sobre legislação e assistência 
Fornecer sempre que solicitado subsídios para elaboração de ordens de serviço, 

Controlar o estoque a compra de medicamentos, assim como, o 
Controlar a dispensação de medicamentos das farmácias 

Planejar e elaborar programas de controle no âmbito de sua 
Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão; 

Assessorar autoridades superiores em assuntos referentes a matéria de sua área de atuação, 
Colaborar com a limpeza e organização do local 

determinadas pelo superior 
imediato. Código de Ética (Resolução CFF n. 596/2014). NASF (Núcleo de apoio à saúde da família). 

Estratégia da Saúde da 

Fisiologia Humana,Código de Ética da Fisioterapia, SUS Políticas 
Semiologia e Avaliação 
isioterapia,Traumato 

isioterapia na Saúde do Neonato,Recursos 
ia na Saúde do Trabalhador, 

rapia na Saúde da Mulher, Biomecânica da 
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NUTRICIONISTA. Princípios Básicos de Nutrição: digestão, absorção e metabolismo dos macro e 
micronutrientes. Nutrição nas diferentes fases do ciclo vital: gestação, aleitamento materno, 
lactação, infância, adolescência, fase adulta e velhice.
cardápios e Adequação Nutricional. Dietoterapia em condições clínicas específicas: doenças 
carenciais, doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, obesidade e magreza, hipertensão, 
diabetes mellitus, hepatopatias, 
ambulatorial e domiciliar. Indicadores e diagnóstico do estado nutricional. Avaliação bioquímica. 
Avaliação nutricional individualizada. Recomendações e necessidades de nutrientes. 
Aconselhamento nutricional. Terapia nutricional enteral. Higiene e Segurança Alimentar: APPCC. 
Microbiologia de Alimentos. Contaminação dos Alimentos. Toxicologia Alimentar. Administração e 
Gerenciamento em UANs: Compra, Armazenamento e Estoque. Análise de custos.
Rotinas. Dimensionamento. Aspectos epidemiológicos em carências nutricionais (desnutrição, 
hipovitaminose A, anemia ferropriva, Cárie dental) e doenças crônicas não transmissíveis (diabetes, 
obesidade, dislipidemia). Programas de Assistênc
Nutrição na promoção da saúde. Políticas e programas de alimentação e nutrição: Nutrição e sua 
relação com a saúde da Comunidade.  Segurança Alimentar e legislação aplicada. Métodos de 
conservação dos alimentos. Causas de deterioração dos alimentos.  Composição de dietas 
equilibradas. Nutrição clínica. Fisiologia e Avaliação do estado nutricional. Alimentação Coletiva. 
Alimentação Escolar. DTAs (Doenças transmitidas por alimentos). Alimentação e Nutrição. Núcleos
de Apoio à Família. Saúde Coletiva (Saúde Pública): Políticas Públicas na Área de Alimentação e 
Nutrição.  
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Princípios Básicos de Nutrição: digestão, absorção e metabolismo dos macro e 
micronutrientes. Nutrição nas diferentes fases do ciclo vital: gestação, aleitamento materno, 
lactação, infância, adolescência, fase adulta e velhice. Prescrição Dietética: Planejamento de 
cardápios e Adequação Nutricional. Dietoterapia em condições clínicas específicas: doenças 
carenciais, doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, obesidade e magreza, hipertensão, 
diabetes mellitus, hepatopatias, nefropatias, distúrbios do trato digestório, câncer, AIDS. Atenção 
ambulatorial e domiciliar. Indicadores e diagnóstico do estado nutricional. Avaliação bioquímica. 
Avaliação nutricional individualizada. Recomendações e necessidades de nutrientes. 

amento nutricional. Terapia nutricional enteral. Higiene e Segurança Alimentar: APPCC. 
Microbiologia de Alimentos. Contaminação dos Alimentos. Toxicologia Alimentar. Administração e 
Gerenciamento em UANs: Compra, Armazenamento e Estoque. Análise de custos.
Rotinas. Dimensionamento. Aspectos epidemiológicos em carências nutricionais (desnutrição, 
hipovitaminose A, anemia ferropriva, Cárie dental) e doenças crônicas não transmissíveis (diabetes, 
obesidade, dislipidemia). Programas de Assistência à Saúde da Criança e da Mulher. Avaliação 
Nutrição na promoção da saúde. Políticas e programas de alimentação e nutrição: Nutrição e sua 
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