
ANEXO II

DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

COMUM A TODOS OS EMPREGOS

Língua  Portuguesa: Interpretação  e  compreensão  de  texto  (gêneros  textuais  variados),  sintaxe  e
semântica da frase, noções gramaticais da língua portuguesa padrão. 

Políticas  Públicas: Bases  Legais  do  Sistema  Único  de  Saúde.  Pactos  em Defesa  do  SUS.  Política
Nacional de Atenção Básica à Saúde. Rede de Atenção em Saúde. Gestão e Financiamento no SUS.
Controle Social em Saúde. 

Lei  e  Estatuto  da  Feaes: Lei  Municipal  13.663/2010  e  Estatuto  Da  Fundação  Estatal  De  Atenção
Especializada Em Saúde De Curitiba - FEAES.

EMPREGO: ELETRICISTA

Conhecimentos Específicos: Eletricidade básica: Constituição da matéria; subdivisão e estrutura atômica;
corrente elétrica – definição, medição, fenômenos/efeitos: luminoso, térmico, magnético e fisiológico; diferença
de  potencial  e  tensão  –  definição,  instrumentos;  resistência  elétrica  –  definição,  resistência  elétrica  dos
condutores,  medição da resistência;  aplicação da lei  de Ohm – cargas ligadas em série e em paralelo;
potências ativa e aparente, Fator de potência; transformador – princípio básico de funcionamento; energia
elétrica – determinação de consumo em kWh.  

EMPREGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Conhecimentos Específicos: Enfermagem: procedimentos e técnicas de enfermagem para prestação do
cuidado. Documentação do paciente: responsabilidades do técnico de enfermagem no registro das ações
realizadas. Medidas de prevenção e controle de infecção em ambientes de saúde. Biossegurança nos
cuidados  de  enfermagem.  Cuidados  de  Enfermagem  nos  pacientes  no  pré  transe  pós-operatório.
Administração de medicamentos em enfermagem: normas técnicas, diluições e cuidados. Cuidados de
enfermagem na administração de dietas ao paciente: via oral, por sonda. Cuidados de enfermagem ao
paciente  grave.  Educação  em  saúde  ao  paciente  idoso  hospitalizado. Cuidados  de  enfermagem  ao
paciente clínico e cirúrgico idoso. Cuidados de enfermagem nos exames de laboratório, de diagnósticos e
terapêuticos. Cuidados de enfermagem na atenção domiciliar.

EMPREGO: MÉDICO PEDIATRA

Conhecimentos Específicos: Técnicas de Ressuscitação em Pacientes Pediátricos conforme protocolos
reconhecidos  pela  Sociedade Brasileira  de Pediatria.  Diagnóstico  das  Situações Comuns em Sala  de
Urgência/Emergência de Pediatria e Diagnóstico das Situações Comuns em neonatologia. Achados da
História Natural e Exame Físico das Doenças Comuns de Pacientes Pediátricos e Recém Natos. Aspectos
Éticos e Bioéticos no Atendimento de Pacientes Pediátricos.

EMPREGO: PSICÓLOGO CLÍNICO

Conhecimentos  Específicos: Métodos  de  pesquisa  em  Psicologia; Processos  básicos:  percepção,
sensação,  emoção,  memória  e  atenção.  Pensamento  e  Linguagem. Teorias  de  Personalidade.
Psicopatologia. Psicologia da Saúde: Delimitação Teórica e metodológica. Psicologia Hospitalar: Histórico
e fundamentos. A formação do Psicólogo para atuação em Instituição de saúde. Teorias Psicológicas do
envelhecimento:  Psicanálise,  comportamental, Psicologia  Analítica,  e  teoria  life-span.  Relação
médico-paciente. Técnicas de intervenção: Entrevista, psicodiagnóstico, terapia breve e aconselhamento.
Qualidade de vida na terceira idade. Doença mental  e  envelhecimento.  Instrumentos de avaliação de
quadros confusionais em idosos. Sobre a morte e o morrer. O psicólogo e a saúde pública. Teorias e técnicas
psicoterápicas. Psicoterapias: individuais/Grupal/Familiar; - Saúde Mental Comunitária; Políticas públicas de
saúde e Saúde Mental. Técnicas de Exame Psicológico. Técnicas de Entrevista. Intervenção Diagnóstica.  O
plano sintomatológico e o estudo das funções psíquicas: o exame psíquico para avaliação sintomatológica do



estado mental. Psicopatologia médica: quadros clínicos e categorias diagnósticas. Psicopatologia médica: a
questão do diagnóstico e do prognóstico.  Critérios diagnósticos do DSM-IV e do CID-10:  procedimentos,
alcances e limites. A linhagem estrutural neurótica de personalidade: aspectos psicológicos e metapsicológicos.
A linhagem estrutural psicótica de personalidade: aspectos psicológicos e metapsicológicos. As organizações
limítrofes  de  personalidade:  aspectos  psicológicos  e  metapsicológicos.  Psicopatologia  e  desenvolvimento
emocional infantil. A Psicopatologia e o trabalho multidisciplinar. Avanços e tratamentos alternativos ao paciente
com transtornos graves: hospital dia, moradia assistida, acompanhamento terapêutico. Propostas inclusivas.
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