PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCESSO SELETIVO
EDITAL Nº 001/2018

MANUAL DO CANDIDATO
ROTEIRO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO VIA INTERNET
Endereço eletrônico: www.agoraconsultoria.srv.br
a) Leia o Edital do Processo Seletivo disponível no site;
b) Preencha o Requerimento de Inscrição online;
c) Imprima o Boleto Bancário e proceda o pagamento da Tarifa de Inscrição
conforme instruções.

LEIA ATENTAMENTE O INTEIRO TEOR DESTE MANUAL,
POIS É POR ELE QUE COMEÇA A SUA SELEÇÃO.
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CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

ITEM

ATIVIDADE

DATA

1

Início das Inscrições.

06/08/2018

2

Término das Inscrições.

16/08/2018

3

Prazo para envio de Títulos/Certificados, conforme o item 6.2 do Edital
(para todos os cargos).

06 a 15/08/2018

5

Divulgação da listagem de candidatos inscritos.
Divulgação dos locais e horários de provas na Prefeitura Municipal e no
site www.agoraconsultoria.srv.br.
Comprovante Definitivo de Inscrição disponível no site da empresa

11/09/2018

6

Realização das Provas Objetivas.

16/09/2018

7

Divulgação dos Gabaritos Oficiais das Provas Objetivas na Prefeitura
Municipal e no site www.agoraconsultoria.srv.br.

16/09/2018

8

Prazo de Recurso referente aos Gabaritos Oficiais das Provas
Objetivas.

17 e 18/09/2018

9

Respostas aos recursos interpostos pelos candidatos.

26/09/2018

10

Resultado das Provas Objetivas e Títulos.

26/09/2018

11

Prazo de Recursos referentes aos resultados das Provas Objetivas e
Títulos

12

Respostas aos recursos interpostos pelos candidatos.

03/10/2018

13

Divulgação do Resultado Final.

03/10/2018

4

21/08/2018

27 e 28/09/2018
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018
A Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha - ES, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pela Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO que estarão abertas, no período de
06 a 16/08/2018 as inscrições para o PROCESSO SELETIVO de Provas e Títulos, destinado ao
provimento de vagas existentes no Quadro de Pessoal instituído pela Lei nº 1.733 de11/06/2007
Dispõe Sobre a criação de emprego público no âmbito da administração direta do município de
São Gabriel da Palha e dá outras providências, Lei Municipal n° 1.735 de 11/06/2007, que “Dispõe
sobre a criação de emprego público no âmbito da administração direta do município de São
Gabriel da Palha e dá outras providências” e demais leis e decretos municipais em vigor e com as
presentes instruções especiais que regulamentaram todo o Processo Seletivo e suas alterações.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo será realizado sob a responsabilidade da empresa contratada, Ágora
Consultoria Ltda., site www.agoraconsultoria.srv.br, e-mail: agoraconsultoria@outlook.com
Endereço para correspondência: Ágora Consultoria Ltda. - Processo Seletivo da Prefeitura
Municipal de São Gabriel da Palha - MG. Av. Visconde do Rio Branco, nº 931, sala 101, Centro,
Teófilo Otoni - MG, CEP: 39800-118.
1.2. O Processo Seletivo compreenderá das seguintes etapas:
a) 1ª Etapa – Provas Objetivas, conforme previsto no Anexo III deste Edital e Prova de Títulos
conforme previsto no item 6.2 do Edital; sob responsabilidade da empresa Ágora Consultoria.
b) 2ª Etapa– Comprovação de requisitos e exames médicos admissionais, de caráter eliminatório;
sob responsabilidade da Prefeitura Municipal.

1.3. O prazo de validade do Processo Seletivo é de 2 (dois) anos, contados da data da
homologação do seu resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, uma única
vez a critério da Administração Municipal.
1.4. Caso surjam, no prazo de validade deste Processo Seletivo, outras vagas além da prevista
para o cargo público previsto neste Edital, e, observados o interesse público e a necessidade do
serviço, poderão ser contratados os candidatos aprovados neste certame, limitados ao
quantitativo das novas vagas incorporadas e observada a ordem classificatória.
1.5. Os Cargos Públicos, objetos do presente certame para contratação, são os constantes do
ANEXO III deste Edital.
1.6. O vencimento constante do ANEXO III estará sujeito a reajustes, na forma da Lei.
1.7. O ANEXO III deste Edital relaciona os Grupos Ocupacionais, Nomenclaturas,
Requisitos/Escolaridade, Vencimentos Mensais, Número de Vagas e Carga Horária Semanal,
mediante regras e condições contidas neste edital.
1.8. O Processo Seletivo será constituído de Prova Objetiva e Prova de Títulos.
1.9. As Provas Objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas conforme
apresentado no ANEXO III deste Edital.
1.10. Os Conteúdos Programáticos das Provas Objetivas encontram-se no ANEXO II deste Edital.
1.11. REGIME EMPREGATÍCIO: os Empregos Públicos constantes deste Edital são regidos
pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT conforme, Lei Municipal nº 1733/2007 e Lei
Municipal nº 1.735/2007.
2. REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO NO CARGO
2.1. Ter sido aprovado no Processo Seletivo, na forma estabelecida neste Edital;
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2.2. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de
gozo de direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto n. 70.436, de 18 de abril de
1972 e art. 12, § 1º c/c art. 37, inciso I da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
2.3. Possuir, na data da posse, certificado/diploma de acordo com as exigências do cargo,
especificadas no Anexo III deste edital, obtido em instituição de ensino público ou privado,
devidamente reconhecido pelo MEC.
2.4. Estar em dia com as obrigações eleitorais.
2.5. Estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino.
2.6. Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse.
2.7. Ter aptidão física e mental para o pleno exercício das atribuições do cargo.
2.8. Apresentar, na época da posse, os documentos comprobatórios descritos no item 9.
Resultado e Convocação.
3. INSCRIÇÕES
a) Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que
preenche todos os requisitos exigidos para o ingresso no cargo.
b) Ao realizar a inscrição o candidato declara estar ciente e de acordo com as normas
estabelecidas pelo Edital.
c) O valor da Tarifa de Inscrição está especificado para cada cargo no ANEXO III deste edital.
d) Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional.
e) Não haverá devolução do valor da Tarifa de Inscrição, salvo em face de situações inesperadas
como cancelamento, suspensão, adiamento, pagamento em duplicidade, alteração da data das
provas e extemporâneo ou exclusão de algum cargo oferecido.
f) Confirmada a situação especificada de devolução de Tarifa referente à inscrição, esta será
devolvida com juros e correção monetária ao candidato, pela empresa realizadora do Processo
Seletivo, no prazo de 10 dias da publicação da Decisão Final do Ato Motivador da respectiva
devolução, no mesmo local das inscrições ou através de depósito bancário, em conta a ser
indicada pelo candidato.
g) A empresa Ágora Consultoria Ltda., realizadora do Processo Seletivo, divulgará no site da
empresa: www.agoraconsultoria.srv.br, conforme Cronograma, página 2 deste Edital, a relação
de todos os candidatos inscritos no certame. Caso não conste na listagem ou o candidato
constate qualquer divergência em sua inscrição, deverá entrar em contato com a empresa para
solução do problema.
h) Será divulgada listagem dos candidatos inscritos, local e horário de provas, conforme
cronograma página 2 deste Edital, na Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha e no site
www.agoraconsultoria.srv.br.
i) Para ter acesso ao local das provas, é imprescindível a apresentação do Documento Oficial de
Identidade.
j) O Comprovante Definitivo de Inscrição, contendo local, data e hora das provas objetivas, estará
disponível para o candidato no site www.agoraconsultoria.srv.br a partir da data prevista no
Cronograma do Processo Seletivo, página 2 deste Edital.
k) Recomendamos ao candidato apresentar no dia da prova o Comprovante Definitivo de
Inscrição ou Recibo de Pagamento Bancário referente à realização da sua inscrição.
3.1. INSCRIÇÃO PRESENCIAL (NÃO HAVERÁ INSCRIÇÃO PRESENCIAL)
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3.2. INSCRIÇÃO VIA INTERNET
3.2.1. Período de Inscrição: 08:00 horas do dia 06/08/2018 às 20:00 horas do dia 16/08/2018.
3.2.2. Endereço eletrônico: www.agoraconsultoria.srv.br
3.2.3. O candidato deverá preencher o formulário eletrônico disponível no site da empresa
realizadora do Processo Seletivo, informando todos os dados solicitados no referido formulário
eletrônico.
3.2.4. Imprimir o Boleto Bancário gerado no ato da inscrição.
3.2.5. O pagamento deverá ser feito em qualquer banco ou casa lotérica até a data do
vencimento, constante no próprio Boleto.
3.2.6.O pagamento após a data de vencimento implica no cancelamento da inscrição.
3.2.7. O candidato poderá emitir 2ª via do Boleto Bancário no site: www.agoraconsultoria.srv.br
acessando a Área do Candidato com seu CPF e senha informados no ato da inscrição.
3.2.8. A inscrição VIA INTERNET só será efetivada após a confirmação do pagamento feito por
meio do Boleto Bancário.
3.2.9. O candidato inscrito VIA INTERNET não deverá enviar cópia de documento de identidade,
sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrados no ato da
inscrição, sob as penas da lei.
3.2.10. Caso o candidato seja PORTADOR DE DEFICIÊNCIA deverá enviar o Laudo Médico
conforme item 4.4 deste Edital, via Correios por SEDEX ou CARTA REGISTRADA COM AR para
o endereço de correspondência, ver item 1.1 do Edital, durante o período das inscrições.
3.2.11. A Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha e a Ágora Consultoria Ltda. não se
responsabilizam por solicitação de inscrição pela Internet não recebida por motivos de ordem
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação,
bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. Ressalta-se que tal
disposição só será válida se as falhas ocorridas não forem de responsabilidade dos
organizadores.
3.3. DA ISENÇÃO DA TARIFA DE INSCRIÇÃO
3.3.1. Somente serão isentos da tarifa de inscrição os candidatos que, em razão de limitações de
ordem financeira, não possam arcar com o pagamento da tarifa de inscrição, podendo ser
comprovada esta condição através da Declaração de Hipossuficiência Financeira, conforme
modelo, ou por qualquer outro meio legalmente admitido.
3.3.2. Para solicitação da isenção da Tarifa de Inscrição o candidato deverá primeiramente
realizar a sua inscrição conforme item 3 deste Edital.
3.3.3. O candidato que necessitar da isenção da Tarifa de Inscrição deverá encaminhar via
Correios por SEDEX ou CARTA REGISTRADA COM AR para o endereço de correspondência,
ver item 1.1 do Edital.
3.3.4. O pedido de isenção da Tarifa de Inscrição deverá ser feito no período 06 e 07/08/2018.

3.3.4.1. Os pedidos de isenção feitos após o prazo estipulado serão desconsiderados e terão a
solicitação de isenção automaticamente indeferida.
3.3.5. O pedido de isenção da Tarifa de Inscrição será julgado pela Empresa realizadora do
certame com auxílio da Comissão Supervisora do Processo Seletivo e será divulgado em até 05
(cinco) dias úteis antes do final das inscrições no site www.agoraconsultoria.srv.br.
3.3.6. Fica assegurado o direito de recurso aos candidatos com o pedido de isenção indeferido, no
prazo de três dias contados da divulgação do resultado dos pedidos de isenção da tarifa de
inscrição. Os recursos deverão ser enviados para o email recurso@agoraconsultoria.srv.br.
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3.3.7. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção da tarifa de inscrição indeferidos, após
o julgamento dos recursos, terão prazo de 03 (três) dias úteis após a publicação do julgamento
para, querendo, pagarem a tarifa referente ao cargo de escolha, constante do Anexo III do Edital.
3.3.8. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de tarifa e/ou requerimento de
devolução de tarifa via fax ou correio eletrônico.
3.3.9. Não será concedida isenção aos inscritos que já tenham efetuado o pagamento da
respectiva Tarifa de Inscrição.
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha– Edital nº 001/2018
N° de inscrição:
Nome do candidato:
Código e descrição do cargo pretendido:
Declaro que preencho as condições trazidas no Edital, especialmente as descritas no item 3.3,
para o ato de isenção da Tarifa de Inscrição, tendo em vista que a renda per capita de minha
família, considerando-se, para tanto, os ganhos dos membros do núcleo familiar, que vivem sob o
mesmo teto é insuficiente para arcar com o pagamento da referida Tarifa de Inscrição.
Ao assinar esta declaração assumo total responsabilidade legal dos termos aqui apresentados.
Local e data:
Assinatura
4. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
4.1. Não haverá disponibilidade de vagas aos candidatos com deficiência, em decorrência do
número reduzido de vagas oferecidas, ficando, no entanto, reservado o percentual de 5% (cinco
por cento) em face da classificação obtida relativamente ao total de vagas surgidas durante o
prazo de validade deste Edital (Lei nº 7.853/89 e Decreto Federal nº 3.298/99).
5. COMISSÃO SUPERVISORA DO PROCESSO SELETIVO
5.1. A Prefeita Municipal designou através de Portaria a Comissão Supervisora do Processo
Seletivo, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar todas as etapas de elaboração, aplicação e
julgamento do Processo Seletivo.
5.2. A Prefeita Municipal poderá indicar quantas pessoas forem necessárias ao acompanhamento
do Processo Seletivo em todas as suas fases objetivando o perfeito sigilo e o bom andamento do
certame.
6. REALIZAÇÃO DAS PROVAS
6.1. DAS PROVAS OBJETIVAS

6.1.1. As Provas Objetivas, de caráter classificatório e eliminatório, são as descritas no ANEXO III
deste edital.
6.1.2. As Provas Objetivas serão realizadas conforme Cronograma, página 2 do Edital.
6.1.2.1. Os locais e horários serão divulgados conforme Cronograma do Processo Seletivo pág. 2
do Edital no site www.agoraconsultoria.srv.br.
6.1.3. As Provas Objetivas constarão de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha com 5 (cinco)
opções (A, B, C, D, E) cada e uma única resposta correta.
6.1.4. As Provas Objetivas terão a duração de 3 horas.
6.1.5. As respostas das Provas Objetivas deverão ser transcritas para a Folha de Respostas, que
é o único documento válido para correção eletrônica. Em nenhuma hipótese haverá
substituição da Folha de Respostas por erro do candidato, sendo da responsabilidade
exclusiva do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, emenda ou
rasura, ainda que legível.
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6.1.6. Não será permitido que as marcações na Folha de Respostas sejam feitas por outras
pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse
caso, se necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal devidamente treinado.
6.1.7. As Folhas de Respostas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico.
6.1.8. Será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por
cento) do total de pontos das provas objetivas inerentes ao cargo, especificadas no ANEXO
III deste Edital.
6.1.9. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente do valor da nota final.
6.1.10. Os dois últimos candidatos de cada sala deverão permanecer no local de aplicação das
provas até que o último candidato as tenha concluído, a fim de assistirem ao lacre dos envelopes
de Gabaritos. Após o lacre, os referidos candidatos e o fiscal de sala assinarão nos respectivos
envelopes.
6.1.11. Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, títulos
eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem
valor de identidade, documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados, cópias e protocolos.
6.1.12. O candidato que não apresentar documento de identidade oficial original, não terá
acesso ao local das provas e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
6.1.13. Em hipótese alguma serão realizadas provas fora do local, cidade, data e horário
determinado.
6.1.14. Será excluído deste Processo Seletivo o candidato que faltar, chegar atrasado à prova, ou
que, durante a sua realização, for colhido em flagrante comunicação com outro candidato ou com
pessoas estranhas, oralmente, por escrito ou através de equipamentos eletrônicos, ou, ainda, que
venha a tumultuar a realização das provas, podendo responder legalmente pelos atos ilícitos
praticados.
6.1.15. Não é permitido ao candidato, no dia de aplicação das provas objetivas, a utilização de
qualquer tipo de aparelho eletrônico, como: telefone celular, smartphone, tablet, notebook ou
similar, pagers, relógio digital, agenda eletrônica, receptor, gravador, aparelhos sonoros,
fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, transmissor de dados e
mensagens, máquina fotográfica, máquina calculadora, etc. Não é permitido também a utilização
de quaisquer acessórios de chapelaria tais como chapéu, boné, gorro ou protetores auriculares.
6.1.15.1. É proibido o acesso do candidato ao local de aplicação de prova portando qualquer tipo
de equipamento citado no item anterior.
6.1.15.2. O descumprimento da instrução do item 6.1.15, acima, implicará na eliminação do
candidato, caracterizando-se tal ato como tentativa de fraude.
6.1.16. Após o início e durante a realização das provas não será permitida a comunicação entre

os candidatos, utilização de anotações, impressos, livros ou quaisquer outros materiais de
consulta.

6.1.17. Após o fechamento dos portões, início e durante a realização das provas, não será
permitida a entrada de candidatos e a permanência de pessoas estranhas ao evento no

local de aplicação das provas.

6.1.18. O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização das provas, sem
acompanhamento de fiscal, após ter assinado a lista de presença.
6.1.19. Recomendamos o comparecimento do candidato ao local de realização das provas com,
no mínimo, 30 minutos de antecedência, portando caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto
nº 2 e borracha, e só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização das provas,
levando consigo o caderno de questões, após 60 minutos contados do efetivo início delas.
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6.1.20. Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento a quaisquer das
provas resultará na eliminação automática do candidato.
6.1.21. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das
provas em virtude de afastamento de candidato da sala de provas.
6.1.22. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de
aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das
provas e/ou aos critérios de avaliação.
6.1.23. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá
levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será
responsável pela guarda da criança.
6.1.23.1. Os candidatos não portadores de deficiência que necessitarem de condições especiais
para realização das provas, deverão, no ato da inscrição especificar as condições desejadas,
anexando comprovação da necessidade, se for o caso.
6.1.23.2. Caso a necessidade de condição especial para realização das provas ocorra após a
finalização das inscrições, o candidato deverá entrar em contato com a Empresa para especificar
a condição desejada.
6.1.24. Terá suas provas anuladas e será eliminado do Processo Seletivo, resguardado o direito
ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, o candidato que,
durante a realização de qualquer uma das provas:
a) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização;
b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer das provas;
c) utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou equipamento similar, dicionário, notas
e/ou impressos que não forem expressamente permitidos, telefone celular, gravador, receptor
e/ou pagers e/ou comunicar-se com outro candidato;
d) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas,
com as autoridades presentes e/ou com candidatos;
e) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua
realização;
f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
g) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas;
h) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas ou neste Edital.
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
j) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos, para obter aprovação própria ou de terceiros, em
qualquer etapa do Processo Seletivo.
6.1.25. Se, a qualquer tempo, for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico,
ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será eliminado do
Processo Seletivo, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa com os meios e
recursos a ele inerentes.
6.1.26. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos,
Editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo, os quais serão afixados nos quadros
de avisos da Prefeitura e site da Empresa (www.agoraconsultoria.srv.br), devendo ainda manter
atualizado seu endereço, e quando do preenchimento da inscrição fornecer o endereço completo
na ficha de inscrição, e endereço eletrônico (e-mail), se possuidor.
6.1.27. Ao terminar a prova, o candidato não poderá permanecer no recinto de aplicação de
prova, devendo se retirar imediatamente do local de prova.
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6.2. DA PROVA DE TÍTULOS/CERTIFICADOS (para todos os cargos)
QUADRO I
Item

Certificado

Duração

Máx. de Certificados

Pontos por
Certificado

1

Curso ou treinamento

20 a 39 horas

2 (dois)

1 ponto

2

Curso ou treinamento

40 a 110 horas

2 (dois)

2 pontos

3

Pós-Graduação,
Especialização ou Curso

Acima de 110 horas

1 (um)

3 pontos

4

Mestrado

——

1 (um)

5 pontos

5

Doutorado

——

1 (um)

9 pontos

6.2.1. Os Pontos por Títulos/Certificados são os descritos no Quadro I, deste Edital.
Pontuação máxima: 9 (nove) pontos.
6.2.2. Os pontos atribuídos aos Títulos/Certificados serão considerados exclusivamente para
efeito de classificação.
6.2.3. Os Títulos/Certificados entregues guardarão direta relação com as atribuições dos cargos
do Processo Seletivo.
6.2.4. Os Títulos/Certificados apresentados em língua estrangeira deverão ser acompanhados da
tradução para Língua Portuguesa, feita por um Tradutor Juramentado, sob pena do documento
não ser pontuado.
6.2.5. Não serão atribuídos pontos aos Títulos/Certificados:
a)
b)
c)
d)
e)

exigidos pelo MEC para conclusão de cursos.
como requisito mínimo para o cargo.
sem especificação clara da carga horária.
em cópias simples (sem autenticação).
postados fora do prazo determinado no Cronograma do Processo Seletivo, página 2 deste
Edital.

6.2.6. Os Títulos/Certificados deverão ser enviados -em cópias autenticadas- via Correios por
SEDEX ou CARTA REGISTRADA COM AR para o endereço de correspondência, ver item 1.1 do
Edital.
6.2.7. Os Títulos/Certificados enviados via Correios, deverão estar em envelope lacrado, tamanho
Ofício, contendo externamente em sua face frontal, os seguintes dados:
Ágora Consultoria Ltda. (Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha–
Edital nº 001/2018).
6.2.7.1. Dentro do envelope os Títulos/Certificados deverão seguir rigorosamente a ordem prevista
no item 6.2.1, QUADRO I, acompanhados da Relação de Entrega de Títulos/Certificados,
devidamente preenchida, datada e assinada pelo candidato, conforme modelo a seguir:
MODELO DE RELAÇÃO DE ENTREGA DE TÍTULOS/CERTIFICADOS
Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha – Edital nº 001/2018
N° de inscrição:
Nome do candidato:
Código e descrição do cargo pretendido:
Descrição dos Títulos (1 título/certificado por linha):
Local e data:
Assinatura
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7. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
7.1. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, serão adotados os seguintes critérios para
o desempate, aplicados sucessivamente:
a) candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos completos até o último dia de
inscrição, em obediência à Lei 10.741 de 1° de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso;
b) obtiver maior aproveitamento na prova de Conhecimentos Específicos;
c) obtiver maior aproveitamento na prova de Saúde Pública;
d) obtiver maior aproveitamento na prova de Português;
e) obtiver maior aproveitamento na prova de Matemática;
f) obtiver maior aproveitamento na prova de Títulos;
g) persistindo o empate será dada preferência ao candidato de idade mais elevada.
8. RECURSOS
8.1. Caberão recursos contra questões das Provas Objetivas, Prova de Títulos, contra erros ou
omissões no gabarito ou referente à pontuação da classificação do PRÓPRIO CANDIDATO, ou
seja, de todas as decisões proferidas durante o Processo Seletivo que tenham repercussão na
esfera de direitos dos candidatos, conforme o Cronograma do Processo Seletivo.
8.1.1. Em qualquer um dos casos, o recurso devidamente fundamentado, incluindo bibliografia
pesquisada, deverá conter todos os dados que informem a identidade do reclamante e seu
número de inscrição, bem como os demais dados constantes do Formulário de Recursos.
8.1.2.O candidato deverá preencher um Formulário de Recurso para cada questão que deseja
efetuar recurso, sendo automaticamente desconsiderados recursos de igual teor interpostos pelo
mesmo candidato.
8.1.3. As Provas Objetivas de todos os candidatos devem ser recorrigidas de acordo com o novo
gabarito, se houver alteração do gabarito oficial por força do julgamento de recurso.
8.1.4. A decisão proferida pela Banca Examinadora tem caráter irrecorrível na esfera
administrativa, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
8.1.5. Os pontos correspondentes à anulação de item ou questão das provas objetivas, por força
do julgamento de recurso, serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido.
8.2. Os recursos deverão ser enviados via internet para o e-mail: recurso@agoraconsultoria.srv.br
8.2.1.A interposição dos recursos deverá observar o prazo estipulado no item 8.1 deste edital.
8.3. Os recursos intempestivos serão desconsiderados e os inconsistentes serão indeferidos.
MODELO DE RECURSO
Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha – Edital nº 001/2018
N° de inscrição: / Nome do candidato:
Código e descrição do cargo pretendido:
Venho requerer revisão da questão n° ______ da Prova ____________
Justificativa: _______________________________________________
Local e data / Assinatura
9. RESULTADO E CONVOCAÇÃO
9.1. O resultado do Processo Seletivo estará à disposição dos interessados conforme Cronograma
do Processo Seletivo, página 2 deste Edital, na Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha e no
site www.agoraconsultoria.srv.br.
9.2. Os candidatos convocados para a posse serão submetidos a exames médicos compostos de
entrevista médica e exames complementares.
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9.3. O exame médico terá caráter exclusivamente eliminatório e os candidatos serão considerados
aptos ou inaptos.
9.4. A convocação dos candidatos para esta fase será processada, gradualmente, dentro do prazo
de validade deste certame, observando-se a ordem de classificação dos candidatos e a aptidão
nos exames pré-admissionais.
9.5. Para a contratação é indispensável que o candidato apresente os seguintes documentos:
a) Documento de Identidade de reconhecimento nacional, que contenha fotografia (cópia);
b) Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia), quando for o caso;
c) Título de Eleitor com votação atualizada (cópia); (com último comprovante de votação, ou
certificado de quitação eleitoral)
d) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação ou outro documento que comprove
estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino (cópia);
e) 01 (uma) fotos 3x4 recente;
f) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP ou declaração da firma anterior, informando não
haver feito o cadastramento (cópia);
g) Cartão de Identificação de Contribuinte - CIC/CPF (cópia);
h) Comprovante de Escolaridade ou habilitação exigida para o provimento do cargo pretendido,
adquirida em instituição oficial ou legalmente reconhecida (cópia);
i) Declaração de não ocupar outro cargo público, ressalvados os previstos no Art. 37, XVI, a, b e
c da Constituição Federal;
j) Declaração de bens.
k) Comprovante de endereço;
l) Certidão negativa de antecedentes criminais;
m) Atestado médico comprovando a aptidão física para o trabalho.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Não haverá, sob qualquer hipótese ou alegação, segunda chamada para as etapas previstas
para este Processo Seletivo.
10.2. Será eliminado, assegurado o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes, o candidato que:
a) agir com incorreção ou descortesia, independentemente do momento, para com qualquer
membro da equipe encarregada da aplicação de provas ou do Processo Seletivo;
b) não comparecer nos locais, datas e horários determinados;
c) não atender ou recusar convocação para qualquer uma das localidades que integram o
Município.
d) infringir qualquer norma ou regulamento do presente Edital.
10.3. O candidato aprovado deverá manter junto à Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha,
durante o prazo de validade deste Processo Seletivo, seu endereço atualizado, visando a
eventuais convocações. Não lhe caberá nenhuma reclamação, caso não seja possível a Prefeitura
Municipal de São Gabriel da Palha, convocá-lo por falta dessa atualização.
10.4. A mudança de endereço, quando ocorrer, deverá ser informada formalmente por meio de
carta assinada pelo próprio candidato, a ser enviada e/ou entregue no Setor de Pessoal da
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha.
10.5. A Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, e a empresa realizadora deste Processo
Seletivo, não possuem vínculo ou convênio com nenhuma instituição de ensino ou cursos
preparatórios, não se responsabilizando por quaisquer cursos, textos ou apostilas não
expressamente indicados para este Processo Seletivo.
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10.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos,
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da
convocação dos candidatos para o evento correspondente, circunstância que será mencionada
com a devida antecedência em Edital ou aviso a ser publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura
Municipal de São Gabriel da Palha e no site www.agoraconsultoria.srv.br, de forma a assegurar as
informações aos candidatos.
10.7. O resultado final deste Processo Seletivo será devidamente homologado pela Prefeita
Municipal de São Gabriel da Palha.
10.8. Decorridos 6 (seis) anos da data de homologação deste Processo Seletivo, não restando
recurso pendente, as provas e o processo pertinentes ao mesmo serão encaminhados à
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, para destinação final de guarda permanente.
10.9. Os casos omissos, não previstos neste Edital ou não incluídos no Requerimento de
Inscrição, serão apreciados pela Comissão Especial para Coordenação e Acompanhamento deste
Processo Seletivo.
10.10. Este Edital poderá ser impugnado no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do primeiro dia
útil subsequente ao da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado.
São Gabriel da Palha– MG, 24 de julho de 2018.
Lucélia Pim Ferreira da Fonseca
Prefeita Municipal
ANEXO I - ATRIBUIÇÕES DO CARGO
01. ATENDENTEDE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSF
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Auxiliar nos trabalhos odontológicos de prevenção e promoção da
saúde bucal, mediante ambulatoriais, ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas,
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do Gestor Municipal.
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS: Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e
instrumento utilizados; sob supervisão do cirurgião dentista ou do THD, realizar procedimentos educativos e
preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como evidenciação de placa bacteriana, escovação
supervisionada, orientações de escovação, uso de fio dental; preparar e organizar o instrumental e materiais
(sugador, espelho, sonda, etc.) necessários para o trabalho; instrumentalizar o cirurgião dentista ou THD
durante a realização de procedimentos clínicos (trabalho à quatro mão); agendar o paciente e orientá-Io ao
retorno e à preservação do tratamento; Acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de Saúde da
Família no tocante à saúde bucal e executar outras tarefas correlatas.
02. ATENDENTE DO PSF
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: atendimento e agendamento de consultas à população, mediante
ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as
diretrizes do SUS e sob a supervisão do Gestor Municipal.
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS: Recepcionar e prestar serviços de apoio a todos os usuários;
prestar atendimento telefônico, fornecendo todas as informações necessárias sobre as Unidades de Saúde;
agendamento e marcação de consultas médicas e odontológicas; acolhimento aos usuários com
humanização; organização, informação e planejamento do trabalho; cadastro organizado e facilidade de
acesso aos mesmos e executar outras tarefas correlatas.
03. AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Serviço de atendimento e recepção ao público; limpeza, desinfecção
e esterilização de materiais; auxiliar o corpo clínico; visitas domiciliares para orientações; encaminhamentos
aos serviços de saúde; acompanhar transporte dos casos de urgência/emergência, atividade de prevenção

________________________________________________________
12
ÁGORA CONSULTORIA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 001/2018
________________________________________________________
e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas
em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do Gestor Municipal.
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS: - Realizar procedimento de enfermagem dentro das suas
competências técnicas e legais; Realizar procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes, UFS e
nos domicílios, dentro do planejamento de ações traçado pela equipe; Preparar o usuário para consultas
médicas e de enfermagem, exames e tratamentos na USF; Zelar pela limpeza e ordem do material, de
equipamento e de dependências da USF, garantindo o controle de infecção; Realizar busca ativa de casos,
como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico; No nível de suas competências,
executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de educação
em saúde aos grupos de patologias específicas e às família de risco, conforme planejamento da USF e
executar outras tarefas correlatas.
04. CIRURGIÃO DENTISTA DO PSF
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Realizar tratamento odontológico curativo e preventivo a população,
através do exercício de atividade de prevenção e promoção da saúde, mediante ações ambulatoriais,
domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do
SUS e sob a supervisão do Gestor Municipal.
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS: Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de
saúde bucal da população adscrita; Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional
Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/SUS 96 - e na Norma Operacional Básica da Assistência à
Saúde (NOAS); Realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adscrita;
Encaminhar e orientar os usuários que apresentam problemas complexos a outros níveis de assistência,
assegurando seu acompanhamento; Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; Realizar
pequenas cirurgias ambulatoriais; Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos
diagnósticos efetuados; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; Executar
as ações de assistência integral, aliado a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos
ou grupo específicos, de acordo com planejamento local; Coordenar ações coletivas voltadas para
promoção e prevenção em saúde bucal; Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as
ações coletivas; Capacitar às equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e
preventivas em saúde bucal; Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD e executar outras
tarefas correlatas.
05. ENFERMEIRO DO PACS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Trabalho de supervisão, coordenação e orientação a Equipe dos
Agentes Comunitários de Saúde, capacitando os agentes para o exercício de atividade de prevenção e
promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas
em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do Gestor Municipal.
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS: planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações
desenvolvidas pelos ACS; supervisionar, coordenar e realizar atividades de qualificação e educação
permanente dos ACS, com visitas ao desempenho de suas funções; facilitar a relação entre os profissionais
da Unidade Básica de Saúde e ACS, contribuindo para a organização da demanda referenciada; realizar
consultas e procedimentos de enfermagem na Unidade Básica de Saúde e, quando necessário, no domicilio
e na comunidade; solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos ou
outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, observadas as
disposições legais da profissão; organizar e coordenar grupos específicos de indivíduos e famílias em
situação de risco da área de atuação dos ACS; participar do gerenciamento dos insumos necessários para
o adequado funcionamento da UBS, e executar outras tarefas correlatas.
06. ENFERMEIRO DO PSF
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Trabalho de supervisão, coordenação e orientação a Equipe
Estratégica Saúde da Família, capacitando os agentes para o exercício de atividade de prevenção e
promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas
em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do Gestor Municipal.
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e
emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; Realizar consulta
de enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme
protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as Disposições legais da profissão; Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF; executar as ações de assistência integral em
todas as fases do ciclo devida: criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso; No nível de suas
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competências, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; - Realizar ações
de saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando necessário, no domicílio; - Realizar as atividades
corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da
Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; Organizar e
coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde
mental, etc; Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitário de Saúde e de
auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções e executar outras tarefas correlatas.
07. MÉDICO DO PSF
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Realizar tratamento clínico curativo e preventivo a população, através
do exercício de atividade de prevenção e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias,
individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do
Gestor Municipal.
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS: Realizar consultas clinica aos usuários da sua área adstrita;
Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher,
adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na USF e,quando necessário, no domicílio; Realizar as
atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica, definidas na
Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a atuação clínica à prática da saúde
coletiva; Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de
saúde mental, etc; Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; Encaminhar aos
serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF, por
meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra-referência; Realizar pequenas cirurgias
ambulatórias; Indicar internação hospitalar; Solicitar exames complementares; Verificar e atestar óbito e
executar outras tarefas correlatas.
08. MOTORISTA DO PSF
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Atividades de nível médio, envolvendo a execução de trabalhos
relacionados com a condução e conservação de veículos automotores do Programa Saúde da Família.
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS: Dirigir automóveis destinados ao transporte de profissionais em
visitas domiciliares; Recolher o veículo à garagem quando concluída a jornada de trabalho; Manter os
veículos em perfeitas condições de funcionamento; Fazer reparos de emergência; Zelar pela conservação
do veículo que lhe for entregue; Encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que
lhe for confiada; Providenciar nas revisões e no abastecimento de combustível, água e óleo; Comunicar a
seu superior imediato, qualquer anomalia verificada no funcionamento do veículo; Executar outras tarefas
semelhantes.
09. SERVENTE DO PSF
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral; ajudar na remoção
ou arrumação de móveis e utensílios;
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS: fazer o serviço de faxina em geral; remover o pó de móveis,
paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios;
arrumar banheiros e toaletes; auxiliar na arrumação e troca de roupas de macas; lavar assoalhos, lavar e
passar vestuários e roupas de cama e mesa; coletar lixo dos depósitos colocando-os nos recipientes
apropriados; lavar vidros, espelhos e persianas; varrer pátios; fazer café e, eventualmente, servi-lo; fechar
portas, janelas e vias de acesso; lavar paredes internas e externas dos estabelecimentos; manter os
ambientes arejados e executar tarefas afins.

ANEXO II - PROGRAMAS DE PROVAS
Sugestões bibliográficas: As sugestões citadas são apenas indicativas, podendo o
candidato utilizar-se de outras referências que contenham os itens dos programas de
provas.
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I. PORTUGUÊS
I.I. PORTUGUÊS – ENSINO FUNDAMENTAL
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Análise semântica = valor que a palavra adquire no
contexto, sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos; Tipos de composição textual;
linguagem denotativa e conotativa; Variantes linguísticas; linguagem oral e linguagem escrita;
formal e informal; gíria; Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número
de sílaba e sílaba tônica; Acentuação = acento agudo, circunflexo e grave; regras de acentuação;
ocorrência da crase; Encontro vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia; Pontuação =
Empregar corretamente: ponto-final, ponto-e-vírgula, ponto-de-exclamação, ponto-deinterrogação, dois-pontos, reticências, aspas, parênteses, colchete e vírgula; Frases: tipos de
frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; Classes de palavras:
Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau; Artigos =
definidos e indefinidos; Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos
pátrios e locução adjetiva; Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares,
irregulares, auxiliares, abundantes e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo;
Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de tratamento, indefinido, possessivo,
demonstrativo, interrogativo, relativo; Numerais = flexão dos numerais e emprego; Preposições;
Conjunções; Interjeições; Advérbios. Sujeito = tipos de sujeito; Predicado = tipos de predicado;
Complemento verbal e nominal; Aposto; Vocativo; Concordância nominal e verbal; Regência
nominal e verbal: Colocação pronominal; Estrutura e formação das palavras. Novo acordo
ortográfico da Língua Portuguesa.
Sugestões bibliográficas:
Gramática Português Fundamental – Douglas Tufano – Editora Moderna. Palavra e Ação – Ana
Maria de C. Guedes, Clodoaldo Meneguello Cardoso e Nelson Neto da Silva – 1º ao 9º ano –
Editora do Brasil S/A; Lições Práticas de Gramática – Ulisses Infante – Editora Scipione;
Gramática Essencial - José de Nicola & Ulisses Infante - Editora Scipione; Descobrindo a
Gramática do 6º ao 9º ano – GilioGiacomozzi, Gildete Valério e Cláudia RedaFenga.-Editora FTD;
Gramática Ilustrada - Hildebrando A. de André; Qualquer livro de Língua Portuguesa do 6º ao 9º
ano. Michaelis - Guia Prático da Nova ortografia - Douglas Tufano - Editora Melhoramento Nova
Escola - Manual da nova ortografia - Editora Ática e Scipione. O que muda com o acordo
ortográfico - Disponível em www.g1.com.br . E outros livros que abrangem o programa proposto.
I.II. PORTUGUÊS – ENSINO SUPERIOR
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de
linguagem; Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos,
parônimos e homônimos; Tipos de composição textual; elementos da estrutura narrativa;
elementos da estrutura dissertativa; coesão e coerência textual; descrição objetiva e subjetiva;
Linguagem denotativa e conotativa; figuras e vícios de linguagem; Variantes linguísticas;
linguagem oral e linguagem escrita; formal e informal; gíria; Sílaba = separação silábica,
classificação das palavras quanto ao número de sílaba e sílaba tônica; Acentuação = acento
agudo, circunflexo e grave; regras de acentuação; ocorrência da crase;
Encontro vocálico,
encontro consonantal e dígrafo; Ortografia; Pontuação = Empregar corretamente: ponto-final,
ponto-e-vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois-pontos, reticências, aspas,
parênteses, colchete e vírgula. Classes de palavras: 1. Substantivos = tipos de substantivos,
flexão dos substantivos em gênero, número e grau; 2. Artigos = definidos e indefinidos; 3.
Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos pátrios e locução adjetiva; 4.
Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, irregulares, auxiliares, abundantes
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e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo; 5. Pronomes = pessoais do caso reto,
oblíquo e de tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo; 6. Numerais
= flexão dos numerais e emprego; 7.Preposições; 8.Conjunções; 9. Interjeições; 10. Advérbios.
Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação;
Termos da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); complementos
verbais e complementos nominais; aposto; vocativo; adjunto adnominal e adjunto adverbial;
Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal: Colocação pronominal; Estrutura e
formação das palavras; Funções das palavras que e se. Novo acordo ortográfico da Língua
Portuguesa.
Sugestões bibliográficas:
Português e Linguagens (William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães) Volumes I, 2 e 3.
Atual Editora. Língua e Literatura (Faraco & Moura) Volumes 1,2 e 3. Editora Ática. Gramática
Literatura e Produção de Textos – Ernani & Nicola – Editora Scipione. Português 2º grau (G.
Mattos& L. Megale) – Editora FTD. Português: Língua, Literatura e Produção de textos –(Maria
Luiza Abaurre, Marcela Nogueira Pontara e Tatiana Fadel) Volumes 1,2 e 3 – Editora Moderna.
Lições Práticas de Gramática – Ulisses Infante – Editora Scipione. Gramática Reflexiva: Texto,
Semântica e Interação – 2º grau – William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães - Editora
Atual. Gramática Reflexiva: texto, semântica e interação – 2º grau - William Roberto Cereja e
Thereza Cochar Magalhães- Atual Editora. Lições Práticas de Gramática – Ulisses Infante –
Editora Scipione. Gramática da Língua Portuguesa – Roberto Melo Mesquita – Editora Saraiva.
Michaelis - Guia Prático da Nova ortografia - Douglas Tufano - Editora Melhoramento. Nova
Escola - Manual da nova ortografia - Editora Ática e Scipione. O que muda com o acordo
ortográfico - Disponível em www.g1.com.br. E outros livros que abrangem o programa proposto.

II. SAÚDE PÚBLICA
II.I. SAÚDE PÚBLICA – FUNDAMENTAL
Conhecimentos do Sistema Único de Saúde (SUS). Organização e princípios do SUS: Base legal.
Controle Social no SUS. Processo saúde – doença. Noções de saneamento básico. Doenças
transmissíveis evitáveis por vacinação. Doenças endêmicas no Brasil. Noções de vigilância
epidemiológica. Sistemas de Informação em Saúde. O programa de saúde da família no Brasil.
Doenças de Notificação Compulsória.
Sugestões Bibliográficas
1. BRASIL. Constituição Federal de 1988 - Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200,
da Saúde. 2. BRASIL. Lei nº. 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990. 3.
BRASIL. Lei n.º 8.142/90 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990. 4. BRASIL.
Ministério da Saúde. Secretária de Atenção á Saúde. Departamento de Atenção à Saúde. O ABC
do SUS, doutrinas e princípios. Brasília, 1990. 5. ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia & Saúde. 6ª
ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003, pág 605 -628. 6. BRASIL, Ministério da Saúde. CENEPI/FNS
Doenças infecciosas e parasitárias: manual de bolso: aspectos clínicos, vigilância epidemiológica
e medidas de controle – Anexo. Brasília, 1999. Doenças de Notificação Compulsória. 7. BRASIL.
Ministério da Saúde. Secretária de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção à Saúde. Política
Nacional da Atenção Básica – Brasília. MS 2006 - O trabalho do Agente Comunitário de Saúde.
Brasília, 2000. 8. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n.º 1.886 de 18/12/1997. Aprova as normas
e diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde da Família. 9. BRASIL. Ministério da
Saúde. Portaria MS/GM nº 1.820, de 13/08/2009. Dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários
da saúde. 10. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS/1996; 11.
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Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS – SUS/2001. 12. BRASIL. Ministério da
Saúde. Portaria GM/MS nº 2.488 de 21/10/2011 “Aprova a Política Nacional de Atenção Básica,
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a
Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS)”. E
outros livros que abrangem o programa proposto.
II.II. SAÚDE PÚBLICA - NÍVEL SUPERIOR
Organização dos serviços de saúde no Brasil. Organização e princípios do SUS. Modelo
Assistencial e Financiamento. Planejamento e programação local de saúde. Política Nacional de
Humanização. Sistema Único de Saúde – Princípios, Diretrizes e Controle Social. Política
Nacional de Atenção Básica no SUS. Sistemas de Informação em Saúde. O programa de saúde
da família no Brasil.
Sugestões Bibliográficas
1. BRASIL. Constituição Federal de 1988 - Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200,
da Saúde. 2. SUS: avanços e desafios. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. - Brasília:
CONASS, 2006. Disponível em http://www.conass.org.br/progestores. 3. BRASIL. Lei nº. 8.080 de
19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990. 4. BRASIL. Lei n.º 8.142/90 de
28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990. 5. Norma Operacional da Assistência à
Saúde (NOAS – SUS – 2001-2002). 6. BRASIL – Portaria/ GM Nº. 399 de 22/02/2006.Ministério
da Saúde. 7. Pacto pela Saúde. Disponível em http://www.saude.gov.br 8. Doenças Infecciosas e
Parasitárias – Guia de Bolso, 5ª edição ampliada – série B, 2005, Disponível em
http://www.saude.gov.br/svs. 9. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo
Técnico da Política Nacional de Humanização: documento base para gestores e trabalhadores do
SUS – 2ª edição Brasília. 10. Sistemas de Informação em Saúde: Disponível em
http://www.saude.gov.br/bvs. 11. ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia & Saúde. 6ª ed. Rio de
Janeiro: MEDSI, 2003. 12. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria MS/GM nº 1.820, de
13/08/2009. Dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde. 13. BRASIL. Ministério da
Saúde. Portaria GM/MS nº 2.488 de 21/10/2011 “Aprova a Política Nacional de Atenção Básica,
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a
Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS)”. E
outros livros que abrangem o programa proposto.
01. ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSF
Português: ver programa item I.I
Saúde Pública: ver programa item II.I
Conhecimentos Específicos: Patologia Bucal; Biossegurança e Controle de Infecção no
Consultório Odontológico; Primeiros Socorros; Índices Epidemiológicos; Princípios Ergonômicos
na Odontologia Clínica; Técnicas de Instrumentação; Aspiração e Isolamento do Campo
Operatório; Odontologia Social e a Saúde Pública; Promoção de Saúde Bucal na Prática Clínica;
Noções de Dentística, Periodontia, Radiologia; Noções de Prótese, de Odontopediatria e de
Endodontia; Noções de Cirurgia no Consultório Odontológico; Técnicas de Higiene Dental;
Métodos de Higienização e Manutenção das Próteses; Doenças Infectocontagiosas; Radiologia;
Cariologia e Prevenção; Equipamentos e Aparelhos Odontológicos; Instrumentais; Materiais
Dentários; Política Nacional de Saúde Bucal (princípios, objetivos, prioridades); Legislação
Odontológica.
Sugestões Bibliográficas
BARROS. O. B. – Ergonomia 3 – Auxiliares em Odontologia. Pancast Editora 1995. 226 pgs. JR.J.
G. - Biossegurança e Controle da Infecção Cruzada. Editora Santos 536 pgs. - 1a.edição/2001
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GUANDALINI, S.L. – Biossegurança em Odontologia, Dental Books, 1998. 150p RIO, L. M. S. P. ;
RIO, R. P. Manual de Ergonomia Odontológica. 1ª ed. Belo Horizonte. CROMG.
SAMARANAYAKE, L. P., et al. - Controle da infecção para a equipe odontológica. 2.ed. São
Paulo: Santos Editora, 1995. 146p. JÚNIOR, J.G. – Materiais Dentários, o essencial para o
estudante e o clínico geral. LOBAS, C. F. S. et. al. - THD e ACD Técnico em Higiene Dental e
Auxiliar de Consultório Dentário. 1a. edição, Editora Santos, 2004 SANTOS, W.N. – ACD-Auxiliar
de Consultório Dentário. Livraria e Editora Rubio, 2004 CARVALHO, C. L. Trabalho e
profissionalização das categorias auxiliares em Odontologia. Ação Coletiva, Brasília, v.2, n.1,
1999. COELHO, E. B. C. O trabalho com pessoal auxiliar no atendimento individual do paciente
odontológico. In: BRASIL. Ministério da Saúde. Guia curricular para formação do atendente de
consultório dentário atuar na rede básica do SUS. Brasília, 1998. FEJERSKOV O., KIDD E. –
Cárie Dentária: Editora Santos, 2005. ALVARES & TAVANO – Curso de Radiologia em
Odontologia, 4ªed Livraria Santos, 2002. 248p. E outros livros que abrangem o programa
proposto.
02. ATENDENTE DO PSF
Português: ver programa item I.I
Matemática: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação
fracionária e decimal: operações e propriedades. Expressões numéricas. Razão e proporção.
Porcentagem. Regra de três simples. Juros simples – juros, capital, tempo, tarifas e montante.
Equação de 1° grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade.
Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações problema.
Sugestões Bibliográficas
1. BONJORNO, José Roberto; GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI Jr, José Ruy. Matemática
Fundamental - Uma nova abordagem - Volume único - ensino médio. São Paulo: Editora FTD,
2011.2. DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. Volume único. São Paulo:
Editora Ática. 2008.3. IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN David; PÉRIGO Roberto
Matemática – volume único - 5ª Ed. Editora. Atual. 2011. 4. RIBEIRO, Jackson. Matemática –
Ciência e Linguagem. Volume único. São Paulo: Editora Scipione. 2007. 5. BIANCHINI, Edwaldo;
PACCOLA, Herval. Curso de matemática. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2003.6. PAIVA, Manoel.
Matemática. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2009. (Coleção v.1, 2 e 3).7. SOUZA, Joamir Roberto de.
Novo olhar matemática. 1. ed. São Paulo: FTD, 2010. (Coleção Novo Olhar; v.1,2 e 3). E outros
livros que abrangem o programa proposto.
03. AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF
Português: ver programa item I.I
Saúde Pública: ver programa item II.I
Conhecimentos Específicos: Código de Ética do Conselho Federal de Enfermagem. Lei do
Exercício Profissional de Enfermagem Nº 7.498/86. Humanização. Central de Material e
Esterilização: princípios e métodos de assepsia, antissepsia, desinfecção e esterilização.
Identificação de sinais e sintomas nas afecções: Cárdio-pulmonares, Vasculares, Gastrointestinais, Neurológicas, Urogenitais, Músculo-esqueléticas, Endocrinológicas, Dermatológicas e
Hematológicas. Necessidades humanas básicas: alimentação, hidratação, eliminação. Registro de
Enfermagem no prontuário do paciente. Segurança do paciente. Prevenção e controle das
infecções Hospitalares. Procedimentos técnicos de enfermagem de higiene e conforto, sinais vitais
identificação do paciente, medidas antropométricas e controles, posições para exames, mudança
de decúbito, oxigenoterapia, cuidados com o corpo pós morte. Cuidados de enfermagem a
pacientes com necessidades de cuidados paliativos. Noções de Primeiros socorros.
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Referências bibliográficas:
BERGERON, David. et al. Primeiros socorros. 2ª edição, São Paulo: Editora Atheneu, 2007.
BRASIL. Decreto Lei 94406/87 que regulamenta a Lei do Exercício Profissional. BRASIL. Lei
nº8080 de 19 de setembro de 1990 – SUS. BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Processamento de
artigos e superfícies em estabelecimento de saúde. Brasilia,1994. BRASIL. Ministério da Saúde.
Portaria 2616 de 12 de maio de 1998.Regulamenta as ações de controle de infecção no Brasil.
Publicado no Diário Oficial. BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. Resolução
COFEN-311/2007. Aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e dá outras
providências. Rio de Janeiro, 2000. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. Minas Gerais.
Legislação e Normas. Coren, n.1, set.2010. KOCH, M.R. et al. Técnicas básicas de enfermagem.
18ºed. Curitiba: Editora Século XXI, 2001. OLIVEIRA, A.C. Infecções hospitalares: epidemiologia,
prevenção e controle. Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 2005. POSSARI, J.F. Prontuário do
paciente e os registros de enfermagem. São Paulo: Iátria, 2005. ROUQUARIOL, Maria Zélia;
ALMEIDA Fº, Naomar. Epidemiologia e Saúde. Editora Medici. 6ª edição, Editora Guanabara
Koogan, 2009. Capítulo XVIII, pp 431 – 456.
04. CIRURGIÃO DENTISTA DO PSF
Português: ver programa item I.II
Saúde Pública: ver programa item II.II
Conhecimentos Específicos: Código de Ética Profissional. Semiologia: Processos de
diagnóstico. Radiologia - Física das radiações, filmes, processamento, anatomia radiográfica e
aspectos radiográficos dos cistos e tumores, técnicas radiográficas, interpretação radiográfica.
Patologia oral: aspectos gerais. Cirurgias orais menores: Exodontias, dentes inclusos, apicetomias
e cirurgias pré-protéticas. Prótese total e parcial removível. Noções básicas. Periodontia:
Anatomia e fisiologia do periodonto. Exame, diagnóstico e prognóstico. Princípios básicos de
oclusão. Dentística: Restaurações metálicas; restaurações plásticas: diretas e indiretas (inlay e
onlay com resinas compostas); restaurações cerâmicas e do tipo Inlay / Onlay. Plano de
tratamento e condutas terapêuticas integradas. Limite cervical das restaurações. Noções de
oclusão e ajuste oclusal em dentística. Materiais dentários em dentística. Endodontia: Topografia
da câmara pulpar. Alterações da polpa dental e do periápice. Tempos operatórios do tratamento
dos canais radiculares. Diagnóstico e prognóstico. Diagnóstico e tratamento das emergências em
odontologia. Diagnóstico e pronto atendimento das emergências médicas em consultório
odontológico (ABC da ressuscitação cardiorrespiratória). Biossegurança: Aspectos de interesse
em odontologia. Anestesiologia: Técnicas, soluções anestésicas (farmacologia, indicações e
contra-indicações), complicações. Terapêutica e Farmacologia: Analgésicos, antiinflamatórios não
esteróides, antimicrobianos; uso profilático dos antibióticos; controle da ansiedade em odontologia
(ansiolíticos). Saúde Coletiva: Promoção de saúde; Epidemiologia dos problemas bucais; Índices
e indicadores; Prevenção, diagnostico e tratamento das principais doenças bucais; Flúor: uso;
metabolismo; mecanismo de ação; intoxicação crônica e aguda; Educação em saúde bucal;
Política de saúde. Odontopediatria: Crescimento e Desenvolvimento. Noções de interesse
Odontopediátrico; Diagnóstico e Plano de Tratamento em Clínica Odontopediátrica; Doença
Periodontal na Criança; Cariologia; Prevenção das Doenças Cárie e Periodontal; Tratamento
Restaurador das Lesões de Cárie; Terapia Endodôntica em Decíduos; Traumatismo; Cárie
dentária na criança e no adolescente; Métodos mecânicos e quimioterápicos de higiene bucal.
Deontologia e Ética Odontológica. Materiais Dentários: Estrutura Dental; Materiais Restauradores
Plásticos Diretos; Adesivos Dentinários; Cimentos e Bases Protetoras; Materiais para Moldagem;
Resinas Acrílicas; Materiais para higiene bucal e prevenção; Materiais Clareadores.
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Sugestões Bibliográficas
GUIMARÃES JR J. BIOSSEGURANÇA E CONTROLE DA INFECÇÃO CRUZADA em
Consultórios Odontológicos Editora: Santa Edição: 1a. / 2001. MARZOLA C. Técnica Exodôntica.
Editora: Pancast: 3a Edição/2000 - 326 páginas LOBAS C. F. S. THD e ACD - Técnico em Higiene
Dental e Auxiliar de Consultório. Dentário Editora: Santos Edição: 2a./2006 - 450 páginas SILVA
M. - COMPÊNDIO DE ODONTOLOGIA LEGAL. Editora: Medsi-Guanabara Edição: 1a. / 1997 508 páginas ELIAS C. N. - MATERIAIS DENTÁRIOS - Ensaios Mecânicos. Editora: Santos
Edição: 1ª/2007 - 266 páginas FRENCKEN JO E. - Tratamento Restaurador Atraumático para a
Cárie Dentária - A.R.T. Editora: Santos Edição: 1a./2001 - 106 páginas ALVARES & TAVANO –
Curso de Radiologia em Odontologia, Editora: Santos Edição: 5ª/2009 - 274 páginas ANDRADE
ED, RANALI J. Emergências médicas em odontologia. 2ed. São Paulo: Artes Médicas; 2004.
MALAMED SF. Manual de Anestesia Local. Rio de Janeiro: Elsevier SA; 2005. OLIVEIRA MLL
Responsabilidade civil odontológica Editora Del Rey, 1999. BRASIL Código de defesa do
consumidor: Lei no 8078 de 11 de setembro de 1990. São Paulo: Saraiva, 1991. 50p. CONSELHO
FEDERAL DE ODONTOLOGIA Código de Ética Odontológica Resolução CFO-42 de 25 de maio
de 2006. CFO,2006. 20p. MEDRONHO, R. A. Epidemiologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2002.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Levantamentos básicos em saúde bucal. Tradução de
Ana Júlia Perrotti Garcia. 4ª edição. São Paulo: Santos, 1999. 66p. Título original: Oral
healthsurveys - basicmethods. ROUQUAYRIOL, M. Z. & ALMEIDA FilHO, N. Epidemiologia e
saúde. 6ª edição. Rio de Janeiro: Medsi, 2003. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de
Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. Área Técnica de Saúde Bucal. Projeto
SB2000: condições de saúde bucal da população brasileira no ano 2000: Manual do Anotador /
Secretaria de Políticas de Saúde, Departamento de Atenção Básica, Área Técnica de Saúde
Bucal. - Brasília: Ministério da Saúde, 2001. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas
de Saúde. Departamento de Atenção Básica. Área Técnica de Saúde Bucal. Projeto SB2000:
condições de saúde bucal da população brasileira no ano 2000: Manual do Coordenador /
Secretaria de Políticas de Saúde, Departamento de Atenção Básica, Área Técnica de Saúde
Bucal. - Brasília: Ministério da Saúde, 2001. Brasil 1990. Congresso Nacional. Lei 8.080, de
19/09/1990. Diário Oficial da União, Brasília; 19 de setembro de 1990. Brasil 1990. Ministério da
Saúde. Secretaria Nacional de Assistência à Saúde. ABC do SUS: doutrinas e princípios. Brasília:
MS; 1990. Narvai PC. Odontologia e saúde bucal coletiva. 2ed. São Paulo: Santos; 2002.
TOLEDO O A. ODONTOPEDIATRIA - Fundamentos para a Prática Clínica. Editora: Premier
Edição: 3a./2005 SHILLINGBURG H T. Fundamentos de Protese Fixa. Editora: Quintessence
Edição: 4a./2007 RIBEIRO M S. MANUAL DE PRÓTESE TOTAL REMOVÍVEL. Editora: Santos
Edição: 1ª / 2007 FIGUEIREDO I M B. As Bases Farmacológicas em Odontologia. Editora:
Santos Edição: 1ª/2009 OLE FEJERSKOV. Cárie Dentária - A Doença e seu tratamento clínico.
Editora: Santos Edição: 1a./2005 COHEN S. Caminhos da Polpa. Editora: Elsevier Edição:
9ª/2007 ROMANI N F. ATLAS DE TÉCNICA E CLÍNICA ENDODÔNTICA. Editora: Roca Edição:
2a./1990. E outros livros que abrangem o programa proposto.
05. ENFERMEIRO DO PACS
Português: ver programa item I.II
Saúde Pública: ver programa item II.II
Conhecimentos Específicos: Processo de trabalho em saúde, trabalho em equipe, atribuições
do enfermeiro do Programa Saúde da Família e Atenção Básica; Atenção Primária em Saúde:
conceitos e dimensões. Saúde da Família e estratégia de organização da Atenção Básica;
Conhecimento do Sistema Único de Saúde (SUS); Política Nacional de Saúde: Evolução Histórica;
Organização do SUS: Base legal (lei 8080 e 8142/90, NOAS 1/2002); Modelo Assistencial e
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Financiamento; Controle Social do SUS. Diagnóstico, planejamento e prescrição das ações de
enfermagem. Administração do processo de cuidar em Enfermagem; Políticas institucionais de
Humanização da Assistência. Epidemiologia, vigilância epidemiológica e vigilância em saúde.
Biossegurança. Prevenção e controle da população microbiana. Imunização, rede de frio,
cuidados e atuação de Equipe de Enfermagem. Organização e assistência de enfermagem à
mulher, a criança, adolescente, ao adulto e ao idoso na perspectiva da integralidade da
assistência e abordagem de fenômenos/eventos individuais e coletivos nos ciclos vitais. Testes
imunodiagnósticos e auxiliadores de diagnósticos. Assistência de Enfermagem na prevenção e
controle de doenças infecto contagiosas, sexualmente transmissíveis e de doenças crônicas e
degenerativas. Assistência de Enfermagem nas alterações clínicas em situações de urgência e
emergência, com portadores de doenças agudas e crônicas, infecciosas. Assistência Integral à
Saúde do Trabalhador; A assistência integral à saúde mental. Cuidados de Enfermagem em
curativos e coberturas especiais. Princípios da administração de medicamentos e cuidados de
Enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa. Ética e Legislação Profissional.
Semiologia e semiotécnica aplicada à Enfermagem. Processo de elaboração de protocolos
assistenciais, de projetos de pesquisa e ensino em cumprimento a legislação do SUS como
ordenador da formação de recursos humanos para a saúde. Enfermagem em clínica médica:
assistência de enfermagem aos clientes com distúrbios: oncológicos, respiratórios,
cardiovasculares, neurológicos, hematológicos, gastrointestinais, ortopédicos, gênito-urinários,
endócrinos, metabólicos, hidroeletrolíticos e de locomoção; Enfermagem em clínica cirúrgica:
aspectos gerais da assistência de enfermagem cirúrgica; saúde e enfermagem; conceitos; fatores
etiológicos das doenças e métodos de tratamento; graus de dependência dos pacientes;
assistência de enfermagem no pré, trans e pós-operatório; tipos de cirurgia, principais
complicações no pós-operatório imediato dos diversos tipos de cirurgia; procedimentos de
enfermagem no centro de esterilização de materiais; desinfecção e esterilização - meios e
métodos; 6. Enfermagem em emergência: assistência de enfermagem ao cliente em situações de
emergência - parada cardiorespiratória, reanimação cardiopulmonar cerebral; acidente vascular
encefálico; síndrome coronariana aguda; arritmia cardíaca; choque; edema agudo de pulmão;
crise hipertensiva; alterações metabólicas; politraumatismo; traumatismo crânio-encefálico;
traumatismo raqui-medular; traumatismo torácico e traumatismo abdominal; fraturas e entorses;
alterações de comportamento; corpos estranhos; insolação e intermação; desmaio e tontura;
convulsão e inconsciência; queimaduras; afogamento; intoxicação e envenenamento; NR32
cinemática do trauma; avaliação da vítima; hemorragias; resgate e transporte; choque elétrico;
emergências respiratórias; protocolo nas emergências abdominais e traumáticas. Acidente com
múltiplas vítimas e desastres: conceito, princípios de controle de cena, triagem, tratamento e
transporte. Suporte Básico de Vida; Enfermagem em saúde pública: Assistência de enfermagem
na prevenção e controle de doenças infecto-parasitárias, crônico-degenerativas, e processo de
reabilitação; Sistema Único de Saúde (SUS); Programa Nacional de Imunização (PNI); acidentes
e violência; DST/AIDS; doenças cardiovasculares; educação em saúde; Programa de Assistência
à Mulher, Criança e do Trabalhador; saúde do idoso; Enfermagem em Saúde Mental: integração
da assistência de enfermagem às novas políticas públicas de atenção à saúde mental da criança
e adulto; Enfermagem na saúde da mulher: câncer de colo de útero e de mama; ciclo grávidopuerperal; mortalidade materna; assistência ginecológica; planejamento familiar; humanização do
parto e nascimento; assistência de enfermagem no pré-natal, parto e puerpério; gravidez de risco;
emergências obstétricas; Enfermagem em pediatria: crescimento e desenvolvimento; saúde da
criança; saúde do adolescente; assistência de enfermagem à criança hospitalizada; doenças
agudas na infância; prevenção de acidentes na infância; Enfermagem em neonatologia:
assistência de enfermagem ao recém-nato à termo; aleitamento materno; assistência de
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enfermagem ao recém-nato de risco; reanimação neonatal; icterícia/fototerapia; oxigenioterapia;
transporte do recém-nato de risco. Controle de infecções; A coleta e os exames de amostras; Os
tratamentos físicos; A terapia intravascular; O cuidado cardiovascular; O cuidado Respiratório; O
cuidado Neurológico; O cuidado gastrintestinal; Cuidados renais e urológicos; O cuidado
ortopédico, Cuidado para orelha , olhos e nariz.
Sugestões Bibliográficas
- Saúde da Família. BRASIL. Ministério da Saúde; Departamento de Atenção Básica. Guia Prático
do Programa de Saúde da Família. Brasília, 2001. - Guia de Vigilância Epidemiológica. BORGES, E.L.; SAAR, S.R.C; LIMA, V.L.A.N.; GOMES, F.S.L.; MAGALHÃES, M.B.B. Feridas:
como tratar. Belo Horizonte: Coopmed, 2001, 130p. - BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria
Nacional de Assistência à Saúde. ABC do SUS: doutrinas e princípios – O que há de novo na
saúde? Brasília, 1990. - BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da
Política Nacional de Humanização. Humaniza SUS: acolhimento com avaliação e classificação de
risco: um paradigma éticoestético no fazer em saúde. Brasília, 2004. - BRASIL. Ministério da
Saúde. Instituto de Desenvolvimento da Saúde. Universidade de São Paulo. Manual de
Enfermagem. Brasília, 2001 - MERHY, E.E.; MAGALHÃES, H.M.; RIMOLI, J.FRANCO, T.;
BUENO,W.S. Programa de Saúde da Família (PSF): contradições de um programa destinado à
mudança do modelo tecnoassistencial In: O Trabalho em Saúde : olhando e experenciando o SUS
no cotidiano. Editora Hucitec. São Paulo, 2003 - SOUZA, M. F. et al. Gestão da Atenção Básica:
redefinindo contexto e possibilidades. Divulgação em Saúde para Debate. Rio de Janeiro. 2000. GONÇALVES, AM; SENA, RR. A Reforma psiquiátrica no Brasil: Contextualização e reflexos
sobre o cuidado com o doente mental na família. Revista Latino-am. Enfermagem. 2001 março,
9(2):48-55. - SILVESTRE, J.A. e COSTA Neto, M.M. Abordagem do idoso em programas de
Saúde da Família. In: Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 19(3); 839 - 847, Mai - Jun,
2003. 2. Atenção Primária - ABOU-YD, Miriam; LOBOSQUE, Ana Marta. A cidade e a Loucura:
entrelaces. In: CAMPOS, C. R. ; MALTA,D.C. ; REIS A . T; SANTOS, A. F; MERHY, E. E ( org.).
Sistema Único de Saúde em Belo Horizonte; reescrevendo o público. São Paulo, Xamã, 1998, p.
121 - 142. - ALMEIDA, M.C.P. et al. O trabalho de enfermagem e sua articulação com o processo
de trabalho em saúde coletiva - rede básica de saúde. In: ALMEIDA, M. C. P; ROCHA, S. M. M. O
trabalho de enfermagem. São Paulo: Cortez. 1997. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
ENFERMAGEM. Projeto Acolher, um encontro da enfermagem com o adolescente brasileiro. Org:
FLÁVIA Regina Souza Ramos, MARISA Monticelli; ROSANE Gonçalves Nitschke, Brasília, ABEN
/ Governo Federal, 2000. - BORDENAVE, J.E.D. Alguns fatores pedagógicos. Coordenação Geral
de Desenvolvimento de Recursos Humanos para o SUS. Capacitação Pedagógica para Instrutor /
Supervisor. Área de Saúde. BRASIL. Ministério da Saúde. Educação para a Saúde. Cadernos de
Atenção Básica, n. 3, Brasília, DF, 2000. CAMPOS, César R Cidadania, Sujeito, CERSAM e
Manicômios. In: Metipolá, Revista do CERSAM Leste. Belo Horizonte. Prefeitura de Belo
Horizonte. - STARFIELD, B. Profissionais de Atenção Primária, subespecialistas e outros
profissionais não-médicos; In: Atenção Primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços
e tecnologia. Ministério da Saúde, UNESCO Brasil.Brasília, 2002. pág.133-176. - Ato de cuidar:
alma dos serviços de saúde. In: MERHY, E.E. Saúde: A cartografia do trabalho vivo. Emerson
Elias Merhy; Editora Hucitec. São Paulo, 2002. - ALMEIDA, M.C.P. & WITT, R.R. O modelo de
competências e as mudanças no mundo do trabalho: implicações para a enfermagem na atenção
básica no referencial das funções essenciais de saúde pública. In: Rev Texto Contexto
Enfermagem, 2003. Out/Dez; 12(4):559-68. - MAIA, Carmem C.A.; LEITE, Juliana C.A.;
CHOMPRÉ ,Roseni R.S. O Acolhimento como mecanismo de Implementação do cuidado de
Enfermagem. - MISSHINA, S.M. et al. Organização do processo gerencial no trabalho em saúde
Pública. In: Almeida, M.C.P.; Rocha, S. M. M. O Trabalho de Enfermagem. São Paulo: Cortez,
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1997. - VIANNA, Paula C.M: BARROS, Sônia. O Processo Saúde-Doença Mental: A Exclusão
Social. REME - Revista Mineira de Enfermagem - Volume 6, n. 1 / 2 . JAN./Dez. 2002. - BRASIL,
Ministério da Saúde. Portaria nº 486, Política Nacional de Atenção Básica. Brasília, 29/03/2006. BRASIL, Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de Rede de Frio. 3. ed.,
Brasília, 2001. 80p. - BRASIL, Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de
Normas de Vacinação. 3. ed., Brasília, 2001. 68p. - BRASIL, Ministério da Saúde. Manual de
Procedimentos para Vacinação. 4. ed., Brasília, 2001. 316p. por: Dr. José Geraldo Leite Ribeiro,
Dra. Vanessa Guerra de Moura Von Sperling. SES, 2001. - BRASIL, Ministério da Saúde. Manual
Técnico para o Controle da Tuberculose. Cadernos de Atenção Básica, n. 5. Brasília, DF, 2002. BRASIL, Ministério da Saúde. Guia para o Controle da Hanseníase. Cadernos de atenção Básica,
n. 10. Brasília, DF, 2002. - BRASIL. Ministério da Saúde. Hipertensão Arterial Sistêmica e
Diabetes Mellitus: Protocolo; Cadernos de Atenção Básica nº 7. Brasília, 2001 - BRASIL,
Ministério da Saúde. Saúde do Trabalhador. Cadernos de Atenção Básica, n. 5, Brasília, DF,
2002. - PEREIRA, A. F. ; LORENZATO, A. A. C. ; ROSA, E. ; SILVA, K.V. ; CAMPOLINA, S. M. ;
CARVALHO, S. A. Protocolo de Assistência aos Portadores de Feridas. Belo Horizonte: Prefeitura
de
Belo
Horizonte,
2003.
33p.
Epidemiologia
para
Municípios
–
http://portal.saude.gov.br/portal/Saúde da Mulher - BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência ao
PréNatal : Manual Técnico. Brasília, 2000. - BRASIL, Ministério da Saúde. Controle do Câncer
Cérvico - Uterino e de Mama. 2. ed., Brasília, 1989. - Atenção às vítimas de violência sexual no
Estado de Minas Gerais. Coordenadoria Estadual de DST/Aids. Diretoria de Normalização de
atenção à saúde. Superintendência de Atenção à Saúde. Secretaria de Estado da Saúde de
Minas Gerais. Belo Horizonte, Janeiro de 2004 - BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de
Políticas de Saúde, Área técnica de Saúde da Mulher. Assistência em Planejamento Familiar:
Manual Técnico. 4ª Edição, Brasília, 2002. - BRASIL , Ministério da Saúde. Urgências e
Emergências Maternas: Guia para diagnóstico e conduta em situações de risco de morte materna.
Brasília, Ministério da Saúde / FEBRASGO, 2000. 118p.DST/AIDS - BRASIL. Ministério da Saúde,
Secretaria de Políticas de Saúde, Coordenação de Doenças Sexualmente Transmissíveis. Manual
de Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis. 3ª Edição. Brasília, 1999 - Aconselhamento
– Manual do Ministério da Saúde - http://portal.saude.gov.br/portal/ Saúde da Criança e do
Adolescente - BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde; Departamento de
Atenção Básica .Saúde da Criança: Acompanhamento do crescimento e Desenvolvimento Infantil.
Brasília, 2002 - BRASIL, Ministério da Saúde. Aleitamento Materno e Orientação Alimentar para o
Desmame. 3. Ed., Brasília, 1986. - BRASIL, Ministério da Saúde. Assistência e Controle das
Doenças Diarréicas. Brasília, 1993. - BRASIL. Ministério da Saúde, Agenda de Compromissos
para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil. Brasília, DF – 2005 (disponível http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/s00a.htm) Belo Horizonte.
Secretaria Municipal de Saúde. AGENDA DE COMPROMISSOS PARA A SAÚDE INTEGRAL DA
CRIANÇA E REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL. DIAS, L.S; MAGALHÃES, M. E. N;
FONTES, M. J. F. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 9° ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, v.1 e 2, 2002. GIOVANI, A. M. M. Cálculo e administração de medicamentos 13ª ed.
Rideel, 2011. BRASIL. Ministério da Saúde. Calendário Básico de Vacinação da Criança,
adolescente, adulto e idoso. 2017. BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Rede de Frio do
Programa Nacional de Imunizações. Brasília-DF, 2013. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de
2011 BRASIL. Enfermagem Básica - Teoria e Prática, Editora Rideel. Cadernos De Atenção
Básica http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php. E outros livros que abrangem o programa
proposto.
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06. ENFERMEIRO DO PSF
Português: ver programa item I.II
Saúde Pública: ver programa item II.II
Conhecimentos Específicos: Processo de trabalho em saúde, trabalho em equipe, atribuições
do enfermeiro do Programa Saúde da Família e Atenção Básica; Atenção Primária em Saúde:
conceitos e dimensões. Saúde da Família e estratégia de organização da Atenção Básica;
Conhecimento do Sistema Único de Saúde (SUS); Política Nacional de Saúde: Evolução Histórica;
Organização do SUS: Base legal (lei 8080 e 8142/90, NOAS 1/2002); Modelo Assistencial e
Financiamento; Controle Social do SUS. Diagnóstico, planejamento e prescrição das ações de
enfermagem. Administração do processo de cuidar em Enfermagem; Políticas institucionais de
Humanização da Assistência. Epidemiologia, vigilância epidemiológica e vigilância em saúde.
Biossegurança. Prevenção e controle da população microbiana. Imunização, rede de frio,
cuidados e atuação de Equipe de Enfermagem. Organização e assistência de enfermagem à
mulher, a criança, adolescente, ao adulto e ao idoso na perspectiva da integralidade da
assistência e abordagem de fenômenos/eventos individuais e coletivos nos ciclos vitais. Testes
imunodiagnósticos e auxiliadores de diagnósticos. Assistência de Enfermagem na prevenção e
controle de doenças infecto contagiosas, sexualmente transmissíveis e de doenças crônicas e
degenerativas. Assistência de Enfermagem nas alterações clínicas em situações de urgência e
emergência, com portadores de doenças agudas e crônicas, infecciosas. Assistência Integral à
Saúde do Trabalhador; A assistência integral à saúde mental. Cuidados de Enfermagem em
curativos e coberturas especiais. Princípios da administração de medicamentos e cuidados de
Enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa. Ética e Legislação Profissional.
Semiologia e semiotécnica aplicada à Enfermagem. Processo de elaboração de protocolos
assistenciais, de projetos de pesquisa e ensino em cumprimento a legislação do SUS como
ordenador da formação de recursos humanos para a saúde. Enfermagem em clínica médica:
assistência de enfermagem aos clientes com distúrbios: oncológicos, respiratórios,
cardiovasculares, neurológicos, hematológicos, gastrointestinais, ortopédicos, gênito-urinários,
endócrinos, metabólicos, hidroeletrolíticos e de locomoção; Enfermagem em clínica cirúrgica:
aspectos gerais da assistência de enfermagem cirúrgica; saúde e enfermagem; conceitos; fatores
etiológicos das doenças e métodos de tratamento; graus de dependência dos pacientes;
assistência de enfermagem no pré, trans e pós-operatório; tipos de cirurgia, principais
complicações no pós-operatório imediato dos diversos tipos de cirurgia; procedimentos de
enfermagem no centro de esterilização de materiais; desinfecção e esterilização - meios e
métodos; 6. Enfermagem em emergência: assistência de enfermagem ao cliente em situações de
emergência - parada cardiorespiratória, reanimação cardiopulmonar cerebral; acidente vascular
encefálico; síndrome coronariana aguda; arritmia cardíaca; choque; edema agudo de pulmão;
crise hipertensiva; alterações metabólicas; politraumatismo; traumatismo crânio-encefálico;
traumatismo raqui-medular; traumatismo torácico e traumatismo abdominal; fraturas e entorses;
alterações de comportamento; corpos estranhos; insolação e intermação; desmaio e tontura;
convulsão e inconsciência; queimaduras; afogamento; intoxicação e envenenamento; NR32
cinemática do trauma; avaliação da vítima; hemorragias; resgate e transporte; choque elétrico;
emergências respiratórias; protocolo nas emergências abdominais e traumáticas. Acidente com
múltiplas vítimas e desastres: conceito, princípios de controle de cena, triagem, tratamento e
transporte. Suporte Básico de Vida; Enfermagem em saúde pública: Assistência de enfermagem
na prevenção e controle de doenças infecto-parasitárias, crônico-degenerativas, e processo de
reabilitação; Sistema Único de Saúde (SUS); Programa Nacional de Imunização (PNI); acidentes
e violência; DST/AIDS; doenças cardiovasculares; educação em saúde; Programa de Assistência
à Mulher, Criança e do Trabalhador; saúde do idoso; Enfermagem em Saúde Mental: integração
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da assistência de enfermagem às novas políticas públicas de atenção à saúde mental da criança
e adulto; Enfermagem na saúde da mulher: câncer de colo de útero e de mama; ciclo grávidopuerperal; mortalidade materna; assistência ginecológica; planejamento familiar; humanização do
parto e nascimento; assistência de enfermagem no pré-natal, parto e puerpério; gravidez de risco;
emergências obstétricas; Enfermagem em pediatria: crescimento e desenvolvimento; saúde da
criança; saúde do adolescente; assistência de enfermagem à criança hospitalizada; doenças
agudas na infância; prevenção de acidentes na infância; Enfermagem em neonatologia:
assistência de enfermagem ao recém-nato à termo; aleitamento materno; assistência de
enfermagem ao recém-nato de risco; reanimação neonatal; icterícia/fototerapia; oxigenioterapia;
transporte do recém-nato de risco. Controle de infecções; A coleta e os exames de amostras; Os
tratamentos físicos; A terapia intravascular; O cuidado cardiovascular; O cuidado Respiratório; O
cuidado Neurológico; O cuidado gastrintestinal; Cuidados renais e urológicos; O cuidado
ortopédico, Cuidado para orelha , olhos e nariz.
Sugestões Bibliográficas
- Saúde da Família. BRASIL. Ministério da Saúde; Departamento de Atenção Básica. Guia Prático
do Programa de Saúde da Família. Brasília, 2001. - Guia de Vigilância Epidemiológica. BORGES, E.L.; SAAR, S.R.C; LIMA, V.L.A.N.; GOMES, F.S.L.; MAGALHÃES, M.B.B. Feridas:
como tratar. Belo Horizonte: Coopmed, 2001, 130p. - BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria
Nacional de Assistência à Saúde. ABC do SUS: doutrinas e princípios – O que há de novo na
saúde? Brasília, 1990. - BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da
Política Nacional de Humanização. Humaniza SUS: acolhimento com avaliação e classificação de
risco: um paradigma éticoestético no fazer em saúde. Brasília, 2004. - BRASIL. Ministério da
Saúde. Instituto de Desenvolvimento da Saúde. Universidade de São Paulo. Manual de
Enfermagem. Brasília, 2001 - MERHY, E.E.; MAGALHÃES, H.M.; RIMOLI, J.FRANCO, T.;
BUENO,W.S. Programa de Saúde da Família (PSF): contradições de um programa destinado à
mudança do modelo tecnoassistencial In: O Trabalho em Saúde : olhando e experenciando o SUS
no cotidiano. Editora Hucitec. São Paulo, 2003 - SOUZA, M. F. et al. Gestão da Atenção Básica:
redefinindo contexto e possibilidades. Divulgação em Saúde para Debate. Rio de Janeiro. 2000. GONÇALVES, AM; SENA, RR. A Reforma psiquiátrica no Brasil: Contextualização e reflexos
sobre o cuidado com o doente mental na família. Revista Latino-am. Enfermagem. 2001 março,
9(2):48-55. - SILVESTRE, J.A. e COSTA Neto, M.M. Abordagem do idoso em programas de
Saúde da Família. In: Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 19(3); 839 - 847, Mai - Jun,
2003. 2. Atenção Primária - ABOU-YD, Miriam; LOBOSQUE, Ana Marta. A cidade e a Loucura:
entrelaces. In: CAMPOS, C. R. ; MALTA,D.C. ; REIS A . T; SANTOS, A. F; MERHY, E. E ( org.).
Sistema Único de Saúde em Belo Horizonte; reescrevendo o público. São Paulo, Xamã, 1998, p.
121 - 142. - ALMEIDA, M.C.P. et al. O trabalho de enfermagem e sua articulação com o processo
de trabalho em saúde coletiva - rede básica de saúde. In: ALMEIDA, M. C. P; ROCHA, S. M. M. O
trabalho de enfermagem. São Paulo: Cortez. 1997. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
ENFERMAGEM. Projeto Acolher, um encontro da enfermagem com o adolescente brasileiro. Org:
FLÁVIA Regina Souza Ramos, MARISA Monticelli; ROSANE Gonçalves Nitschke, Brasília, ABEN
/ Governo Federal, 2000. - BORDENAVE, J.E.D. Alguns fatores pedagógicos. Coordenação Geral
de Desenvolvimento de Recursos Humanos para o SUS. Capacitação Pedagógica para Instrutor /
Supervisor. Área de Saúde. BRASIL. Ministério da Saúde. Educação para a Saúde. Cadernos de
Atenção Básica, n. 3, Brasília, DF, 2000. CAMPOS, César R Cidadania, Sujeito, CERSAM e
Manicômios. In: Metipolá, Revista do CERSAM Leste. Belo Horizonte. Prefeitura de Belo
Horizonte. - STARFIELD, B. Profissionais de Atenção Primária, subespecialistas e outros
profissionais não-médicos; In: Atenção Primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços
e tecnologia. Ministério da Saúde, UNESCO Brasil.Brasília, 2002. pág.133-176. - Ato de cuidar:
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alma dos serviços de saúde. In: MERHY, E.E. Saúde: A cartografia do trabalho vivo. Emerson
Elias Merhy; Editora Hucitec. São Paulo, 2002. - ALMEIDA, M.C.P. & WITT, R.R. O modelo de
competências e as mudanças no mundo do trabalho: implicações para a enfermagem na atenção
básica no referencial das funções essenciais de saúde pública. In: Rev Texto Contexto
Enfermagem, 2003. Out/Dez; 12(4):559-68. - MAIA, Carmem C.A.; LEITE, Juliana C.A.;
CHOMPRÉ ,Roseni R.S. O Acolhimento como mecanismo de Implementação do cuidado de
Enfermagem. - MISSHINA, S.M. et al. Organização do processo gerencial no trabalho em saúde
Pública. In: Almeida, M.C.P.; Rocha, S. M. M. O Trabalho de Enfermagem. São Paulo: Cortez,
1997. - VIANNA, Paula C.M: BARROS, Sônia. O Processo Saúde-Doença Mental: A Exclusão
Social. REME - Revista Mineira de Enfermagem - Volume 6, n. 1 / 2 . JAN./Dez. 2002. - BRASIL,
Ministério da Saúde. Portaria nº 486, Política Nacional de Atenção Básica. Brasília, 29/03/2006. BRASIL, Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de Rede de Frio. 3. ed.,
Brasília, 2001. 80p. - BRASIL, Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de
Normas de Vacinação. 3. ed., Brasília, 2001. 68p. - BRASIL, Ministério da Saúde. Manual de
Procedimentos para Vacinação. 4. ed., Brasília, 2001. 316p. por: Dr. José Geraldo Leite Ribeiro,
Dra. Vanessa Guerra de Moura Von Sperling. SES, 2001. - BRASIL, Ministério da Saúde. Manual
Técnico para o Controle da Tuberculose. Cadernos de Atenção Básica, n. 5. Brasília, DF, 2002. BRASIL, Ministério da Saúde. Guia para o Controle da Hanseníase. Cadernos de atenção Básica,
n. 10. Brasília, DF, 2002. - BRASIL. Ministério da Saúde. Hipertensão Arterial Sistêmica e
Diabetes Mellitus: Protocolo; Cadernos de Atenção Básica nº 7. Brasília, 2001 - BRASIL,
Ministério da Saúde. Saúde do Trabalhador. Cadernos de Atenção Básica, n. 5, Brasília, DF,
2002. - PEREIRA, A. F. ; LORENZATO, A. A. C. ; ROSA, E. ; SILVA, K.V. ; CAMPOLINA, S. M. ;
CARVALHO, S. A. Protocolo de Assistência aos Portadores de Feridas. Belo Horizonte: Prefeitura
de
Belo
Horizonte,
2003.
33p.
Epidemiologia
para
Municípios
–
http://portal.saude.gov.br/portal/Saúde da Mulher - BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência ao
PréNatal : Manual Técnico. Brasília, 2000. - BRASIL, Ministério da Saúde. Controle do Câncer
Cérvico - Uterino e de Mama. 2. ed., Brasília, 1989. - Atenção às vítimas de violência sexual no
Estado de Minas Gerais. Coordenadoria Estadual de DST/Aids. Diretoria de Normalização de
atenção à saúde. Superintendência de Atenção à Saúde. Secretaria de Estado da Saúde de
Minas Gerais. Belo Horizonte, Janeiro de 2004 - BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de
Políticas de Saúde, Área técnica de Saúde da Mulher. Assistência em Planejamento Familiar:
Manual Técnico. 4ª Edição, Brasília, 2002. - BRASIL , Ministério da Saúde. Urgências e
Emergências Maternas: Guia para diagnóstico e conduta em situações de risco de morte materna.
Brasília, Ministério da Saúde / FEBRASGO, 2000. 118p.DST/AIDS - BRASIL. Ministério da Saúde,
Secretaria de Políticas de Saúde, Coordenação de Doenças Sexualmente Transmissíveis. Manual
de Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis. 3ª Edição. Brasília, 1999 - Aconselhamento
– Manual do Ministério da Saúde - http://portal.saude.gov.br/portal/ Saúde da Criança e do
Adolescente - BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde; Departamento de
Atenção Básica .Saúde da Criança: Acompanhamento do crescimento e Desenvolvimento Infantil.
Brasília, 2002 - BRASIL, Ministério da Saúde. Aleitamento Materno e Orientação Alimentar para o
Desmame. 3. Ed., Brasília, 1986. - BRASIL, Ministério da Saúde. Assistência e Controle das
Doenças Diarréicas. Brasília, 1993. - BRASIL. Ministério da Saúde, Agenda de Compromissos
para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil. Brasília, DF – 2005 (disponível http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/s00a.htm) Belo Horizonte.
Secretaria Municipal de Saúde. AGENDA DE COMPROMISSOS PARA A SAÚDE INTEGRAL DA
CRIANÇA E REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL. DIAS, L.S; MAGALHÃES, M. E. N;
FONTES, M. J. F. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 9° ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, v.1 e 2, 2002. GIOVANI, A. M. M. Cálculo e administração de medicamentos 13ª ed.
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Rideel, 2011. BRASIL. Ministério da Saúde. Calendário Básico de Vacinação da Criança,
adolescente, adulto e idoso. 2017. BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Rede de Frio do
Programa Nacional de Imunizações. Brasília-DF, 2013. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de
2011 BRASIL. Enfermagem Básica - Teoria e Prática, Editora Rideel. Cadernos De Atenção
Básica http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php. E outros livros que abrangem o programa
proposto.
07. MÉDICO DO PSF
Português: ver programa item I.II
Saúde Pública: ver programa item II.II
Conhecimentos Específicos: Abordagem da família: criança, adolescente, adulto e idoso no
conteúdo da família; promoção à saúde; vigilância epidemiológica; vacinação na criança e no
adulto; saúde e atividade física; obesidade; avaliação de risco cardiovascular;
tabagismo/dependências químicas. Sinais e Sintomas mais frequentes na prática clinica: cefaleia;
dores muscular-esquelético; lombalgia; dispepsia funcional; diarreia; transtornos ansiosos;
depressão. Atenção ás crianças e aos adolescentes: o crescimento normal em baixa estatura;
desenvolvimento normal e sinais de alerta; puericultura; anemia; asma; otites e sinusites; chiado
no peito; pneumonias; desidratação. Atenção ao adulto: tuberculose e hanseníase; hipertensão;
diabetes; artrite reumatóide; osteoporose; insuficiência cardíaca congestiva; acidente vascular
cerebral; asma; doença pulmonar obstrutiva crônica; úlcera péptica. Saúde do homem: próstata;
distúrbios do aparelho genito urinário. Atenção ao idoso: doença alzheimer; doença de parkinson;
prevenção de quedas e fraturas. Atenção à mulher: alteração no ciclo menstrual; prénatal/
gestação; parto/puerpério; prevenção de câncer cérvico uterino e de mamas; climatério;
planejamento familiar. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90; Norma Operacional
Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à
Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas Públicas do SUS. Política Nacional de Humanização.
Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº
8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde.
Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria
Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 - Criação do NASF.
Sugestões Bibliográficas
- CECIL. Tratado de Medicina Interna. Bennett/PLUM. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996.
- RATTON, José Luiz Amorim. Medicina Intensiva. Ed. Atheneu, 1999.
08. MOTORISTA DO PSF
Conhecimentos Gerais do Veículo: Noções de Mecânica: O Motor; Sistema de Transmissão e
Suspensão; Sistema de Direção e Freios; Sistema Elétrico, Pneus e Chassi. Conhecimentos
Práticos de Operação e Manutenção do veículo; Procedimentos de Segurança; Funcionamento
Básico dos Motores; Sistema de Lubrificação; Arrefecimento; Transmissão; Suspensão; Direção;
Freios; Pneus; Painel de instrumentos; Sistema Elétrico.
Conhecimentos Específicos: Código de Trânsito Brasileiro: Regras Gerais de Circulação:
Normas Gerais de Circulação e Conduta; Regra de Preferência; Conversões; Dos Pedestres e
Condutores não Motorizados; Classificação das Vias. Legislação de Trânsito: Dos Veículos;
Registro, Licenciamento e Dimensões; Classificação dos Veículos; Dos equipamentos
obrigatórios; Dos Documentos de Porte Obrigatório; Da Habilitação; Das Penalidades; Medidas e
Processo Administrativo; Das Infrações; Sinalização de Trânsito: A Sinalização de Trânsito;
Gestos e Sinais Sonoros; Conjunto de Sinais de Regulamentação; Conjunto de Sinais de
Advertência; Placas de Indicação; Direção Defensiva: Direção Preventiva e Corretiva;
Automatismos; Condição Insegura e Fundamentos da Prevenção de Acidentes; Leis da Física;
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Aquaplanagem; Tipos de Acidentes; Primeiros Socorros: Como socorrer; ABC da Reanimação;
Hemorragias; Estado de Choque; Fraturas e Transporte de Acidentados.
Sugestões Bibliográficas
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997).
Manuais do Motorista para habilitação, Cursos Teóricos - Técnicos para candidatos a motorista,
Cursos de Formação de Condutores e outros manuais de trânsito contendo legislação de trânsito,
Normas de circulação e Conduta, Sinalização, Direção defensiva, Primeiros socorros, Noções de
mecânica e demais itens do programa de provas. E outros livros que abrangem o programa
proposto.
09. SERVENTE DO PSF
Português: Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Divisão silábica. Classificação das
palavras quanto ao número de sílabas. Tipos de Frases e orações. Aumentativo e Diminutivo.
Substantivos. Pronomes. Artigo e numeral. Ortografia (novo acordo ortográfico). Acentuação
gráfica.
Sugestões Bibliográficas
Gramática – Português Fundamental, Douglas Tufano – Editora Moderna;
Gramática Escolar – Faraco & Moura – Editora Ática. E outros livros que abrangem o programa
proposto.
Matemática: Sistema de Numeração Decimal; Sistema Romano de Numeração; Adição,
Subtração, Multiplicação e Divisão de Números Naturais; Números Racionais; Sistema Monetário,
Medidas de Comprimento e Tempo; Geometria (Ponto, Plano, Retas); Figuras geométricas.
Conjuntos. Sistema fracionário e porcentagem simples.
Sugestões Bibliográficas
GIOVANNI JR &Bonjorno (1ª a 4ª - ed. FTD); Matemática - Registrando descobertas BARROSO
LIMA, Maria Aparecida –(Ediouro); GUELLI, Oscar, Coleção Quero Aprender Matemática, Ed.
Ática. E outros livros que abrangem o programa proposto.
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ANEXO III - QUADRO DE CARGOS E VAGAS
CÓD.
CARGO

01

02

03

04

05

06

07

08

CARGO

ATENDENTE DE
CONSULTÓRIO
DENTÁRIO DO PSF

REQUISITO/
ESCOLARIDADE

Ensino
Fundamental
completo, curso
específico na área
e registro no
Conselho de
Classe.
Experiência
mínima de 01 ano
na área.

Ensino
Fundamental
completo.
* Retificado pela
ATENDENTE DO PSF
Errata nº 1
Ensino
Fundamental,
curso específico na
área e registro no
Conselho de
Classe
AUXILIAR DE
* Retificado pela
ENFERMAGEM DO PSF Errata nº 1
Graduação em
Odontologia, com
registro no
Conselho de
Classe
CIRURGIÃO DENTISTA * Retificado pela
DO PSF
Errata nº 1
Graduação em
Enfermagem, com
registro no
Conselho de
Classe
* Retificado pela
ENFERMEIRO DO PACS Errata nº 1
Graduação em
Enfermagem, com
registro no
Conselho de
Classe
* Retificado pela
ENFERMEIRO DO PSF Errata nº 1

MÉDICO DO PSF

Graduação em
Medicina com
registro no
Conselho de
Classe

MOTORISTA DO PSF

Carteira Nacional de
Habilitação na
categoria B, C ou D,
e 4ª série do ensino
fundamental

Nº
VAGAS
VALOR
TOTAL
DESTINADAS
VENCIMENTO
DE
PORTADORES
(R$)
VAGAS DE DEFICIÊNCIA

VALOR
TARIFA DE
INSCRIÇÃO
(R$)

CARGA
HORARIA
SEMANAL

PROVAS

Nº DE
QUESTÕES

PESO
DAS
QUESTÕES

15
10
15

2,0
2,5
3,0

01

00

937,00

Português
Saúde Pública
40,00 40 horas Conhecimentos Específicos

CR

00

937,00

Português
40,00 40 horas Matemática

20
20

2,5
2,5

937,00

Português
Saúde Pública
40,00 40 horas Conhecimentos Específicos

15
10
15

2,0
2,5
3,0

3.345,02

Português
Saúde Pública
100,00 40 horas Conhecimentos Específicos

15
10
15

2,0
2,5
3,0

2.477,80

Português
Saúde Pública
100,00 40 horas Conhecimentos Específicos

15
10
15

2,0
2,5
3,0

2.477,80

Português
Saúde Pública
100,00 40 horas Conhecimentos Específicos

15
10
15

2,0
2,5
3,0

10.778,42

Português
Saúde Pública
100,00 40 horas Conhecimentos Específicos

15
10
15

2,0
2,5
3,0

20

2,5

937,00

Conhecimentos Gerais do
Veículo
40,00 40 horas Conhecimentos Específicos

20

2,5

CR

03

01

CR

CR

CR

00

00

00

00

00

00

Português
20
2,5
4ª série do Ensino
SERVENTE DO PSF
CR
00
937,00
40,00 40 horas Matemática
20
2,5
Fundamental
TOTAL DE VAGAS
05
OBS.: Não há previsão de vagas destinadas às pessoas portadoras de necessidades especiais, pois o arredondamento do número fracionário obtido com o cálculo
de 5% previsto no Decreto nº 3.298/99 excede ao limite de 20% conforme previsão na Lei Federal nº 8112/90.
CR  Cadastro de Reserva
09
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RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

NO DIA DO PROCESSO SELETIVO
NÃO ESQUECER DE LEVAR:
* Documento Oficial de Identidade (original);
* Caneta esferográfica preta ou azul;
* Lápis e borracha.

Recomendamos o comparecimento do candidato
ao local de realização das provas com, no
mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência.

QUEM CHEGAR ATRASADO, NÃO TERÁ
ACESSO AO RECINTO DAS PROVAS.

ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO
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