
              PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE PARANAPANEMA 

 
 
 
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema RETIFICA o Edital do Processo 
Seletivo nº 02/2022, para excluir o cargo de Agente Comunitário de Saúde e alterar as vagas 
para Cadastro Reserva, na forma que segue: 

 
 

EDITAL RETIFICADO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 02/2022 
 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
 
            A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, 
por seu Prefeito Municipal que este subscreve, FAZ SABER que se encontram abertas inscrições 
ao Processo Seletivo Público de Provas, para provimento de cargos vagos de: AUXILIAR EM 
SAÚDE BUCAL, CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, DENTISTA DA ESTRATÉGIA DA 
SAÚDE DA FAMÍLIA, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, FONOAUDIÓLOGA, TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM, TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO SAMU, TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÕES 
ORTOPÉDICAS e TÉCNICO EM RADIOLOGIA, nos termos da Lei Municipal Nº 706/2004 e das 
disposições contidas no Edital de Processo Seletivo Público Nº 02/2022. 
  
1. CARGO - VAGA - ESCOLARIDADE EXIGIDA - TIPO DE PROVA - CARGA HORÁRIA - 
SALÁRIO - TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
   1.1. AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL  
      1.1.1. Vaga: Cadastro Reserva 
      1.1.2. Escolaridade Exigida: Ensino Médio Completo e Registro no CRO  
      1.1.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Básicos do 
Cargo e Noções de Informática.  
      1.1.4. Carga horária: 40 horas semanais 
      1.1.5. Salário: R$ 1.786,16 
      1.1.6. Taxa de Inscrição: R$ 25,00 
   1.2. CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU 
      1.2.1. Vaga: Cadastro Reserva 
      1.2.2. Escolaridade Exigida: Ensino Fundamental Completo, CNH categoria “D” em validade, 
curso específico APH (150 horas), Capacitação Ministério da Saúde Suporte Básico de Vida (175 
horas), transporte de emergência e experiência mínima de habilitação de 02 (dois) anos, 
experiência mínima 02 anos na área APH.  
      1.2.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Básicos do 
Cargo.  
      1.2.4. Carga horária: 12/36 horas semanais 
      1.2.5. Salário: R$ 1.786,16 
      1.2.6. Taxa de Inscrição: R$ 25,00 
1.3. DENTISTA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA 
      1.3.1. Vaga: Cadastro Reserva 

                        1.3.2. Escolaridade Exigida: Ensino Superior Completo em Odontologia e Registro no 
Respectivo Conselho.  
      1.3.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos 
e Noções de Informática.  
      1.3.4. Carga horária: 40 horas semanais 
      1.3.5. Salário: R$ 4.809,62 
      1.3.6. Taxa de Inscrição: R$ 25,00 
1.4. ENFERMEIRO 
     1.4.1. Vaga: Cadastro Reserva 

                       1.4.2. Escolaridade Exigida: Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro no 
respectivo Conselho.   
      1.4.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos 
e Noções de Informática.  
      1.4.4. Carga horária: 40 horas semanais 
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      1.4.5. Salário: R$ 3.411,34 
      1.4.6. Taxa de Inscrição: R$ 25,00 
1.5. FARMACÊUTICO  
     1.5.1. Vaga: Cadastro Reserva 

                       1.5.2. Escolaridade Exigida: Ensino Superior Completo em Farmácia e registro no respectivo 
conselho.  
      1.5.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos 
e Noções de Informática.  
      1.5.4. Carga horária: 40 horas semanais 
      1.5.5. Salário: R$ 3.940,98 
      1.5.6. Taxa de Inscrição: R$ 25,00 
1.6. FONOAUDIÓLOGA 
      1.6.1. Vaga: Cadastro Reserva 
      1.6.2. Escolaridade Exigida: Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia e registro no 
respectivo conselho.    
      1.6.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos 
e Noções de Informática.  
      1.6.4. Carga horária: 30 horas semanais 
      1.6.5. Salário: R$ 3.411,34 
      1.6.6. Taxa de Inscrição: R$ 25,00 
1.7. TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
      1.7.1. Vaga: Cadastro Reserva 

                        1.7.2. Escolaridade Exigida: Ensino Médio Completo e Curso Técnico de Enfermagem com 
Registro no respectivo conselho.    
      1.7.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Básicos do 
Cargo e Noções de Informática. 
      1.7.4. Carga horária: 40 horas semanais 
      1.7.5. Salário: R$ 2.264,80 
      1.7.6. Taxa de Inscrição: R$ 25,00 
   1.8. TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO SAMU 
     1.8.1. Vaga: Cadastro Reserva 

                       1.8.2. Escolaridade Exigida: Ensino Médio Completo, experiência mínima de 02 (dois) anos 
em APH, curso específico na área, APH (150 horas), Capacitação Ministério da Saúde em 
Suporte Básico de Vida (175 horas) e Registro regularizado no COREN.    
      1.8.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Básicos do 
Cargo e Noções de Informática.  
      1.8.4. Carga horária: 12/36 horas semanais 
      1.8.5. Salário: R$ 2.264,80 
      1.8.6. Taxa de Inscrição: R$ 25,00 
1.9. TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÕES ORTOPÉDICAS 
      1.9.1. Vaga: Cadastro Reserva 
      1.9.2. Escolaridade Exigida: Ensino Médio Completo e Curso Técnico  
      1.9.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Básicos do 
Cargo e Noções de Informática.   
      1.9.4. Carga horária: 40 horas semanais 
      1.9.5. Salário: R$ 2.264,80 
      1.9.6. Taxa de Inscrição: R$ 25,00 
   1.10. TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
      1.10.1. Vaga: Cadastro Reserva 
      1.10.2. Escolaridade Exigida: Ensino Médio Completo, Curso Técnico equivalente e Registro 
no CONTER.   
      1.10.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Básicos 
do Cargo e Noções de Informática.  
      1.10.4. Carga horária: 24 horas semanais 
      1.10.5. Salário: R$ 3.411,34 
      1.10.6. Taxa de Inscrição: R$ 25,00 
 
2. INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO   
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   2.1. Acessar o endereço eletrônico www.omconsultoria.com.br, durante o período de 27 de 
julho a 08 de agosto de 2022, até 23h59min59seg - horário de Brasília;  
   2.2. Localizar o “link” correspondente ao Processo Seletivo Público Nº 02/2022, da Prefeitura 
Municipal de Paranapanema; 
   2.3. Ler o edital até o final; 
   2.4. Preencher a ficha de inscrição;  
   2.5. Efetuar o pagamento da inscrição, através de Boleto Bancário que será gerado pelo 
sistema;  
       2.5.1. O candidato deverá fazer o pagamento do boleto. O boleto poderá ser impresso 
através da Central do Candidato, localizado no endereço eletrônico 
www.omconsultoria.com.br. e pago até 11 de agosto de 2022, respeitado o horário do sistema 
bancário. Pagamentos após a data de vencimento do boleto, não serão compensados.  
      2.5.2. Desejando pagar o boleto antes do vencimento, o candidato deverá aguardar 24 horas 
de sua geração. 
   2.6. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente poderá ser 
utilizado o boleto bancário gerado pelo site.  
      2.6.1. Não será aceito o pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, 
via postal, fac-símile ou transferência eletrônica ou qualquer outra via de que não seja a quitação 
do boleto bancário gerado no momento da inscrição; 
      2.6.2. O agendamento do pagamento só será aceito, se comprovada a sua quitação dentro 
do período de vencimento do boleto. Em caso de não confirmação do pagamento, o candidato 
deverá solicitar ao banco o comprovante definitivo de pagamento do boleto, que confirma a 
quitação na data agendada, data esta que deverá estar no período de inscrição;  
      2.6.3. O Comprovante de Agendamento ou Extrato Bancário da Conta debitada, não será 
aceito para fim de comprovação do pagamento; 
      2.6.4. A qualquer tempo o candidato que não comprovar o pagamento do boleto dentro do 
prazo de vencimento, terá sua inscrição e todos os atos dela decorrentes cancelados; 
    2.7. A OM Consultoria Concursos Ltda e a Prefeitura Municipal não se responsabilizam por 
pagamentos feitos fora de agências bancárias. 
     2.8. Após o término do período destinado para as inscrições, a ficha de inscrição não estará 
mais disponível no site; 
    2.9. A Prefeitura Municipal e a empresa OM Consultoria Concursos Ltda não se 
responsabilizarão por solicitações de inscrições não efetivadas por eventuais falhas de 
comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica 
que impossibilitarem a correta transferência dos dados ou da impressão dos documentos que 
possam advir de inscrições realizadas via internet, sendo de responsabilidade do candidato, 
acompanhar a efetivação da inscrição; 
   2.10. REQUISITOS GERAIS PARA A INSCRIÇÃO 
      2.10.1. Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira, nos termos da Emenda Constitucional 
19/98; 
      2.10.2. Ter 18 (dezoito) anos completos ou a completar até a data da nomeação; 
      2.10.3. Estar quite com Serviço Militar, se do sexo masculino; 
      2.10.4. Haver votado nas últimas eleições ou justificado a ausência ou pago a multa; 
      2.10.5. Possuir escolaridade ou requisito correspondente às exigências referentes aos 
cargos, nos termos deste Edital;  
      2.10.6. Não estar sendo processado ou cumprindo pena em liberdade, nem ter sido 
condenado por crime contra o patrimônio ou a administração pública, nem ter sido demitido a 
bem do serviço público; 
      2.10.7. Não registrar antecedentes criminais, achando-se no exercício de seus direitos civis 
e políticos; 
      2.10.8. Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível 
com o exercício das funções atinentes ao cargo a que concorre;  
      2.10.9. Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria 
compulsória, conforme Inciso II, do Artigo 40, da Constituição Federal; 

               2.10.10. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital;  
   2.11. Não haverá devolução de taxa de inscrição; 
   2.12. Não será aceita inscrição por via postal ou fora do período estabelecido no Item 2.1.1., 
deste Edital; 
3. DAS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
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   3.1. Não haverá reserva de vaga às pessoas com deficiência, tendo em vista que o número de 
vagas definido neste Edital, não permite a aplicação do percentual mínimo estabelecido pelo § 
1º, do artigo 37 do Decreto Federal Nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a 
Lei Federal nº 7.853/89;  
   3.2. Aos portadores de deficiência devidamente inscritos e aprovados nos termos deste item, 
será destinada uma vaga a cada 10 (dez) contratados por cargo, os quais não serão 
discriminados pela sua condição, exceto quando a deficiência não possibilitar as suas 
nomeações, pelas características de atribuições e desempenhos, incompatíveis com ela;  
   3.3. Às pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 
Federal Nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 4º, participarão do Processo Seletivo Público 
em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, 
à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e à nota 
mínima exigida para todos os demais candidatos.      
   3.4. Os benefícios previstos nos parágrafos: 1º e 2º, do Artigo 4º, do Decreto Federal Nº 3.298, 
deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições; 
   3.5. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência, 
especificando-a na ficha de inscrição, preenchendo também a Ficha de Pessoa com Deficiência, 
com apresentação de laudo médico, com as seguintes características:  
      3.5.1. Laudo Médico original ou cópia simples deverá obedecer as seguintes exigências: ser 
referente aos últimos 6 (seis) meses, descrever a espécie e o grau de deficiência, apresentar a 
provável causa das deficiências especiais, apresentar os graus de autonomia, constar quando 
for o caso a necessidade do uso de órteses, próteses ou adaptações. No caso de deficiente 
auditivo, o Laudo Médico deverá vir acompanhado de uma audiometria recente (até 6 meses) e 
no caso de acuidade visual, o Laudo Médico deverá vir acompanhado de acuidade em AO 
(ambos os olhos), patologia e campo visual; 
      3.5.2. O candidato portador de deficiência visual, além do envio da documentação indicada 
no Item 3..5.1., deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, a confecção de prova 
especial em BRAILE ou AMPLIADA, especificando o tipo de deficiência;  
      3.5.3. O candidato portador de deficiência  que necessitar de tempo adicional para realização 
das provas, além do envio da documentação indicada no Item 3.5.1., deverá encaminhar 
solicitação, por escrito, até o término das inscrições, com justificativa acompanhada de parecer 
emitido por especialista da área de sua necessidade especial;  
   3.6. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas; 
   3.7. O candidato deverá encaminhar a ficha preenchida e assinada e o laudo médico, via 
SEDEX, postado impreterivelmente até o dia 09 de agosto de 2022, para: OM Consultoria 
Concursos Ltda. - Processo Seletivo Público - Prefeitura Municipal da Estância Turística de 
Paranapanema - Edital 02/2022 - Rua Álvaro Ferreira de Moraes, 54 - V. Moraes - Cep 19900-
250 - Ourinhos - SP  
   3.8. O encaminhamento do laudo médico (original ou cópia simples), por qualquer via, é de 
responsabilidade exclusiva do candidato. OM Consultoria Concursos Ltda não se 
responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada do laudo a seu destino;  
   3.9. O candidato portador de necessidade especial que não realizar a inscrição conforme este 
Item, não poderá impetrar recurso em favor de sua condição; 
        
4. DAS PROVAS 
   4.1. A data, horário e local das provas serão divulgados pela imprensa e pelos endereços 
eletrônicos www.omconsultoria.com.br  com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedência; 
   4.1.1. As provas serão realizadas no mesmo horário, podendo ser alterada esta previsão se 
não houver espaço para lotação dos candidatos no mesmo horário ou a critério da administração. 
   4.2. O candidato deverá acompanhar a publicação de editais de abertura de inscrição, 
convocação para prova, resultado final e outros, pela imprensa oficial. Outros meios de 
comunicação não possuem caráter oficial, sendo meramente informativos;  
   4.3. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova 
e o comparecimento no horário determinado;  
   4.4. As provas serão elaboradas conforme consta dos itens 1.1.3. a 1.10.3, deste Edital, com 
base nos programas constantes do Anexo I; 
   4.5. As provas serão de caráter classificatório, com duração de 2h (duas horas) e constará de 
30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha, com quatro alternativas, valendo 3,0 (três) 
pontos cada questão, num total de 90,0 (noventa) pontos, sendo considerado aprovado o 
candidato que não zerar na pontuação;  
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           4.5.1. As provas escritas serão elaboradas com base no programa constante do Anexo I, 
na seguinte proporção: 
 
 

Cargo Total de questões com base no anexo I - 
Programas Básicos  

Língua 
P

ortuguesa 

M
atem

ática 

C
onhecim

entos 
E

specíficos 

C
onhecim

entos 
B

ásicos do 
C

argo 

N
oções de 

Inform
ática  

Total de Questões  

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 08 07 - 12 03 30 
CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU 10 05 - 15 - 30 
DENTISTA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE 
DA FAMÍLIA 

10 05 12 - 03 30 

ENFERMEIRO 10 05 12 - 03 30 
FARMACÊUTICO 10 05 12 - 03 30 
FONOAUDIÓLOGA 10 05 12 - 03 30 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 08 07 - 12 03 30 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO SAMU 08 07 - 12 03 30 
TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÕES 
ORTOPÉDICAS 08 07 - 12 03 30 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 08 07 - 12 03 30 

 
    4.6. O candidato lerá as questões no Caderno de Questões e marcará suas respostas na 
Folha de Resposta de rascunho, localizada na capa do Caderno de Questões e ao término da 
solução da prova, transcreverá suas respostas na Folha de Resposta definitiva, em forma de 
cartão, com caneta azul ou preta; 
   4.7. A Folha de Resposta definitiva, em forma de cartão, deverá ser preenchida com caneta 
azul ou preta, em forma de bolinha  (                 )  e não serão consideradas respostas em forma 
diferente, em “X”, a lápis, com rasuras, com erratas, com observações ou em branco;  
   4.8. A Folha de Resposta definitiva, em forma de cartão, será o único documento válido para a 
correção das questões objetivas da prova;  
   4.9. Não haverá substituição da Folha de Resposta, sendo da responsabilidade exclusiva do 
candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, emendas ou rasura, ainda 
que legível;  
   4.10. Durante a realização da prova, o candidato poderá solicitar ao Fiscal de Sala, a Folha de 
Observações, para anotar qualquer problema relacionado com a resolução das questões ou 
solicitar esclarecimento sobre elas. As anotações dos candidatos serão analisadas pela equipe 
técnica responsável pela organização das provas, antes da divulgação dos gabaritos;  
   4.11. O candidato deverá comprovar sua identidade mediante original de um documento com 
fotografia, devendo o referido documento estar em perfeitas condições, de forma a permitir a 
identificação do candidato com clareza;  
      4.11.1. Na hipótese de o candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de 
prova, a inclusão do referido candidato será feita por meio de preenchimento de formulário 
específico, diante da apresentação de documentos pessoais e do comprovante de pagamento 
original; 
      4.11.2. A inclusão de que trata o item 4.11.1 será realizada de forma condicional e será 
confirmada posteriormente, com o intuito de verificar a pertinência da referida inclusão; 
    4.12. Durante a realização das provas não será admitida qualquer espécie de consulta ou 
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, manuais, impressos ou anotações, 
máquinas calculadoras, (também em relógios) e agendas eletrônicas ou similares, telefone 
celular, smartphones, mp3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro 
tipo de mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros 
acessórios similares.  
       4.12.1. O aparelho celular deve ser desligado e lacrado em envelope indevassável entregue 
pelo fiscal de sala, antes do início das provas.  
       4.12.2. O uso obrigatório de máscaras e outras medidas de proteção contra a COVID-19 
poderão ser determinados a critério da autoridade local, a depender do cenário epidemiológico 
na data da realização das provas, que serão previamente divulgadas.  
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     4.12.3. Recomenda-se ao participante o uso de máscara proteção contra a COVID-19, no 
local de provas. 
     4.12.4. Em caso de uso, a máscara deve cobrir totalmente o nariz e a boca, desde a entrada 
até a saída do local de provas. Será permitido que o participante leve máscara reserva para troca 
durante a aplicação.  
      4.12.5. O descarte da máscara de proteção contra a COVID-19, durante a aplicação do 
exame, deve ser feito pelo participante de forma segura, nas lixeiras do local de provas. 
      4.12.6. A ida ao banheiro será permitida desde que o participante seja acompanhado pelo 
fiscal, respeitando a distância prevista nos protocolos de proteção contra a COVID-19. 
      4.12.7. As mãos deverão ser higienizadas ao entrar e sair do banheiro. 
   4.13. Será eliminado do Processo Seletivo Público o candidato que, durante a realização das 
provas, for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por 
escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada; 
   4.14. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala o Caderno de 
Questões, a Folha de Resposta e qualquer material cedido para execução da prova; 
   4.15. No ato da devolução do Caderno de Questões e da Folha de Resposta, o Fiscal de 
Sala destacará e entregará ao candidato, o rascunho de sua Folha de Resposta, para 
conferência com o gabarito a ser divulgado; 
   4.16. As salas de provas e os corredores serão fiscalizados por pessoas devidamente 
credenciadas, sendo vedado o ingresso de pessoas estranhas; 
   4.17. O candidato não poderá se ausentar da sala sem o acompanhamento do fiscal; 
   4.18. Não haverá segunda chamada para qualquer das provas, não importando o motivo 
alegado e a ausência do candidato acarretará sua eliminação do Processo Seletivo Público; 
   4.19. Os gabaritos e o Resultado Final do Processo Seletivo Público serão divulgados 
pela imprensa, afixados nos lugares de costume e disponibilizada no endereço eletrônico: 
www.omconsultoria.com.br 
 
5. DO RESULTADO FINAL  
   5.1. Os candidatos aprovados conforme critérios estabelecidos no item 4.5, deste Edital, serão 
relacionados na Classificação Final, em ordem decrescente da nota obtida, sendo 
estabelecido: 
  5.1.1. Para aprovados em cargos que tenham somente prova escrita: nota obtida na 
prova escrita; 
   5.2. Os candidatos inscritos e aprovados nos termos do Item 3., deste Edital, serão 
relacionados na Classificação Especial, em ordem decrescente da nota obtida na prova;  
   5.3. A Classificação Final e a Especial (se houver) serão divulgadas pelo Resultado Final 
publicado na imprensa, afixadas no átrio da Prefeitura Municipal e nos locais de costume e 
estarão disponíveis no endereço eletrônico www.omconsultoria.com.br;  
   5.4. No caso de empate entre candidatos com mesma nota final, terá preferência na 
Classificação Final e Especial:   
      5.4.1. 1º critério: O candidato com maior idade na hipótese de empate entre os candidatos, 
será aplicado o disposto no art. 27 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso - candidatos com 
idade superior ou igual a 60 anos) aplicando-se subsidiariamente, para efeito de classificação; 
      5.4.2. 2º critério: O candidato com maior idade 
      5.4.3. 3º critério: O candidato com maior número de filhos menores de 18 (dezoito) anos até 
a data de encerramento das inscrições. 
 
6. DOS RECURSOS 
   6.1. Os candidatos inscritos para os cargos relacionados neste Edital poderão recorrer dos 
seguintes atos: 
      6.1.1. Do indeferimento de inscrição e incorreção de dados; 
         6.1.1.1. O candidato poderá recorrer do indeferimento de sua inscrição, no prazo de 02 
(dois) dias a contar da data da publicação da homologação das inscrições, com pedido 
protocolado na Prefeitura Municipal dirigido à Comissão de Processo Seletivo Público, acerca do 
indeferimento da inscrição e da incorreção de dados; 
         6.1.1.2. Os candidatos que usufruírem benefício do recurso no caso do Item 6.1.1.1., 
poderão participar do Processo Seletivo Público, condicionalmente, quando seus pedidos não 
forem decididos dentro do prazo legal; 
      6.1.2. Da formulação das questões, respectivos quesitos e gabaritos das mesmas; 
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         6.1.2.1. A prova estará disponível no site www.omconsultoria.com.br, na CENTRAL DO 
CANDIDATO, por dois dias a contar da divulgação do gabarito preliminar; 
         6.1.2.2. O candidato poderá, durante o período de divulgação da prova, solicitar a revisão 
de questão que, supostamente, tenha apresentado problema, com pedido protocolado na 
Prefeitura Municipal, dirigido à Comissão de Processo Seletivo Público; 
               6.1.2.2.1. Para a revisão de questão que supostamente tenha apresentado problema, 
o candidato deverá apresentar recurso fundamentado a fim de que possa ser analisado. 
         6.1.2.3. Caso alguma questão venha a ser anulada, o ponto relativo a ela será atribuído a 
todos os candidatos; 
         6.1.2.4. Se houver algum erro na divulgação do gabarito preliminar este será corrigido; 
          6.1.2.5. O Gabarito Oficial será divulgado após análise de recursos; 
      6.1.3. Quanto às classificações finais do Processo Seletivo Público. 
             6.1.3.1. Os candidatos terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação do 
Resultado Final, no órgão oficial do município, para protocolar recurso na Prefeitura Municipal, 
dirigido à Comissão de Processo Seletivo Público, sobre eventuais erros na ordem de 
classificação decorrentes do critério de desempate e solicitar revisão da correção de sua prova; 
      6.1.4. Havendo alteração na Classificação Final ou Classificação Especial por motivo de 
deferimento em recurso, ela será retificada e publicada novamente; 
   6.2. A Comissão de Processo Seletivo Público terá o prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da 
data de encerramento do prazo para recursos em cada etapa, para julgar os recursos interpostos 
por candidatos; 
   6.3. Recurso extemporâneo será indeferido; 
   6.4. A Comissão de Processo Seletivo Público constitui última instância para recurso, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 
7. DAS NOMEAÇÕES/CONTRATAÇÕES 
   7.1. A aprovação no Processo Seletivo Público assegurará apenas a expectativa de direito à 
contratação, ficando a concretização deste ato condicionada à observância das disposições 
legais pertinentes, da existência de recursos financeiros, do exclusivo interesse e conveniência 
da Administração Municipal, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do 
Processo Seletivo Público;  
   7.2. As contratações serão feitas conforme regime jurídico constituído da Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT;  
   7.3. A. Nesse momento o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 
      7.3.1. Uma foto 3x4;  
      7.3.2. Cópia autenticada do RG, do CPF, do PIS/PASEP, do Título de Eleitor (com 
comprovante de votação nas duas últimas eleições), da Certidão de Nascimento (se for solteiro), 
ou de Casamento (se for casado), do Certificado de Reservista ou de quitação com o Serviço 
Militar (se for do sexo masculino e menor de 45 anos), da Certidão de Nascimento de filhos (se 
os possuir);  
     7.3.3. Para os que tiverem filhos entre 0 (zero) e 14 (catorze) anos apresentar Carteira de 
Vacinação e/ou comprovante de frequência escolar nos termos da lei;  
      7.3.4. Carteira de Trabalho e Previdência Social para as devidas anotações;  
      7.3.5. Comprovante de residência;  
      7.3.6. Cópia autenticada dos documentos comprobatórios dos requisitos exigidos nos 
subitens 1.1.2. a 1.11.2., deste Edital;  
      7.3.7. Atestado de Saúde expedido pela Equipe Médica Municipal, após Exames Médicos 
Admissionais, de caráter eliminatório;  
      7.3.8. Declaração de acúmulo ou não, de cargo, emprego ou função pública nas esferas 
municipal, estadual ou federal;  
      7.3.9. Outros documentos que a Administração Municipal julgar necessários.  
   7.4. O candidato terá exaurido os direitos de sua habilitação no Processo Seletivo Público caso 
se verifique qualquer das seguintes hipóteses:  
      7.4.1. Não atender à convocação para a contratação;  
      7.4.2. Não entrar em exercício no cargo para a qual foi contratado;  
      7.4.3. Não apresentar os documentos exigidos conforme Subitem 7.3;  
      7.4.4. Não gozar de plena saúde física e mental, constatada por médico habilitado do 
Município, mediante comprovação em exame médico admissional.  
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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   8.1. A declaração falsa ou inexata de dados constantes da ficha de inscrição, bem como 
apresentação de documentos falsos, determinará o cancelamento da inscrição, mesmo que 
verificados posteriormente, anulando-se todos os atos dela decorrentes; 
   8.2. A inscrição do candidato importará no conhecimento e na aceitação tácita das condições 
impostas no presente Edital; 
   8.3. Em respeito ao princípio da publicidade o candidato que se inscrever autoriza a divulgação 
de seu nome, e Registro de Identidade e CPF (se necessário) na divulgação da lista de inscritos, 
no edital de convocação para provas, se necessário e nos editais de classificação e resultado 
final; 
   8.4. Sem prejuízo das sanções criminais e a qualquer tempo, por ato da Comissão do Processo 
Seletivo Público, será excluído do Processo Seletivo Público, com o consequente cancelamento 
de sua inscrição e de todos os atos dela decorrentes, o candidato que: 
      8.4.1. Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
      8.4.2. Agir com incorreção ou descortesia, para qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação das provas; 
      8.4.3. For surpreendido utilizando um ou mais meios previstos no Item 4.12., deste Edital;  
      8.4.4. Apresentar falha na documentação; 
   8.5. Todas os editais relativos a realização deste Processo Seletivo Público, serão publicados 
pela imprensa escrita, afixados no átrio da Prefeitura Municipal, nos locais de costume e 
disponibilizado no site www.omconsultoria.com.br; 
   8.6. Este Processo Seletivo Público terá validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por 
até igual período, a critério da Administração Municipal; 
 8.6.1. Durante este prazo a Prefeitura Municipal fará convocação dos candidatos 
classificados pela ordem de classificação para o preenchimento de vagas existentes nesta data 
e mais as que vagarem ou que forem criadas durante o prazo de validade do Processo Seletivo 
Público e de sua prorrogação de acordo com as necessidades dos serviços públicos a contar da 
data de homologação. 
   8.7. Os candidatos aprovados e convocados ficarão sujeitos à aprovação em exame médico, 
conforme subitem 7.3.7 e à apresentação dos documentos que lhe forem exigidos; 
   8.8. A Comissão do Processo Seletivo Público homologará o Processo Seletivo Público após 
a publicação da Classificação Final e vencido o prazo para recursos;  
   8.9. Após a homologação, os candidatos serão convocados para anuência à nomeação, 
respeitada a ordem da classificação e a necessidade da Administração Municipal;  
   8.10. Ao se inscrever o candidato se responsabilizará moral e judicialmente pelas informações 
e aceitará a legislação que regulamenta o presente Processo Seletivo Público; 
   8.11. A Comissão do Processo Seletivo Público poderá, por motivos justificáveis, anular parcial 
ou totalmente este Processo Seletivo Público; 
   8.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Administração Municipal, ouvida a Comissão de 
Processo Seletivo Público. 

 
Paranapanema, 26 de julho de 2022 

 
. 
 

RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
 

PROGRAMAS  
 
 

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 

Ortográfico. Editora Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora 
Lexikon 
Matemática 
- Conjuntos: representação e operações;  
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
Conhecimentos Básicos do Cargo 
- Conhecimento de conservação e manutenção do equipamento odontológico 
 - Conhecimentos na prática de campanhas preventivas em unidades escolares  
 - Lei Nº 10.083/98  
 - Lei nº 8.080/90 - Promoção, proteção e recuperação da saúde; 
 - Lei Nº 8.142/90 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) 
 - Nações Básicas de Microbiologia e Esterilização 
 - Noções Básicas de Anatomia e Fisiologia Odontológica 
 - Noções Básicas de Erupção Dentária 
 - Noções Básicas de Higiene Bucal 
 - Noções Básicas de Materiais Dentários 
 - Noções básicas de Métodos Preventivos: Flúor, Selantes, Cariostáticos e Dieta 
 - Noções Básicas de preparo do paciente e da instrumentação ao Cirurgião Dentista 
 - Noções de Ergonomia e Odontologia Integral 
 - Política Nacional de Humanização. HumanizaSUS  
 - Programa Saúde da Família: atribuições específicas, filosofia, objetivos, métodos de trabalho 
 - Sistema Único de Saúde (SUS)  
- Constituição Federal - Artigos: arts.  5º ao 17º e 194 a 227 
- Políticas Públicas de Saúde  
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- Política Nacional de Atenção Básica. 
Noções de Informática  
- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas 

de navegação. 
 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
- Principais Softwares comerciais: Windows (versões 8.1 e mais recentes), Pacote Office 
(versões 2010 a mais recentes)  
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   
 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
- Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
 
CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 

Ortográfico. Editora Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora 
Lexikon 
Matemática 
- Conjuntos: representação e operações;  
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
Conhecimentos Básicos do Cargo 
- Noções básicas de higiene e saúde 
 - Noções básicas de segurança no trabalho e equipamentos 
 - Principais serviços e tarefas a serem realizados pelo Motorista  
 - Noções para consulta da planta viária estadual, federal e capital paulista 
 - Calcular gasto com combustíveis para viagens longas 
 - Reconhecimento de máquinas, aparelhos, ferramentas, instrumentos, peças e utensílios 

usados pelo Motorista para conservação e manutenção do veículo 
 - Conservação e limpeza do veículo 
 - Equipamentos de segurança 
 - Primeiros Socorros 
 - Mecânica Básica  
 - Direção Defensiva 
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 - Lei Federal Nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro 
devidamente atualizado. 

 - Lei nº 13.103, de  2 de março de 2015  que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista. 
 - Resoluções CONTRAN  
 -  Conhecer a malha viária 
 - PORTARIA Nº 2048, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002 
 
OBS. TODAS AS LEGISLAÇÕES ACIMA ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE DO DENATRAN 
 
DENTISTA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo  
Ortográfico. Editora Nacional. 
- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora 
Lexikon 
Matemática  
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
Conhecimentos Específicos 
- Acidentes e complicações em cirurgia bucal  
 - Ações programáticas para a saúde bucal do Ministério da Saúde. 
 - Anamnese e exame físico, lesões fundamentais da mucosa bucal, câncer bucal, lesões 

cancerizáveis  
 - Anatomia de cabeça e pescoço. 
 - Atualidades sobre intervenção odontológica à gestante, ao idoso, ao hipertenso e ao 

diabético  
- Atualidades sobre Saúde Pública - Controle Epidemiológico 
 - Cariologia: características clínicas das lesões de cárie, prevenção, tratamento, prevalência e 

incidência, microrganismos cariogênicos, diagnóstico da atividade de cárie. Técnica ART.  
- Diagnóstico e tratamento, técnicas anestésicas intrabucais, anestesiologia para pacientes em 

condições especiais (hipertenso, diabético, gestantes e crianças), controle da dor e 
inflamação em Odontologia, antibioticoterapia. 

 - Endodontia: alterações pulpares e periapicais: semiologia, diagnóstico e tratamento; 
tratamentos conservadores da polpa; traumatismo alvéolo- dentário. 
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 - Método diagnóstico, cistos e tumores odontogênicos  
 - Método diagnóstico, doenças sistêmicas com repercussão na cavidade bucal, anatomia 

radiográfica periapical, alterações e lesões do órgão dentário, periodontais e periapicais, 
anomalias de desenvolvimento dentário.  

 - Oclusão e articulação têmporo-mandibular: anatomia funcional e biomecânica do aparelho 
mastigatório; diagnóstico das disfunções têmporo-mandibulares 

 - Urgências em Odontologia: trauma dental; hemorragia; pericoronarite, abscessos 
dentoalveolares; pulpite; alveolite. 

 - Código de Ética 
 - Constituição Federal - Artigos: arts. 5º ao 17º e 194 a 227 
 - Lei nº 10.083/98 
 - Lei nº 8.080/90  
 - Lei nº 8.142/90  
- Normas e Diretrizes do PSF - Programa Saúde da Família – Ministério da Saúde  
 - Políticas Públicas de Saúde  
 - Sistema Único de Saúde (SUS)  
 - Política Nacional de Atenção Básica. 
 - Vigilância Epidemiológica: Conceito e Doenças de notificação compulsória no Estado de São 

Paulo 
Noções de Informática  
- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas 

de navegação. 
 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
- Principais Softwares comerciais: Windows (versões 8.1 e mais recentes), Pacote Office 
(versões 2010 a mais recentes)  
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   
 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
- Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
 
ENFERMEIRO 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo  
Ortográfico. Editora Nacional. 
- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora 
Lexikon 
Matemática  
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
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- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
Conhecimentos Específicos 
- Acompanhamento de criança  
 - Acompanhamento de gestantes  
 - Acompanhamento do Hipertenso e do Diabético 
 - Aleitamento Materno  
 - Aspectos Éticos e Legais de Enfermagem  
 - Atuação da enfermagem no Controle de Infecção Hospitalar e Central de Material Esterilizado  
 - Cadastramento de Famílias 
 - Cálculo de medicação  
 - Cuidados de Enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos  
 - Cuidados de enfermagem a pacientes com doenças transmissíveis e não transmissíveis  
 - Cuidados de Enfermagem à saúde da mulher, criança, idoso, acamado, Hipertenso, Diabético, 

Tuberculoso e Hanseniano  
 - Enfermagem em Saúde Pública  
 - FIGUEIREDO, Nébia Naria Almeida de. SUS e PSF para enfermagem. Práicaspara Vuidados 

em Saude Coletiva. Ed. Yendis 
 - HumanizaSUS  
 - Noções de Saúde Pública em geral - Políticas Públicas 
 - Norma Operacional do SUS 
 - Normas e Diretrizes do PSF - Programa Saúde da Família - Ministério da Saúde  
 - Programa de Assistência à Saúde da Mulher  
 - Programa Nacional de Imunização  
 - Saúde da criança e da gestante  
- Sistema Único de Saúde (SUS)  
 - Técnicas básicas dos Fundamentos de enfermagem  
 - Técnicas de Enfermagem gerais 
- Lei Nº 13.146, de 6 de Julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
- Código de Ética 
 - Constituição Federal - Artigos: arts.  5º ao 17º e 194 a 227 
 - Lei Nº 10.083/98 
 - Lei nº 8.080/90 
 - Lei nº 8.142/90 
 - Políticas Públicas de Saúde 
 - Sistema Único de Saúde (SUS) 
 - Política Nacional de Atenção Básica. 
 - Vigilância Epidemiológica: Conceito e Doenças de notificação compulsória no Estado de São 
Paulo 
 - Portaria Ministerial nº 2.436, de 21/09/17, do Ministério da Saúde, que aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica. 
 - Conhecimentos referentes à Norma Operacional da Assistência à Saúde;  
Noções de Informática  
- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas 

de navegação. 
 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
- Principais Softwares comerciais: Windows (versões 8.1 e mais recentes), Pacote Office 
(versões 2010 a mais recentes)  
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   
 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
- Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
 



              PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE PARANAPANEMA 

FARMACÊUTICO 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo  
Ortográfico. Editora Nacional. 
- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora 
Lexikon 
Matemática  
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
Conhecimentos Específicos 
- Bacteriologia: - Morfologia e Fisiologia Bacterianas; - Classificação e Nomenclatura das 

Bactérias; - Esterilização e Desinfecção; - Principais Bactérias Patogênicas ao Homem;  
- Constituição Federal - Direitos e Garantias Fundamentais (Art. 5º a 17)  
- Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares. 
- Cuidados Farmacêuticos no Uso de Antimicrobianos. 
- Farmácia Ambulatorial e Hospitalar, Dispensação de medicamentos, Previsão e estocagem de 

medicamentos, Conservação de medicamentos, Padronização de medicamentos, Comissões 
hospitalares e Conduta do Farmacêutico para com o Paciente;  

- Farmacologia: Noções Básicas de Farmacologia Geral, Noções Básicas de medicamentos que 
atuam em vários Sistemas, Noções Básicas de medicamentos que atuam em vários Aparelhos, 
Medicina Opcional (ervas), Noções Básicas de grupos especiais de medicamentos e Noções 
Básicas de Psicofarmacologia;  

- Farmacoterapia Oncológica. 
- Hematologia: Série Vermelha, Série Branca,Coagulação,Imunohe-matologia,Sistema ABO-Rh;  
- Infrações sanitárias 
- Interações medicamentosas: MIP’s e Psicofármacos 
- Interferência de medicamentos nos exames laboratoriais. 
- Lei nº 8.080/90 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 

a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências 
- Lei nº 8.142/90 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS} e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde e dá outras providências 

- Lei nº 9.787 de 10 de fevereiro de 1.999, atualizada que estabelece o medicamento genérico  
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- Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Portaria 2.981 de 
26 de novembro de 2009 atualizada)  

- Noções de Farmacotécnica: fórmulas magistrais, oficinais e especialidades farmacêuticas  
- Noções de logística e abastecimento  
- O hospital e as funções da farmácia hospitalar  
- Portaria Ministerial nº 2436, de 21/09/17, do Ministério da Saúde, que aprova a Política Nacional 

de Atenção Básica. 
- Portaria nº 344 SVS 12/05/1998 atualizada  
- RDC nº 84 de 19 de março de 2002. Definições sobre: Biodisponibilidade de medicamentos, 

equivalentes  farmacêuticos, bioequivalentes, equivalência terapêutica, medicamento genérico, 
medicamentos inovador, medicamento referência e medicamento similar  

- Receituário para dispensação de médicos estrangeiros. 
- Resolução nº 596, de 21 de fevereiro de 2014, CFF – Dispõe sobre o Código de Ética 

Farmacêutica. 
- Resoluções nº 585 e nº 586 de 2013 - CFF. Regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico 

e dá outras providências e prescrições farmacêuticas 
- Sistemas de distribuição e dispensação de medicamentos 
- Vias de administração de medicamentos  
- Portaria Ministerial nº 2.436, de 21/09/17, do Ministério da Saúde, que aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica. 
- Constituição Federal - Artigos: arts.  5º ao 17º e 194 a 227 
- Políticas Públicas de Saúde  
- Política Nacional de Atenção Básica. 
- Vigilância Epidemiológica: Conceito e Doenças de notificação compulsória no Estado de São 
Paulo 
Noções de Informática  
- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas 

de navegação. 
 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
- Principais Softwares comerciais: Windows (versões 8.1 e mais recentes), Pacote Office 
(versões 2010 a mais recentes)  
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   
 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
- Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
 
FONOAUDIÓLOGA 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo  
Ortográfico. Editora Nacional. 
- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora 
Lexikon 
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Matemática  
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
Conhecimentos Específicos 
- Alterações na Comunicação Gráfica;  
 - Anatomia e fisiologia do órgão da audição; 
 - Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem; 
 - Aspectos gerais de fonoaudiologia: Linguagem - Voz humana - Fala; 
- Audiologia: Avaliação audiológica completa.  
 - Características comportamentais das perdas auditivas, condutivas e neurosensoriais; 
 - Código de Ética 
 - Conhecimento em Anatomia e Fisiologia; Crescimento e Desenvolvimento das Estruturas 

Orofaciais;  
 - Deficiência Mental e Distúrbio Psiquiátrico. 
 - Distúrbios da Voz, Gagueira e Deficiência Auditiva; Desenvolvimento Humano: físico e motor, 

perceptual e cognitivo.  
 - Encefalopatia Crônica Infantil Fixa (Paralisia Cerebral), Disartrias, Dispraxias, Apraxias, 

Dislexia. 
 - Encefalopatias não progressivas.  
 - Exames audiológicos: Audiometria, Impedanciometria e Logoaudiometria; 
- Linguagem Oral: Desenvolvimento da Linguagem Oral: Contribuições das principais teorias 

psicolinguísticas.  
 - Linguística Fonética e fonologia.  
 - Norma Operacional do SUS;  
 - Objetivo e importância da audiometria;   
 - Patologia do Sistema Nervoso Central: Patologia do SNC e suas implicações na comunicação 
 - Patologias da Linguagem: Distúrbios de Origem Neurológica, Distúrbios Articulatórios, Patologia 

dos Órgãos da Fala e da Audição.  
 - Patologias da Linguagem: Retardo de aquisição de linguagem, Deficiência mental, Paralisia 

cerebral, Deficiência auditiva, Dislalia: Fonética e Fonológica, Disfonia, Deglutição atípica, 
Afasia, Disartria, Gagueira, Distúrbio da leitura e da escrita, Laringectomia, Fissura palatina, 
Disgrafia e Autismo;   

 - Patologias do ouvido: Otites, Otosclerose, Doença de Miniere, Ototoxidade, Presbiacusia e 
Trauma acústico;  

- Sistema Único de Saúde (SUS)  
- Constituição Federal - Artigos: arts.  5º ao 17º e 194 a 227 
- Lei Nº 10.083/98 
- Lei nº 8.080/90  
- Lei nº 8.142/90  
- Políticas Públicas de Saúde  
- Política Nacional de Atenção Básica. 
- Vigilância Epidemiológica: Conceito e Doenças de notificação compulsória no Estado de São 

Paulo 
- Portaria Ministerial nº 2.436, de 21/09/17, do Ministério da Saúde, que aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica. 

Noções de Informática  
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- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas 
de navegação. 

 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
- Principais Softwares comerciais: Windows (versões 8.1 e mais recentes), Pacote Office 
(versões 2010 a mais recentes)  
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   
 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
- Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 

Ortográfico. Editora Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora 
Lexikon 
Matemática 
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
Conhecimentos Básicos do Cargo 
- Acompanhamento do Hipertenso e do Diabético  
 - Assistência de enfermagem em primeiros socorros 
 - Atuação da enfermagem na administração e diluição dos medicamentos 
 - Cálculo de medicamentos  
 - Conhecimento da estrutura e do funcionamento do Centro de Atendimento Psico-Social - CAPS 
 - Cuidados de Enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos 
 - Cuidados de Enfermagem à saúde da mulher, criança, idoso, acamado, Hipertenso, Diabético, 

Tuberculoso e Hanseniano 
 - Fisiologia e anatomia humana 
 - Noções de enfermagem em primeiros socorros 
 - Normas e diretrizes para a organização dos serviços que prestam assistência em saúde mental 
 - Nutrição e dietética 
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 - Proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais  
 - Técnicas básicas dos Fundamentos de enfermagem 
 - Deontologia e ética profissional 
- Constituição Federal - Artigos: arts.  5º ao 17º e 194 a 227 
 - Lei Nº 10.083/98 
 - Lei nº 8.080/90 
 - Lei nº 8.142/90 
 - Políticas Públicas de Saúde 
 - Sistema Único de Saúde (SUS) 
 - Política Nacional de Atenção Básica. 
 - Vigilância Epidemiológica: Conceito e Doenças de notificação compulsória no Estado de São 
Paulo 
 - Portaria Ministerial nº 2.436, de 21/09/17, do Ministério da Saúde, que aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica. 
 - Conhecimentos referentes à Norma Operacional da Assistência à Saúde;  
Noções de Informática  
- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas 

de navegação. 
 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
- Principais Softwares comerciais: Windows (versões 8.1 e mais recentes), Pacote Office 
(versões 2010 a mais recentes)  
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   
 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
- Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO SAMU 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 

Ortográfico. Editora Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora 
Lexikon 
Matemática 
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
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- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
Conhecimentos Básicos do Cargo 
- Técnicas Básicas de Enfermagem; 
 - Cuidados de enfermagem em emergência cardiovasculares: parada cardíaca, choque 

hippovolêmico, síncope, isquemia, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, 
hipertensão arritmias. 

 - Cuidados de Enfermagem em Atendimento em emergências cardio-vasculares, respiratórias, 
metabólicas, ginecológicas e obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e no trauma. 

 - Cuidados de enfermagem em emergência respiratória:insificência respiratória aguda, 
abstrução das vias aéreas superiores, pneumotórax, embolia pulmonar, asma e doença 
pulmonar obstrutiva crônica. 

 - Cuidados de enfermagem em: emergência diabética, insolação, hopotermia, e desequilíbrio 
hidroeletrolíticos. 

 - Cuidados de enfermagem paciente suicida, paciente violento e paciente depressivo. 
 - Atendimento pré-hospitalar do politraumatizado: ABCDE do trauma, transporte do 

politraumatizado, cinemática, do trauma, prevenção do trauma, resgate veicular. 
 - Cuidados de enfermagem para trauma de face e pescoço, cranioencefálico, de coluna, 

músculoesquelético, torácico, abdominal da pelve. 
 - Suporte Básico de Vida a adultos crianças e gestantes, Protocolo SBV - Ministério da Saúde 
 - Situações especiais de ressuscitação: hipotermia, afogamento, parada cardíaca associada ao 

trauma, choque elétrico, emergências cardiotoxicológicas. 
 - Princípios gerais de biossegurança. 
 - Protocolo para Atendimento a Múltiplas Vítimas (Método START) 
- Deontologia e ética profissional 
- Constituição Federal - Artigos: arts.  5º ao 17º e 194 a 227 
 - Lei Nº 10.083/98 
 - Lei nº 8.080/90 
 - Lei nº 8.142/90 
 - Políticas Públicas de Saúde 
 - Sistema Único de Saúde (SUS) 
 - Política Nacional de Atenção Básica. 
 - Vigilância Epidemiológica: Conceito e Doenças de notificação compulsória no Estado de São 
Paulo 
 - Portaria Ministerial nº 2.436, de 21/09/17, do Ministério da Saúde, que aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica. 
 - Conhecimentos referentes à Norma Operacional da Assistência à Saúde;  
Noções de Informática  
- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas 

de navegação. 
 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
- Principais Softwares comerciais: Windows (versões 8.1 e mais recentes), Pacote Office 
(versões 2010 a mais recentes)  
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   
 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
- Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
 
TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÕES ORTOPÉDICAS 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
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- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 

Ortográfico. Editora Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora 
Lexikon 
Matemática 
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
Conhecimentos Básicos do Cargo 
 -  Materiais necessários na sala de gesso e ortopedia; 
 - Aberturas no gesso (janelas, fendas com alargamento ou estreitamento, cunhas corretivas no 

gesso). Retirada de talas, gessos ou trações.  
 - Aparelho locomotor: membros superiores, inferiores e coluna vertebral. 
 - Código de ética. 
 - Complicações das imobilizações.  
 - Conhecimentos básicos de Anatomia e Fisiologia.  
 - Conhecimentos básicos do instrumental específico.  
 - Distúrbios ortopédicos principais: Contusões, entorses, luxações, fraturas, feridas, distensão 

ou estiramento muscular, roturas de músculo, tendão ou ligamento.  
 - Distúrbios osteoarticulares relacionados ao trabalho: tendinites, tenossinovites, mialgias, 

sinovites e bursites.  
 - Materiais de gesso ortopédico.  
 - Noções gerais sobre: técnicas básicas de enfermagem, esterilização e primeiros socorros.  
 - Noções sobre tratamento: Tratamento conservador ou incruento ou não cirúrgico. Redução 

incruenta. Tratamento cruento ou cirúrgico. Redução cruenta + osteossíntese. Osteotomias. 
Artroplastias. Imobilizações provisórias ou definitivas: Materiais utilizados. - Técnicas de 
imobilização e confecção de aparelho gessado (gessos circulares). Enfaixamentos e 
bandagens. Talas ou goteiras gessadas ou não. Trações cutâneas ou esqueléticas. 
Denominações conforme região ou segmentos imobilizados.  

 - Normas de bio-segurança.  
 - Principais ossos, músculos, tendões, vasos, nervos e articulações (cartilagem articular, cápsula 

e ligamentos).  
 - Sinais e sintomas comuns dos distúrbios ortopédicos: Dor (algias), parestesia (dormência, 

formigamento), palidez, cianose, ausência de pulso, paralisia sensitivo-motora.  
 - Tipo e órteses e suas indicações. 
 - Trações esqueléticas e aparelhos gessados 
 - Tumefação, edema, hematoma, equimose, crepitação óssea, deformidades. Mobilidade 

anormal. Incapacidade funcional incompleta ou completa.  
- Constituição Federal - Artigos: arts.  5º ao 17º e 194 a 227 
 - Lei Nº 10.083/98 
 - Lei nº 8.080/90 
 - Lei nº 8.142/90 
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 - Políticas Públicas de Saúde 
 - Sistema Único de Saúde (SUS) 
 - Política Nacional de Atenção Básica. 
 - Vigilância Epidemiológica: Conceito e Doenças de notificação compulsória no Estado de São 
Paulo 
 - Portaria Ministerial nº 2.436, de 21/09/17, do Ministério da Saúde, que aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica. 
- PORTARIA Nº 2048, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002 

Noções de Informática  
- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas 

de navegação. 
 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
- Principais Softwares comerciais: Windows (versões 8.1 e mais recentes), Pacote Office 
(versões 2010 a mais recentes)  
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   
 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
- Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 

 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 

Ortográfico. Editora Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora 
Lexikon 
Matemática 
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
Conhecimentos Básicos do Cargo 
- Do Equipamento de Raios X 
 - Das Medidas de Segurança 
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 - Das Câmaras 
 - Da Identificação 
 - Administração das Cópias e Arquivo 
 - Conhecimento da Anatomia Humana 
 - Conhecimento sobre radiologia do aparelho digestivo 
 - Conhecimento sobre radiologias do tórax, coração, vasos de base e pulmões;  
 - Conhecimento sobre radiologia do trato urinário  
 - Conhecimento sobre radiologia do sistema osteo-articular  
 - Conhecimento sobre posicionamento radiológico.  
 - Biologia e Ética 
- Deontologia e ética profissional 
- Constituição Federal - Artigos: arts.  5º ao 17º e 194 a 227 
 - Lei Nº 10.083/98 
 - Lei nº 8.080/90 
 - Lei nº 8.142/90 
 - Políticas Públicas de Saúde 
 - Sistema Único de Saúde (SUS) 
 - Política Nacional de Atenção Básica. 
 - Vigilância Epidemiológica: Conceito e Doenças de notificação compulsória no Estado de São 
Paulo 
 - Portaria Ministerial nº 2.436, de 21/09/17, do Ministério da Saúde, que aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica. 
 - Conhecimentos referentes à Norma Operacional da Assistência à Saúde;  
Noções de Informática  
- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas 

de navegação. 
 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
- Principais Softwares comerciais: Windows (versões 8.1 e mais recentes), Pacote Office 
(versões 2010 a mais recentes)  
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   
 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
- Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
 


