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R E T I F I C A D O

CONHECIMENTOS COMUNS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; tipos e gêneros textuais; significação de palavras e expressões; sinônimos e antônimos;
ortografia oficial; classes de palavras variáveis e invariáveis e suas funções no texto; concordâncias verbal e nominal; tempos simples e tempos
compostos dos verbos;  conjugações verbais;  colocação de pronomes nas frases;  sintaxe:  termos essenciais  e  acessórios da oração;  tipos de
predicado; classificação das palavras quanto ao número de sílabas; dígrafos, encontros vocálicos e consonantais; divisão silábica; processos de
formação de palavras: derivação, composição e outros processos; usos dos “porquês”;”; usos de “mau” e “mal”.

Matemática:  leitura e representação de numerais: o número em diferentes situações. Sequência numérica. Antecessor e sucessor. Par e ímpar.
Resolução de problemas envolvendo adição e subtração. Conceito de metade, dobro e triplo. Resolução de problemas por meio de ilustração e/ou
operações. Conceito de maior/menor; largo/estreito; comprido/curto; grosso/fino; alto/baixo; pesado/leve. Noções básicas de medida: comprimento,
valor, tempo e massa.

Conhecimentos Gerais: Aspectos em geral do Município de Maringá e do Estado do Paraná. Temáticas atuais, relevantes e amplamente divulgadas
referentes à História e Geografia do Brasil, do Paraná e de Maringá. Fatos da atualidade: locais e nacionais.

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO

Língua Portuguesa:  Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação;
elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos
pronomes  demonstrativos.  Relações  semânticas  estabelecidas  entre  orações,  períodos  ou  parágrafos  (oposição/contraste,  conclusão,  concessão,
causalidade, adição, alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da
oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Funções do que e do se.  Emprego do acento grave.
Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia. Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e
modos verbais. Formação de tempos compostos dos verbos. Colocação pronominal.

Matemática:  Sistema de numeração decimal. Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Resolução de problemas. Medidas de
comprimento, massa e capacidade.  Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, regra de três e proporções, sequências
(com números,  com figuras,  de  palavras).  Raciocínio  lógico-matemático:  proposições,  conectivos,  equivalência  e implicação lógica,  argumentos
válidos, área das principais figuras planas (retângulo, triângulo, trapézio, quadrado, losango, círculo e suas partes), área e volume dos principais
sólidos (cubo, paralelepípedo-retângulo, pirâmide, cilindro, cone e esfera).

Informática: Informática:  Conceitos  e  fundamentos  básicos. Conceitos  fundamentais  sobre  processamento  de  dados. Representação  e
armazenamento de informação. Organização lógica e física de arquivos. Métodos de acesso. Conceito e funções dos principais softwares básicos e
aplicativos. Sistemas Operacionais: introdução, história e conceitos básicos, gerenciamento de memória. Linux. Windows. Internet, intranet e extranet.
Browsers: Internet Explorer, Mozilla.  Bancos de dados. Hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e
software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Profissional. Processador de
texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos
Web, World Wide Web, Navegador Internet, busca e pesquisa na Web.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL MÉDIO

EMPREGO 201: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ESF).

Conhecimentos  Específicos:  Processo Saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias.  Educação para Saúde:  conceitos e técnicas.
Conceitos de prevenção e controle de doenças bucais para indivíduos, família e comunidade. Anatomia e fisiologia do corpo humano. Principais problemas de
saúde da população e meios de intervenção. Método epidemiológico / indicadores de saúde.  Doenças transmissíveis e não transmissíveis: conceitos e
prevenção. Biossegurança em Odontologia. Bioética e ética profissional. Organização do ambiente de trabalho. Equipamentos e Instrumentais: nomenclatura,
utilização, cuidados. Conservação e Manutenção de equipamentos odontológicos. Processos de limpeza, desinfecção e esterilização de instrumentais,
equipamentos e ambientes odontológicos. Ergonomia: espaço físico, postura, posição de trabalho. Higiene Bucal: técnicas de escovação supervisionada,
cuidados com aparelhos protéticos. Índices epidemiológicos utilizados em Odontologia. Preenchimento e controle de fichas clínicas, registros em Odontologia.
Manejo  de pacientes  na clínica  odontológica.  Materiais  odontológicos:  nomenclatura,  utilização,  manipulação,  armazenamento  e  controle  de  estoque.
Utilização racional de fluoretos em Odontologia. Placa bacteriana: identificação, índices, fisiologia, patogenia, meios químicos e mecânicos utilizados para o
seu controle. Principais problemas que afetam a saúde bucal: cárie, doença periodontal, má oclusão, lesões de tecidos moles – conceito, etiologia, evolução,
transmissibilidade, medidas de promoção de saúde e prevenção da ocorrência das patologias. Radiologia odontológica: cuidados, técnicas de revelação.
Programa Saúde da Família: atribuições específicas, filosofia, objetivos, métodos de trabalho.

EMPREGO 202: CONDUTOR DE VEÍCULO DE URG NCIA (SAMU).Ẽ

Conhecimentos Específicos:  Legislação de trânsito.  Conhecimentos básicos de mecânica,  eletricidade e manutenção de automóveis.  Direção
defensiva.  Noções de primeiros socorros. Normas gerais de circulação e conduta. Sinalização para o trânsito. Segurança dos veículos. Habilitação.
Infrações. Crimes de trânsito.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL TÉCNICO

EMPREGO 301: AUXILIAR DE ENFERMAGEM (SAMU).

Conhecimentos Específicos: Política Nacional de Humanização, relativo aos serviços de urgência. Técnicas básicas de enfermagem. Sinais vitais.
Movimentação e transporte de paciente. Administração de medicamentos. Cateterismo vesical. Lavagem gástrica. Curativo.  Socorros de urgência.
Cuidados  de  enfermagem em emergências  cardiovasculares,  parada  cardíaca,  choque  hipovolêmico,  síncope,  isquemia,  infarto  do  miocárdio,
insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão e arritmias. Enfermagem em emergências respiratórias: insuficiência respiratória aguda, obstrução das
vias aéreas superiores, pneumotórax, embolia pulmonar, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica. Enfermagem em emergências metabólicas,
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emergências  diabéticas,  desequilíbrios  ácido-básicos,  insolação  e  hipotermia.  Enfermagem  em  emergências  ginecológicas  e  obstétricas:
sangramento vaginal, doença hipertensiva da gravidez, violência sexual e parto de emergência. Enfermagem em emergências psiquiátricas: paciente
suicida, violento e depressivo. Enfermagem em emergências pediátricas, crises convulsivas, crises asmáticas, obstrução das vias aéreas superiores
e parada cardíaca; Enfermagem no trauma, traumatismo múltiplo, traumatismo craniano, lesão na coluna espinhal, traumatismo torácico, traumatismo
intra – abdominal, queimaduras, ferimentos e afogamento.  Biossegurança. Ética no exercício da enfermagem. Vigilância em saúde; Legislações
regulamentadoras  do  exercício  profissional  da  enfermagem,  Competências  do  Conselho  Federal  de  Enfermagem  e  Conselho  Regional  de
Enfermagem, Comunicação em enfermagem, Segurança do paciente, Biossegurança, prevenção e controle de infecções. Portaria nº 2048/GM, do
Ministério da Saúde, de 05/11/2002: Aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. Portaria nº 1863/GM, do
Ministério  da  Saúde,  de  29/9/2003:  Institui  a  Política  Nacional  de  Atenção às  Urgências,  a  ser  implantada em todas  as  unidades federadas,
respeitadas  as competências  das três  esferas  de gestão.  Portaria  nº  1864/GM, do Ministério  da  Saúde,  de  29/9/2003:  Institui  o  componente
pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências, por intermédio da implantação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência em
municípios e regiões de todo o território brasileiro: SAMU – 192.

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Língua Portuguesa: 1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação;
elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. Emprego
dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão,
causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da
oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave.
10. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14.
Emprego de tempos e modos verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16. Colocação pronominal.

Matemática:  Sistema de numeração decimal. Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Resolução de problemas. Medidas de
comprimento, massa e capacidade.  Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, regra de três e proporções, sequências
(com números,  com figuras,  de  palavras).  Raciocínio  lógico-matemático:  proposições,  conectivos,  equivalência  e implicação lógica,  argumentos
válidos, área das principais figuras planas (retângulo, triângulo, trapézio, quadrado, losango, círculo e suas partes), área e volume dos principais
sólidos (cubo, paralelepípedo-retângulo, pirâmide, cilindro, cone e esfera).

Informática: Informática:  Conceitos  e  fundamentos  básicos. Conceitos  fundamentais  sobre  processamento  de  dados. Representação  e
armazenamento de informação. Organização lógica e física de arquivos. Métodos de acesso. Conceito e funções dos principais softwares básicos e
aplicativos. Sistemas Operacionais: introdução, história e conceitos básicos, gerenciamento de memória. Linux. Windows. Internet, intranet e extranet.
Browsers: Internet Explorer, Mozilla.  Bancos de dados. Hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e
software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Profissional. Processador de
texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos
Web, World Wide Web, Navegador Internet, busca e pesquisa na Web.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL SUPERIOR

EMPREGO 401: ASSISTENTE SOCIAL (NASF).

Conhecimentos Específicos:  Acolhimento na Atenção Primária à Saúde: conceitos, formas de organização, avaliação do processo de trabalho,
trabalho em equipe, classificação de risco; Ferramentas e conceitos em; saúde da família: territorialização, visita domiciliar, genograma, fluxograma
analisador, método;clínico centrado na pessoa, clínica baseada em evidências, prontuário orientado por problemas ;NASF-Núcleos de Apoio à Saúde
da Família; inserção na Política Nacional de Atenção Básica; bases legais, objetivos, características e estratégias de atuação; Educação em saúde e
Inter setorialidade. Conceitos e técnicas pedagógicas de atividades de educação em saúde; Saúde: conceitos. Processo saúde-doença e seus
determinantes/condicionantes; Prevenção de doenças e promoção da saúde; Questão social e formação sócio-histórica do Brasil; Estado, seguridade
e política social; cidadania, direitos e legislação social; transformações contemporâneas e o Serviço Social; História, fundamentos, estratégias e
procedimentos teórico-metodológicos do Serviço Social; Avaliação de políticas, programas e projetos sociais; Administração, pesquisa, planejamento
e interdisciplinaridade em Serviço Social: a construção do conhecimento, metodologias qualitativas; Assistência social com garantia de direitos -
Seguridade  Social(Saúde,Assistência  Social  e  Previdência);  Prática  profissional  em Saúde  Pública:  assistência  à  saúde  e  vigilância  à  saúde;
elaboração de projetos de intervenção do assistente social nas condições e relações do trabalho; espaços sócio-ocupacionais; Abordagens com
indivíduos,  grupos  e  famílias;  Assessoria  e  consultoria  em Serviço  Social;  Participação  e  controle  social;  Saúde  Mental:  conceito,  promoção,
prevenção;  política de saúde mental:  Reforma psiquiátrica no Brasil,  política assistencial  em saúde mental;  reabilitação psicossocial,  clínica da
subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico e interdisciplinaridade; Drogadição: álcool, tabagismo, crack e outras drogas e redução de danos;
Política de Saúde do Trabalhador; Riscos ocupacionais e sua prevenção; Código de ética e legislação profissional, humanização do atendimento,
atenção à pessoa com deficiência.

EMPREGO 402: ENFERMEIRO (ESF).

Conhecimentos Específicos:  Sistema Único de Saúde (Legislações e Portarias).  Planejamento em saúde; Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem. Política Nacional de Atenção Básica. Diretrizes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Prevenção e Promoção a Saúde.
Política Nacional de Humanização.  Atividades de Capacitação em Serviço.  Aleitamento Materno. Biossegurança nas Ações de Saúde. Ações de
enfermagem na promoção da Saúde infantil.  Parâmetros de crescimento e desenvolvimento infantil  nas diferentes faixas etárias. Assistência de
enfermagem à criança com diarreia aguda e desidratação. Transtornos mais comuns na infância. Saúde da Mulher: Assistência de enfermagem no
pré–natal.  Distúrbios ginecológicos da puberdade até o climatério.  Sexualidade da mulher e autocuidado. Saúde da Mulher no curso  da vida.
Doenças crônicas não transmissíveis: Educação para o auto–cuidado. Tratamento de feridas. Cuidados com o paciente portador de patologias das
vias respiratórias; Infecção das vias aéreas superiores; pneumonia; DPOC. Assistência a pacientes com distúrbios cardíacos: angina; infarto do
miocárdio; pericardite. O processo de envelhecimento nos aspectos fisiológicos, sociais e patológicos. Vigilância em Saúde. Perfil epidemiológico da
comunidade.  Sistemas  de  Informação  em  Saúde.  Enfermagem  Perioperatória.  Enfermagem  em  urgência  e  emergência:  Controle  do  choque
hipovolêmico;  envenenamento;  ferimentos;  hipotermia  e  hipertermia;  medidas  de  ressuscitação  em  emergência;  prioridades  e  princípios  do
tratamento de emergência; controle de hemorragia; abuso de substâncias químicas.

EMPREGO 403: ENFERMEIRO INTERVENCIONISTA (SAMU).

Conhecimentos Específicos: Fundamentos do Exercício da Enfermagem.  Lei do Exercício Profissional (Lei n.°7.498/1986– Regulamentada pelo
Decreto 94.406/1987). Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica. Bioética. Atendimento pré-hospitalar do politraumatizado:
ABCDE  do  trauma,  transporte  do  politraumatizado,  cinemática  do  trauma,  epidemiologia  do  trauma,  prevenção  do  trauma,  resgate  veicular;
Atendimento de urgência e emergência frente a distúrbios cardiovasculares, neurológicos, metabólicos, respiratórios, gineco-obstétricos, pediátricos,
psiquiátricos;  Traumatismos  não-intencionais,  violência  e  suicídios;  Atendimento  ao  trauma  de  face  e  pescoço,  cranioencefálico,  de  coluna,
músculo-esquelético, torácico, abdominal, da pelve; Agentes físico- químicos e trauma; Suportes básico e avançado de vida a adultos, crianças e
gestantes; Situações especiais de ressuscitação: hipotermia, afogamento, parada cardíaca associada ao trauma, choque elétrico e eletrocussão,
emergências cardiotoxicológicas; Princípios gerais de biossegurança; Aspectos éticos e deontológicos do exercício da enfermagem.  Portaria nº

Página 2  de 4



2048/GM, do Ministério da Saúde, de 05/11/2002: Aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. Portaria nº
1863/GM, do Ministério da Saúde, de 29/9/2003:  Institui  a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as unidades
federadas,  respeitadas  as  competências  das  três  esferas  de  gestão.  Portaria  nº  1864/GM,  do  Ministério  da  Saúde,  de  29/9/2003:  Institui  o
componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências, por intermédio da implantação de Serviços de Atendimento Móvel de
Urgência em municípios e regiões de todo o território brasileiro: SAMU – 192. Código de Etica Profissional.

EMPREGO 404: FARMACÊUTICO (NASF).

Conhecimentos Específicos: Legislação Farmacêutica, Código de Ética da profissão farmacêutica, uso de produtos farmacêuticos, atividades de
assistência farmacêutica no âmbito da Atenção Básica/Saúde da Família; acesso a e o uso racional de medicamentos, utilização de medicamentos e
insumos,  inclusive  fitoterápicos  e  homeopáticos,  pareceres,  informes  técnicos  e  relatórios;  noções  de  farmácia  (dispensação,  receituário,
manipulação,  instalações,  padronização  de  medicamentos,  controle  sanitário,  legislação  pertinente),  medicamento  (droga,  farmacologia,
propriedades,  peculiaridades,  indicações,  genéricos,  formas  farmacêuticas,  alimentação  parenteral,  Nutrição  Parenteral)  ,  farmacologia
(administração  de  medicamentos,  efeitos  colaterais,  incompatibilidades,  farmacocinética,  farmacodinâmica,  antibioticoterapia),  doenças
infectocontagiosas  (DST,  esquema  de  vacinações,  imunologia,  profilaxia).  Biodisponibilidade  e  Bioequivalência;  Interações  medicamentosas,
Cálculos  em Farmácia.  Farmácia  hospitalar:  sistema de distribuição  de medicamentos,  Farmácia  clínica.  Manipulação  de produtos  estéreis  e
não-estéreis. Farmacovigilância e Farmacoepidemiologia. Farmacoeconomia. Reações adversas a medicamentos. Medicamentos Genéricos. Uso de
medicamentos em populações especiais (gestantes, idosos, crianças, Pacientes renais, cardíacos entre outros).

EMPREGO 405: FISIOTERAPEUTA (NASF).

Conhecimentos  Específicos:  Fundamentos  de  Fisioterapia  ,  Conhecimentos  anatômicos,  fisiológicos  e  patológicos  das  alterações
musculoesqueléticas, neurológicas e mentais, cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas; conhecimento dos princípios básicos da cinesiologia;
Exame clínico, físico, semiologia, exames complementares e plano de trabalho em fisioterapia; Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e
contra-indicações  de  termoterapia,  crioterapia,  hidroterapia,  massoterapia,  mecanoterapia,  cinesioterapia  motora  e  respiratória,  eletroterapia,
manipulação  vertebral;  Fisioterapia  em  traumatologia,  ortopedia  e  reumatologia;   Fisioterapia  em  neurologia;  Fisioterapia  em  ginecologia  e
obstetrícia;  Fisioterapia em pediatria, geriatria e Neonatologia; Fisioterapia cardiovascular; Amputação: indicações e tipos de prótese e órteses;
mastectomias; Fisioterapia em pneumologia; fisioterapia respiratória: fisioterapia pulmonar; insuficiência respiratória aguda e crônica; infecção do
sistema respiratório;  Fisioterapia  na  saúde do trabalhador:  conceito  de ergonomia,  doenças relacionadas ao trabalho,  práticas preventivas no
ambiente de trabalho; Assistência fisioterapêutica domiciliar; Riscos ocupacionais na fisioterapia e sua prevenção, Código de ética e legislação
profissional.

EMPREGO 406: FONOAUDIÓLOGO (NASF).

Conhecimentos Específicos:  Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e funcionais do Sistema auditivo  e Sistema sensório-motor-oral  (etapas
evolutivas); Exame clínico, físico, semiologia, exames complementares e plano de trabalho; Fisiologia de deglutição;Deformidades crâniofaciais;
fissuras lábiopalatais e disfagias; Audiologia clínica: avaliação, diagnóstico e intervenção (incluindo próteses auditivas); Procedimentos subjetivos de
testagem audiológica - indicação, seleção e adaptação do aparelho de ampliação sonora individual;  Audiologia do trabalho: ruído, vibração e meio
ambiente;  Audiologia  educacional;  Neurofisiologia  do  sistema  motor  da  fala;  funções  neurolinguísticas;  Desenvolvimento  da  linguagem;
Características fonoaudiológicas; Avaliação mio funcional e tratamento fonoaudiológico; Avaliação e fonoterapia; Distúrbios de linguagem da fala e da
voz decorrentes de fatores neurológicos congênitos, psiquiátricos, psicológicos e sócio-ambientais; desvios fonológicos; Desequilíbrio da musculação
oro-facial e desvios da deglutição. Prevenção, avaliação e terapia mio-funcional; Distúrbio da voz: teorias, avaliação e tratamento fonoaudiológico e
aspectos preventivos; disfonias; Distúrbio da aprendizagem da linguagem escrita: prevenção, diagnóstico e intervenção fonoaudiológica; Intervenção
fonoaudiológica em recém-nascidos; Aleitamento materno, vantagens - fisiologia da lactação; Atuação fonoaudiológica junto ao idoso; Assistência
fonoaudiológica domiciliar, Riscos ocupacionais na fonoaudiologia e sua prevenção; Código de ética e legislação profissional.

EMPREGO 407: MÉDICO (ESF).

Conhecimentos Específicos: 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 clínica: 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
reumatoide; 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; pré-natal/gestação; parto/puerpério; prevenção de câncer cérvico uterino e de mamas;
climatério; planejamento familiar. 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: Lei 8.080/90. 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.

EMPREGO 408: MÉDICO REGULADOR INTERVENCIONISTA (SAMU).

Conhecimentos Específicos: Emergências médicas reanimação e estabilização, suporte avançado de vida em cardiologia-ACSL, suporte avançado
de vida em trauma - ATLS, Suporte de vida no trauma no pre hospitalar-PATLS, suporte básico de vida-BLS, Suporte de vida em pediatria-PALS,
Código de ética Médica. Portaria nº 2048/GM, do Ministério da Saúde, de 05/11/2002: Aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de
Urgência e Emergência. Portaria nº 1863/GM, do Ministério da Saúde, de 29/9/2003:  Institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser
implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. Portaria nº 1864/GM, do Ministério da Saúde,
de 29/9/2003: Institui o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências, por intermédio da implantação de Serviços
de Atendimento Móvel de Urgência em municípios e regiões de todo o território brasileiro: SAMU – 192.

EMPREGO 409: NUTRICIONISTA (NASF)

Conhecimentos  Específicos:  Conhecimento  e  procedimentos  de  assistência  nutricional  a  indivíduos  e  coletividades  (sadios  e  enfermos);
Organograma de Unidades de Alimentação e Nutrição; Controle higiênico-sanitário de edificações e instalações; Educação e orientação nutricional,
produção e o consumo dos alimentos saudáveis; Controle e prevenção dos distúrbios nutricionais, Necessidades nutricionais referentes a patologias
relacionadas à alimentação e à nutrição; Avaliação antropométrica; Vigilância sanitária (Portaria nº 326, de 30 de julho de 1997 da ANVISA) em
estabelecimentos que distribuam, fabriquem ou comercializem alimentos, pareceres, informes técnicos e relatórios; Recomendações nutricionais
para Idosos, Adulto e Pediatria; Fisiologia e metabolismo da nutrição; Microbiologia dos alimentos; Saúde pública; Alimentos dietéticos (funcionais) e
alternativos; Administração de serviços de alimentação, planejamento do serviço de nutrição e dietética, aspectos físicos do serviço de nutrição e
dietética, critérios para elaboração de cardápios; Controle higiênico-  sanitário dos alimentos; Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle
(APPCC); Avaliação nutricional hospitalar e ambulatorial, dietoterapias; Resolução 63 (Regulamento Técnico para a Terapia de Nutrição Enteral).

EMPREGO 410: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (NASF)

Conhecimentos  Específicos:  Fundamentos  da  Educação  Física;  planejamento,  Prescrição  e  Orientação  de  Programas  de  Educação  Física
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voltados para: crianças, gestantes, adolescentes, adultos, idosos, pessoas com deficiência, crianças com sobrepeso e obesidade; planejamento,
prescrição e orientação de Programas de exercícios para Academia da Terceira Idade (ATI); princípios das práticas de ginástica, caminhada, Tai Chi
Chuan e Yoga para adultos e idosos; princípios das práticas de dança, lutas e capoeira para adolescentes; desenvolvimento motor e sua aplicação
em programas de Educação Física; medidas e avaliação em Educação Física; anatomia e fisiologia do exercício; lazer e recreação; organização de
eventos recreativos e esportivos; atividade física e saúde; fisiologia do esforço; atividade física e reabilitação; atividade física e prevenção de
doenças não transmissíveis; atividade física e qualidade de vida; Lei nº 8.080 de 19/09/90; Lei nº8.142 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; 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.
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