
ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS

ANO I – Nº00321 – PARNAMIRIM, RN, 15 DE DEZEMBRO DE 2011

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
INSTITUÍDO PELA LEI Nº 030 DE 12 DE MAIO DE 2009

PORTARIA Nº. 1371, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no
uso das atribuições legais e de conformidade ao disposto nos
incisos I, VI e XIV do artigo 73 da Lei Orgânica do Município de
Parnamirim,

RESOLVE: 

1º. Exonerar JOSUÉ NICÁCIO BASÍLIO do cargo em comis-
são de Encarregado de Serviço, lotado na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura – SEMEC.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 01 de
dezembro de 2011.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1372, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no
uso das atribuições legais e de conformidade ao disposto nos
incisos I, VI e XIV do artigo 73 da Lei Orgânica do Município de
Parnamirim,

RESOLVE: 

1º. Exonerar ROMÃO JOSÉ DASILVAdo cargo em comissão
de Encarregado de Serviço, lotado na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura – SEMEC.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 01 de
dezembro de 2011.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1373, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no
uso das atribuições legais e de conformidade ao disposto nos
incisos I, VI e XIV do artigo 73 da Lei Orgânica do Município de
Parnamirim,

RESOLVE: 

1º. Exonerar JOSÉ QUIRINO DASILVAdo cargo em comissão de
Encarregado de Serviço, lotado na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura – SEMEC.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 01 de
dezembro de 2011.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1374, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no uso
das atribuições legais e de conformidade ao disposto nos incisos I, VI
e XIV do artigo 73 da Lei Orgânica do Município de Parnamirim,

RESOLVE: 

1º. Exonerar ANA KARLA SOARES DA SILVA do cargo em
comissão de Encarregada de Serviço, lotada na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura – SEMEC.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 01 de
dezembro de 2011.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1375, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no
uso das atribuições legais e de conformidade ao disposto nos
incisos I, VI e XIV do artigo 73 da Lei Orgânica do Município de
Parnamirim,

RESOLVE: 

1º. Exonerar EDICLEIDE VIEIRA DE AZEVEDO do cargo
em comissão de Encarregada de Serviço, lotada na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura – SEMEC.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 01 de
dezembro de 2011.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1376, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no uso
das atribuições legais e de conformidade ao disposto nos incisos I, VI
e XIV do artigo 73 da Lei Orgânica do Município de Parnamirim,

RESOLVE: 

1º. Exonerar MÁRCIA AUGUSTO BEZERRA do cargo em
comissão de Encarregada de Serviço, lotada na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura – SEMEC.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 01 de
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dezembro de 2011.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1377, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no uso
das atribuições legais e de conformidade ao disposto nos incisos I, VI
e XIV do artigo 73 da Lei Orgânica do Município de Parnamirim,

RESOLVE: 

1º. Exonerar FRANCISCATAVARES DASILVAdo cargo em
comissão de Encarregada de Serviço, lotada na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura – SEMEC.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 01 de
dezembro de 2011.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PRIMEIRO TERMO 
ADITIVO AO EDITAL Nº 1

RETIFICAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO.

ALTERA O EDITAL Nº 1 DE ABERTURA PARA O CON-
CURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM PUBLICADO EM 18 DE NOVEMBRO DE
2011

O Prefeito Municipal de Parnamirim, Estado do Rio Grande do
Norte, tendo em vista o Contrato nº 076/2011, firmado entre a
Prefeitura Municipal de Parnamirim - RN e a Fundação de Apoio
à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do
Norte – FUNCERN.

Resolve: RETIFICAR E COMPLEMENTAR o referido
Edital que  passa a vigorar conforme a redação a seguir:

EDITAL
SEARH
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ANEXO III
ATRIBUIÇÕES - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS -

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

TÉCNICO EM LABORATÓRIO
ATRIBUIÇÕES
Colher material para exames no Laboratório Municipal e auxi-

liar na execução de exames de rotina sob supervisão; Participar de
eventos ligados à Secretaria em que presta serviço e exercer outras
atividades afins. 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Radiações ionizantes. Efeitos biológicos das radiações. Física

dos raios X. O equipamento dos raios X. Anatomia Humana.
Posicionamento do paciente. Revelação Radiográfica. Contrastes
radiológicos. Fraturas e Patologias. Mamografia. Digitalização de
Imagens. Biossegurança.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
CASTRO Júnior, Amaury de. Radiologia Médica I. 1ª. ed - São

Paulo: Ridel, 2008.
COSTA, Denis H.; JÚNIOR, Edison C.; NOGUEIRA, Ibevan

A.; LUCAS, Julio Cesar. Radiologia médica, processamento de fil-
mes, técnicas radiológicas e tomografia computadorizada.  São
Paulo, SP: Martinari, 2007.

SAVAREGO, Simone. Manual de posicionamento para está-
gio em radiologia. São Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2007.

BONTRAGER,KenethL. Tratado de técnica radiológica e Base
Anatômica. 5ª edição. Editor: Guanabara Koogan , Rio de janeiro.

JUNIOR, João Gilberto Tilly.  Física Radiológica. Rio de Janeiro,
RJ: Guanabara Koogan, 2010.

SANTOS, Gelvis Cardozo dos. Manual de Radiologia –
Fundamentos e Técnicas. São Caetano do Sul, SP: Yendis, 2008.

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

ESTATÍSTICO
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
AZEVEDO, P. R. Modelos de Regressão Linear. 2ª ed. Natal:

EDUFRN, 2007.
CARVALHO, J. A. M.; SAWYER, D. O.; RODRIGUES, R.

N. Introdução a alguns conceitos básicos e medidas em Demografia.
Belo Horizonte: UNFPA e ABEP, 1994.

MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A. C. P. Noções de Probabilidade
e Estatística. São Paulo:DUSP, 2002.

MONTGOMERY, D. C. Design and analysis of experiments.
New York: Wiley, 1976.

VIEIRA, S. Estatística Experimental. 2ª ed. São Paulo: ATLAS,
1999.

_________. Introdução à Bioestatística. 4ª ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2008.

_________. Bioestatística: tópicos avançados. 3ª ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010.

PRESTON, S.H; HEUVELINE, P.; GUILLOT, M.
Demography: measuring and modeling population processes. OX-
FORD/UK:Blackwell , 2001.    

SOARES, J. F.; SIQUEIRA, A. L. Introdução à Estatística
Médica. 2ª ed. Belo Horizonte: COOPMED, 2002.

MÉDICO ANESTESIOLOGISTA
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA

BARASH, P.G.; CULLEN, B.F.; STOELTING, R.K. Clinical
Anesthesia, 5th Ed, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins,
2006.

LONGNECKER, D.E.; BROWN, D.L.; NEWMAN. M.F.; et
al. Anesthesiology, 1st Ed, New York: Mc Graw-Hill, 2008.

MILLER, R.D.; MILLER´S. Anesthesia. 6th Ed, Philadelphia:
Elsevier Churchill Livingstone, 2006. 

Curso de Educação à Distância em Anestesiologia – SBA;
Anesthesia & Analgesia; Anestesiology, Revista Brasileira de
Anestesiologia – SBA. 

STOELTING, R.K.; HILLIER, S.C.. Pharmacology &
Physiology in Anesthetic Practice, 4th Ed, Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins, 2006

CANGIANI, Luiz Marciano; POSSO, Irimar de Paulo; PO-
TERIO, Gloria Maria Braga. ET AL.  Tratado de Anestesiologia -
SAESP : 2 volumes - 6ª edição. São Paulo, Atheneu, 2006.

MÉDICO CARDIOLOGISTA
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
BRAUNWALD, Eugene. Tratado de Doenças Cardiovasculares.

8ª Edição. Boston – EEUU.  Saunders / Elsevier. 2010.
SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO ESTADO DE SÃO

PAULO (SOCESP). Editores: Carlos V. Serrano Jr, Ari Timerman,
Edson Stefanine. Tratado de Cardiologia. 2ª Edição. São Paulo,
Manole. 2009.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Editores:
Angelo V. de Paola, Márcia M. Barbosa, Jorge Ilha Guimarães.
Cardiologia - Livro Texto da SBC. 1ª Edição. São Paulo, Manole,
2011.

MÉDICO CLÍNICO GERAL
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
BEVILACQUA, F.; BENSOUSSAN E.; JANSEN J.M.; SPÍ-

NOLA F, e cols. Fisiopatologia clínica. 5a.ed. São Paulo: Editora
Atheneu, 1998.

PEDROSO, E. R., OLIVEIRA, R. G, DE. Blackbook clínica
médica. Belo Horizonte: Black Book Editora, 2007.

BRAUNWALD, FAUCI, KASPER et al. Harrison's principles
of internal medicine. 17th ed. McGraw-Hill Companies, 2005.

STEFANI, S. D.; BARROS, E. (org); Clínica médica: consul-
ta rápida /. 2a.ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.

TIERNEYJUNIOR, L.; MCPHEE, S.; PAPADAKIS, M. (ed);
Current medical diagnosis & treatment 2011 / 41a.ed. Edição
Internacional: Lange/McGraw-Hill, Nova York,2010.

DUNCAN, BRUCE B. Medicina ambulatorial: condutas de
atenção primária baseadas em evidências/Bruce B. Duncan, Maria
Inês Schmidt, Elsa R.J. Giugliani ...[et al.]. 3a ed. Porto Alegre:
Artmed, 2004.

BRAUNWALD, E.; FAUCI, A.; KASPER, D., et al. Harrison:
Medicina Interna. 16ª. ed. McGraw-Hill, Nova York,2006.

FRENCH'S. Diagnóstico diferencial em clínica médica / edi-
tado por BOUCHIER, Ian; ELLIS, Harold; FLEMING, Peter.
Edição brasileira supervisionada por LOPES, Antonio Carlos; DAN-
TAS, Flávio. 13 a.ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2002.

GOLDMAN, Cecil. Cecil Medicine. 23ª. ed. W.B. Saunders,
Filadelfia,2008.

LOPES, Antonio Carlos. Tratado de clínica médica. 2ª. ed.
Editora Roca, 2008.

WASHINGTON. Manual de terapêutica clínica / editado por
Shubhada N. Ahya, Kellie Flood, Subramanian Paranjothi. 32a.ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.

MÉDICO GINECOLOGISTA
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
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BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à
Saúde/Departamento de Ações Programáticas Estratégicas.
Aspectos jurídicos do atendimento às vítimas de violência sexual.
Perguntas e respostas para profissionais de saúde. Série F.
Comunicação e Educação em Saúde. Série Direitos Sexuais e
Direitos Reprodutivos. Caderno nº 7. 2ª edição atualizada e am-
pliada. Brasília: 2010. Disponível em: www.portalsaude.sau-
de.gov.br.

BRASIL. Ministério da Saúde. Ética em Ginecologia e
Obstetrícia. 2008. Disponível em: www.portalsaude.saude.gov.br.

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia Prático de Conduta.
Anticoncepção em Casos Especiais. 2010. Disponível em: www.por-
talsaude.saude.gov.br.

Manual de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis.
4ª ed. 2006. Disponível em www.febrasgo.org.br.

Manual de Critérios Médicos de Elegibilidade da OMS para uso
de Métodos Anticoncepcionais. 2010. Disponível em www.fe-
brasgo.org.br.

Manual de Patologia do Trato Genital Inferior. 2010. Disponível
em www.febrasgo.org.br.

Manual de Orientação de Anticoncepção. 2010. Disponível em
www.febrasgo.org.br.

Manual de Orientação Climatério. 2010. Disponível em www.fe-
brasgo.org.br.

Manual de Orientação. Doenças Infectocontagiosas. 2010.
Disponível em www.febrasgo.org.br.

Manual de Violência Sexual. 2007. Disponível em www.febras-
go.org.br.

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher.
Princípios e Diretrizes. 2009. Disponível em www.febrasgo.org.br.

PIATO, S. Ginecologia - diagnóstico e tratamento. São Paulo:
Manole. 2007. 

SPEROFF, L.; FRITZ, M.A. Clinical Gynecologic
Endocrinology & Infertility. 7ª ed. Philadelphia: Lippincott Williams
& Wilkins. 2005. 

BEREK, J.S; BEREK E NOVAK. Tratado de Ginecologia. 14ª
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2008.

SCHORGE, John O. et al. Ginecologia de Williams. Ed.: ART-
MED, Porto Alegre, 2011.

MÉDICO NEONATOLOGISTA
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
RODRIGUES,F.P.M. Normas e condutas em Neonatologia.

2.ed. São Paulo. editora:Atheneu.2011.VAZ,F.A.C. ,et al.
Neonatologia (Coleção Pediatria. Instituto da Criança HC-FMUSP)
1 ed. São Paulo Manole,2011.ALMEIDA, M. F. B., Guinsburg, R
. Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de
Pediatria: condutas 2011. Disponivel em www.sbp.com.br 

CLOHERTY,J.P.;Stark,A.R. Manual de Neonatologia. 4 ed. São
Paulo. 2000.

MÉDICO OBSTETRA
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
BRASIL.Ministério da Saúde. Atenção humanizada ao aborta-

mento. Norma Técnica. 2ª edição. 2010. Disponível em www.por-
talsaude.saude.gov.br.

BRASIL.Ministério da Saúde. Ética em Ginecologia e
Obstetrícia. 2008. Disponível em www.portalsaude.saude.gov.br.

BRASIL.Ministério da Saúde. Manual Técnico. Pré-Natal e
Puerpério. Atenção Qualificada e Humanizada. 2005. Disponível
em www.portalsaude.saude.gov.br.

BRASIL.Ministério da Saúde. Manual dos Comitês de
Mortalidade Materna. 2007. Disponível em www.portalsaude.sau-
de.gov.br.

BRASIL.Ministério da Saúde. Manual Técnico. Gestação de
Alto Risco. 5ª Ed. 2010. Disponível em www.portalsaude.sau-

de.gov.br.
Manual de Aleitamento Materno. 2010. Disponível em www.fe-

brasgo.org.br
Manual de Diabetes e Hipertensão na Gravidez. 2007.

Disponível em www.febrasgo.org.br
Manual de Orientação. Assistência ao Parto, Abortamento e

Puerpério. 2010. Disponível em www.febrasgo.org.br
BRASIL. Recomendações para Profilaxia da Transmissão

Materno-Infantil do HIV e Terapia Anti-Retroviral em Gestantes.
Brasília, 2007. Disponível em www.febrasgo.org.br

BRASIL. Recomendações para profilaxia da transmissão ver-
tical do HIV e terapia antirretroviral em gestantes. 5ª ed. Brasília,
2010. Disponível em www.febrasgo.org.br

REZENDE, J. Obstetrícia. 11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010.

FREITAS, F; MARTINS-COSTA, S.H.; LOPES, J.G.L.; MA-
GALHÃES, J.A. Rotinas em Obstetrícia. 6 ed.  Porto Alegre:
Artmed, 2011.

NEME, B. Obstetrícia Básica. 3 ed. São Paulo: Sarvier. 2006.

MÉDICO PEDIATRA
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
MURAHOVSCHI, Jaime. Pediatria Diagnostico + Tratamento.

6 ed. Revista e atualizada. São Paulo. Sarvier,2006.LOPEZ,F.
A.;Campos Junior,Dioclecio.Tratado de Pediatria. Sociedade
Brasileira de Pediatria. 1 ed. SãoPaulo:Manole,2007.FIGUEI-
RA,Fernando et al. Pediatria INSTITUTO DE MEDICINAINTE-
GRALPROF. FERNANDO FIGUEIRA-IMIP.4 ed. Rio de Janeiro.
MedBook,2011. 

PEDAGOGO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Apedagogia como ciência da educação: Aespecificidade do ob-

jeto de estudo da pedagogia; A questão da praxis educativa; A prá-
xis pedagógica; A metodologia formativo-emancipatório. O cam-
po do conhecimento pedagógico e a identidade profissional do pe-
dagogo: Um conceito ampliado de educação e de Pedagogia;
Pedagogia como teoria e prática da educação; Apedagogia e as ciên-
cias da educação. Que destino os educadores darão à pedagogia?:
Áreas de atuação profissional do pedagogo. O conceito de educa-
ção; O que é pedagogia, quem é o pedagogo: pedagogia:teoria e prá-
tica da educação; o exercício profissional: somos muitos pedago-
gos; as práticas educativas e os campos profissionais do pedagogo.
O relacionamento interpessoal na coordenação pedagógica: Olhar;
Ouvir; Falar; Ver, ouvir, falar, compreender, prezar. Coordenar, ava-
liar, formar: discutindo conjugações possíveis: Coordenação: es-
tratégia de controle ou mediação técnico-pedagógica? Avaliação
como prática social, intencional e comprometida com uma visão
de mundo; Coordenar, avaliar e formar: as conjugações como pro-
jeto educativo. Educação não formal e educação popular. O proje-
to de educação não-formal. Educação não-formal e diálogo. A im-
portância do diálogo e as dificuldades para dialogar.

Parnamirim - RN, 07 de dezembro de 2011. 

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito 

ANEXO III

ATRIBUIÇÕES - CONTEÚDOS 
PROGRAMÁTICOS - SUGESTÕES 
BIBLIOGRÁFICAS 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
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TÉCNICO EM RADIOLOGIA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Radiações ionizantes. Efeitos biológicos das radiações. Física

dos raios X. O equipamento dos raios X. Anatomia Humana.
Posicionamento do paciente. Revelação Radiográfica. Contrastes
radiológicos. Fraturas e Patologias. Mamografia. Digitalização de
Imagens. Biossegurança.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
CASTRO Júnior, Amaury de. Radiologia Médica I. 1ª. ed - São

Paulo: Ridel, 2008.
COSTA, Denis H.; JÚNIOR, Edison C.; NOGUEIRA, Ibevan

A.; LUCAS, Julio Cesar. Radiologia médica, processamento de
filmes, técnicas radiológicas e tomografia computadorizada.  São
Paulo, SP: Martinari, 2007.

SAVAREGO, Simone. Manual de posicionamento para está-
gio em radiologia. São Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2007.

BONTRAGER,KenethL. Tratado de técnica radiológica e Base
Anatômica. 5ª edição. Editor: Guanabara Koogan , Rio de janeiro.

JUNIOR, João Gilberto Tilly.  Física Radiológica. Rio de Janeiro,
RJ: Guanabara Koogan, 2010.

SANTOS, Gelvis Cardozo dos. Manual de Radiologia –
Fundamentos e Técnicas. São Caetano do Sul, SP: Yendis, 2008.

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA
COMUM PARA TODOS OS CARGOS 
DE NÍVEL SUPERIOR
Compreensão de textos: recuperação da intenção comunicati-

va; identificação da sequência textual dominante; recuperação de
informações implícitas; estabelecimento de relações coesivas; iden-
tificação de aspectos sintáticos e semânticos do uso dos sinais de
pontuação; reconhecimento das variantes linguísticas, conside-
rando sua adequação à situação de comunicação, ao gênero textual
e ao público-alvo; identificação de modos de citar o discurso al-
heio (discurso direto e indireto). Conhecimento linguístico: uso dos
tempos verbais; regência verbal e nominal; concordância verbal e
nominal; sintaxe do período simples e do período composto.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
ANTUNES, Irandé. Lutar com Palavras: coesão e coerência. 6ª.

ed. São Paulo: Parábola, 2011.
BECHARA, Evanildo. Gramática Escolar da Língua

Portuguesa. 2ª. ed.Rio de Janeiro:Nova Fronteira, 2010.
FIORIN, José Luís; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de Texto:

leitura e redação. 5ª. ed. São Paulo: Ática, 2006.
______. Para Entender o Texto: leitura e redação. 17ª. ed. São

Paulo: Ática, 2007.
______. Gramática em 44 Lições. 32ª. ed. São Paulo: Ática,

2010.

MATEMÁTICA
COMUM PARA TODOS OS CARGOS
DE NÍVEL SUPERIOR
Conjuntos numéricos (N, Z, Q, I, R). Estudo geral das funções.

Função polinomial do 1º e do 2º graus. Equações exponenciais.
Função exponencial. Estudo dos logaritmos. Função logarítmica.
Trigonometria no triângulo retângulo. Funções Trigonométricas.
Sistemas lineares. Análise combinatória. Probabilidade. Geometria
espacial: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera; Geometria ana-
lítica: estudo da reta. Estudo das Derivadas.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
AGUIAR, Alberto F. A.; XAVIER, Airton F. S.; RODRIGUES,

José Euny M. Cálculo para ciências médicas e biológicas. São Paulo:
Harbra, 1988.

BIANCHINI, Edwaldo; PACCOLA, Herval. Matemática.
Ensino médio. V. 1, 2 e 3. São Paulo: Moderna, 2004.

BONJORNO, José R., GIOVANNI, José Ruy. Matemática. 2º
grau. V. 1, 2 e 3. São Paulo: FTD, 1992.

CAMPBEL, June M.; CAMPBEL, Joe B. Matemática de labo-
ratório: aplicações médicas e biológicas. 3. ed. São Paulo: Rocca,
1986.

DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto & aplicações.
Ensino médio. V. 1, 2 e 3. São Paulo: Ática, 1999.

FLEMMING, Diva Marília. Cálculo A: funções, limite, deriva-
ção e integração. 6. Ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall Brasil, 2006.

HOFFMAN, Laurence D.; BRADLEY, Gerald. Cálculo: um
curso moderno e suas aplicações. V. 1., 1º. ed. Rio de Janeiro: LTC,
2010.

IEZZI, Gelson et. al. Matemática: ciência e aplicações. Ensino
médio. V. 1, 2 e 3. São Paulo: Atual, 2001.

PAIVA, Manoel. Matemática. Volume único. São Paulo:
Moderna, 2005.

SILVA, Claudio Xavier da; BARRETO FILHO, Benigno.
Matemática: aula por aula. Ensino médio. V. 1, 2 e 3. São Paulo:
FTD, 2005.

WEBER, Jean E. Matemática para economia e administração.
2. ed. São Paulo: Harbra, 2001.

ASSISTENTE SOCIAL
ATRIBUIÇÕES
Elaborar, programar, executar e avaliar políticas sociais junto a

órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, enti-
dades e organizações populares. Elaborar, coordenar, executar e ava-
liar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação
do Serviço Social com participação da sociedade civil. Encaminhar
providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à
população. Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos so-
ciais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos
no atendimento e na defesa de seus direitos. Planejar, organizar e
administrar benefícios e Serviços Sociais. Planejar, executar e ava-
liar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade so-
cial e para subsidiar ações profissionais. Prestar assessoria e con-
sultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empre-
sas privadas e outras entidades, com relação às matérias relaciona-
das no inciso II deste artigo. Prestar assessoria e apoio aos movimen-
tos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício
e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade.
Planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e
de Unidade de Serviço Social. Realizar estudos sócio-econômicos
com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a ór-
gãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas
e outras entidades. Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e
avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de
Serviço Social. Planejar, organizar e administrar programas e pro-
jetos em Unidade de Serviço Social. Assessorar e dar consultoria a
órgãos da Administração Pública direta e indireta, empresas priva-
das e outras entidades, em matéria de Serviço Social. Realizar vis-
torias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres
sobre a matéria de Serviço Social. Assumir, no magistério de Serviço
Social tanto em nível de graduação como pós-graduação, discipli-
nas e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos em
curso de formação regular. Treinar, avaliar e supervisionar direta-
mente estagiários de Serviço Social. Dirigir e coordenar Unidades
de Ensino e Cursos de Serviço Social, de graduação e pós-gradu-
ação. Dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e
de pesquisa em Serviço Social. Elaborar provas, presidir e compor
bancas de exames e comissões julgadoras de concursos ou outras
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formas de seleção para Assistentes Sociais, ou aonde sejam aferi-
dos conhecimentos inerentes ao Serviço Social. Coordenar semi-
nários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assun-
tos de Serviço Social. Fiscalizar o exercício profissional através
dos Conselhos Federal e Regionais. Dirigir serviços técnicos de
Serviço Social em entidades públicas ou privadas. Ocupar cargos e
funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e
entidades representativas da categoria profissional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Serviço Social: Fundamentos históricos, teórico e metodológi-

co. Serviço Social: as políticas sociais públicas e os direitos sociais.
Planejamento e Instrumentalidade no serviço social. Serviço Social
e Saúde. Serviço Social e Assistência Social. Projeto Ético-políti-
co do Serviço Social.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
BARROCO, Maria Lucia Silva. Ética e Serviço Social –

Fundamentos Ontológicos. São Paulo: Cortez, 2005. 
BRASIL. Lei n.º 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do

Adolescente. 
BRASIL. Lei n.º 8.742/1992 - Lei Orgânica da Assistência Social

(LOAS).
BRASIL. Lei nº 8.662/93 – Regulamentação da Profissão de

Assistente Social. 
BRASIL. Lei nº 8.842/94 - Política Nacional do Idoso.
BRASIL. Lei 8.880/90 – Lei Orgânica da Saúde. 
BRASIL, CFESS. Parâmetros para atuação de assistentes so-

ciais na política de assistência social. Brasília 2009. (Disponível
no site do CFESS em PDF)

BRASIL, CFESS. Parâmetros para Atuação de Assistentes
Sociais na Saúde. Brasília 2010. (Disponível no site do CFESS em
PDF)

BRASIL, CFESS. Código de Ética Profissional do Assistente
Social. 1993.

IAMAMOTO, Marilda Villela. O serviço social na contempo-
raneidade: trabalho e formação profissional. 8. ed. São Paulo: Cortez,
2005. 

MIOTO, Regina Célia Tamaso. Perícia social: proposta de um
percurso operativo. In: Serviço Social e Sociedade. São Paulo:
Cortez, nº 67, 2001, p. 145-158

NOB/SUAS
SILVA, Maria Ozanira da Silva e. Avaliação de políticas sociais:

concepção e modelos analíticos. In: Serviço Social e Sociedade.
São Paulo: Cortez, nº 53, 1997, p. 74-79. 

VASCONCELOS, A. M. Relação teoria/prática: O processo
de assessoria/consultoria e o Serviço Social. In: Serviço social e
sociedade. São Paulo, ano XIX, Nº 56, Cortez, SP, 1998.

BIÓLOGO
ATRIBUIÇÕES
Formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica bá-

sica e aplicada, nos vários setores da Biologia ou a ela ligados,
bem como os que se relacionem à preservação, saneamento e me-
lhoramento do meio ambiente, executando direta ou indiretamen-
te as atividades resultantes desses trabalhos. Orientar, dirigir, as-
sessorar e prestar consultoria a empresas, fundações, sociedades e
associações de classe, entidades autárquicas, privadas ou do Poder
Público, no âmbito de sua especialidade. Realizar perícias e emitir
e assinar laudos técnicos e pareceres de acordo com o currículo
efetivamente realizado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Biologia geral: Biologia celular – A organização das células;

membrana celular; energia, enzimas e metabolismo energético.

Genética – Agenética dos vírus e procariotos; tecnologia do DNA;
biotecnologia. Biologia de plantas – Transporte; nutrição, regula-
ção e reprodução. Biologia animal – Fisiologia, homeostasia, e
termorregulação; hormônios; reprodução; desenvolvimento; siste-
ma nervoso; sistemas sonsoriais; sistemas circulatórios, nutrição;
comportamento animal. Ecologia: O ecossistema – Conceito de
ecossistema e e gestão do ecossistema; estrutura trófica e ecossis-
tema; gradientes e ecótonos; diversidade do ecossistema; estudo
de ecossistema; controle biológico do ambiente geoquímico: a hi-
pótese de Gaia; tecnoecossistemas; classificação dos ecossitemas;
classificação de ecossitemas baseada em energia. Ecologia de po-
pulação – Propiedades da população: índices de densidade; densi-
dade, biomassa, e relações tróficas, natalidade e mortalidade.
Ecologia de comunidade – Tipos de interação entre duas espécies;
competição interespecífica e coexistência; interações positivas e
negativas; conceitos de habitat, nicho ecológico e guilda; biodi-
versidade; das populações e comunidades aos ecossitemas e paisa-
gens. Desenvolvimento do ecossitema – Estratégia do desenvolvi-
mento do ecossistema; conceito de clímax; evolução da Biosfera;
comparação entre microevolução e macroevolução, seleção artifi-
cial e engenharia genética. Ecologia da paisagem – Definição e re-
lação com o conceito de níveis de organização; elementos da pai-
sagem; biodiversidade nos níveis de comunidade e paisagem; con-
ceito de sustentabilidade da paisagem; paisagens domesticadas;
principais tipos de de ecossistemas e biomas; sistemas projetados
e gerenciados pelo homem; avaliação de impacto ambiental: con-
ceitos e definições -  ambiente, cultura e patrimônio cultural; po-
luição; degradação ambiental; impacto ambiental; aspecto ambien-
tal; processos ambientais; recuperação ambiental. Saneamento, saú-
de e ambiente: Sanemaento e saúde pública: integrando o homem
e o ambiente; fundamentos da ecologia humana; epidemiologia am-
biental; Saneamento ambiental – Os sistemas ambientais; educa-
ção ambiental; gestão ambiental; doenças relacionadas com a água;
doenças relacionadas com os esgotos; biologia e controle de artró-
podes: principais artrópodes de importância sanitária; biologia e
controle de roedores: importância sanitária e econômica; doenças
transmitidas por alimentos: DTA.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
SADAVA, D.; HELLER, H. C; et AL. Vida, a ciência da Biologia:

célula e hereditariedade. 8ª ed. v 1.  Trad. BONAN, C.D.; et al. Porto
Alegre: Artmed, 2009.

SADAVA, D.; HELLER, H. C; et al. Vida, a ciência da Biologia:
evolução, diversidade e ecologia. 8ª ed. v 2.  Trad. BONAN, C.D.;
et al. Porto Alegre: Artmed, 2009.

SADAVA, D.; HELLER, H. C; et al. Vida, a ciência da Biologia:
plantas e animais. 8ª ed. v 3.  Trad. BONAN, C.D.; et al. Porto Alegre:
Artmed, 2009.

ALBERTS, B.; BRAY, D.; JOHNSON, A.; et al. Fundamentos
da biologia celular: uma introdução à biologia molecular da célu-
la. Trad. TERMIGNONI, C., et al. 4ª reimpressão. Porto Alegre:
Artmed, 2005.

ODUM, E. P.; BARRET, G. W. Fundamentos da ecologia. Trad.
da 5ª edição norte-americana. São Paulo: Cengage learning, 2011.

SÁNCHEZ, L. E.  Avaliação de impacto ambiental: conceitos
e métodos. São Paulo: Oficina de textos, 2008. 

PHILIPPI JR., A. (org). Saneamento saúde e ambiente: funda-
mentos para um desenvolvimento sustentável. Coleção ambiental.
Barueri: Manoele, 2005.

BRASIL. Manual de saneamento. 4 ed. rev. Brasília: Fundação
Nacional de Saúde, 2006. 

BIOQUÍMICO
ATRIBUIÇÕES
Executar exames laboratoriais no laboratório municipal e com-
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por equipe de vigilância sanitária, exercendo vigilância de farmá-
cias e laboratórios. Participar de eventos ligados à Secretaria em
que presta serviço e exercer demais atividades inerentes ao cargo,
conforme regulamentação do respectivo Conselho Regional. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Hematologia: hemograma (realização e interpretação, índices

hematimétricos e cálculo, confecção e coloração do esfregaço); re-
ticulócitos (preparo e coloração); alterações da série eritróide; leu-
cemias; principais anemias e hemoglobinopatias mais frequentes;
hemostasia (TAP, TTPA, fibrinogênio e dosagem de fatores de coa-
gulação); controle de qualidade em hematologia e hemostasia.
Microbiologia: confecção e coloração de esfregaços bacteriológi-
cos (Gram e BAAR); características morfo-tintoriais dos princi-
pais grupos de bactérias; coleta e procedimento: hemocultura, co-
procultura, urina e materiais diversos; isolamento e repicagem bac-
teriana; testede sensibilidade aos antimicrobianos; controle de qua-
lidade em microbiologia. Imunologia: Noções básicas de imunolo-
gia (anticorpos, antígenos, complemento e resposta imune); princí-
pio de provas imunológicas, realização e interpretação de testes so-
rológicos: reações de precipitação, floculação, aglutinação, testes
imunoenzimáticos, imunoblot e imunofluorescência. Bioquímica:
curva e fator de calibração; fotometria (conceitos gerais, fotocolo-
rimetria e espectrofotometria); dosagens bioquímicas no sangue
(métodos enzimáticos); proteínas, lipoproteínas e hemoglobina; con-
trole de qualidade em bioquímica. Uroanálise: características ge-
rais, exame químico através de fita reagente e sedimentoscopia.
Parasitologia: método direto, métodos de concentração e prepara-
ções perianais; soluções de conservação e transporte de fezes (com-
posição, utilização e preparo); caracteres morfológicos dos proto-
zoários e helmintos; ciclo biológico das principais parasitoses de
interesse médico. Biossegurança e boas práticas de laboratório:
EPI (Equipamento de Proteção Individual) e EPC (Equipamento
de Proteção Coletiva); prevenção de acidentes de laboratório; trans-
porte adequado das amostras e dos materiais infecciosos; métodos
de desinfecção e esterilização; limpeza e desinfecção de vidrarias,
bancadas e pisos; manuais de Procedimentos Operacionais Padrão
(POP); Resíduos: manuseio, transporte e descarte; controle de qua-
lidade interno e externo. Coleta, preparo e acondicionamento das
amostras: técnicas de coleta para fezes, urina, sangue, escarro e se-
creções; coleta de materiais diversos para exames microbiológi-
cos; tipos de anticoagulantes utilizados; técnicas de preparo de amos-
tras; conservação e transporte de amostras. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H. Imunologia celu-

lar e molecular. EdElsevier, 2005.
ALMEIDA, Therezinha Verrastrode; et al. Técnicas de

Laboratório. 3a edição. Ed. Atheneu, 2005.
BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANI-

TÁRIA. RDC nº67, de 8 de outubro de 2007. Disponível em
www.anvisa.gov.br. 

BRASIL. CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA.
Resolução nº300/97 de 30 de janeiro de 1997. Disponível em
www.cff.org.br. 

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Resolução
nº338, de 06 de maio de 2004. Política nacional de assistência far-
macêutica. Disponível em www.conselho.saude.gov.br/resolu-
ções/reso_04.htm.  

BRASIL. MINISTÉRIO DASAÚDE. Portaria nº344, de 12 de
maio de 1998. Disponível em www.cff.org.br. 

BRUNTON. L.L; LAZO, J.S; PARKER, K. L. GOODMAN
&GILMAN. As bases farmacológicas da terapêutica. 11 ed. Rio
de Janeiro: McGraw-Hill, 2006.

FAILACE, R. Manual de Interpretação de Hemograma. 3 ed.

Ed Artes Médicas.
FERREIRA, A.; W. ÁVILA, S.L. Diagnóstico laboratorial das

principais doenças infecciosas e auto-imunes. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan,1996.

NEVES, D. P. e col. Parasitologia Humana. 10ed. Ed Atheneu.
OPLUSTIL, C. P.; et al. Procedimentos Básicos em

Microbiologia Clínica. Ed. Sarvier, 2004.
TRABULSI, L. R.; ALTERTHUM, F. (ed.). Microbiologia.

4aed. Ed. Atheneu, 2004.

EDUCADOR FÍSICO
ATRIBUIÇÕES
Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto á co-

munidade. Veicular informação que visam à prevenção, minimiza-
ção dos riscos e proteção á vulnerabilidade, buscando a produção
do autocuidado. Incentivar a criação de espaços de inclusão social,
com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas co-
munidades, por meio de atividade física regular, do esporte e lazer,
das práticas corporais. Proporcionar Educação Permanente em
Atividade Física/ Práticas Corporais nutrição e saúde juntamente
com as ESF, sob a forma de co-participação acompanhamento su-
pervisionado, discussão de caso e demais metodologias da apren-
dizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanen-
te. Articular ações, de forma integrada ás ESF, sobre o conjunto de
prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da ad-
ministração pública. Contribuir para a ampliação e a valorização da
utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de
inclusão social. Identificar profissionais e/ou membros da comuni-
dade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práti-
cas corporais. Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes
Comunitários de Saúde – ACS, para atuarem como facilitador-mon-
itores no desenvolvimento de Atividades Físico-Práticas Corporais.
Supervisionar de forma compartilhada, e participativa, as ativida-
des desenvolvidas pelas ESF na comunidade. Promover ações liga-
das á Atividade Física/Práticas Corporais junto aos demais equipa-
mentos públicos presentes no território. Articular parcerias com
outros setores da área adstrita, junto com as ESF e a população, vi-
sando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação
das áreas disponíveis para as práticas corporais. Promover eventos
que estimulem ações que valorizem Atividade Físico-Prático
Corporais e sua importância para a saúde da população. Promover
uma Educação Física no sentido de que a mesma se constitua em
meio efetivo para a conquista de um estilo de vida ativo dos seus
beneficiários, através de uma educação efetiva, para promoção da
saúde e ocupação saudável do tempo de lazer. Zelar pelo prestígio
da Profissão, pela dignidade do Profissional e pelo aperfeiçoamen-
to de suas instituições. Assegurar a seus beneficiários um serviço
profissional seguro, competente e atualizado, prestado com o má-
ximo de seu conhecimento, habilidade e experiência. Elaborar o pro-
grama de atividades do beneficiário em função de suas condições
gerais de saúde. Oferecer a seu beneficiário, de preferência por es-
crito, uma orientação segura sobre a execução das atividades e dos
exercícios recomendados. Manter o beneficiário informado sobre
eventuais circunstâncias adversas que possam influenciar o desen-
volvimento do trabalho que lhe será prestado. Renunciar às suas fun-
ções, tão logo se verifique falta de confiança por parte do beneficiá-
rio, zelando para que os interesses do mesmo não sejam prejudica-
dos e evitando declarações públicas sobre os motivos da renúncia.
Manter-se informado sobre pesquisas e descobertas técnicas, cien-
tíficas e culturais com o objetivo de prestar melhores serviços e
contribuir para o desenvolvimento da profissão. Avaliar criteriosa-
mente sua competência técnica e legal, e somente aceitar encargos
quando se julgar capaz de apresentar desempenho seguro para si e
para seus beneficiários. Zelar pela sua competência exclusiva na
prestação dos serviços a seu encargo. Promover e facilitar o aper-
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feiçoamento técnico, científico e cultural das pessoas sob sua orien-
tação profissional. Manter-se atualizado quanto aos conhecimen-
tos técnicos, científicos e culturais, no sentido de prestar o melhor
serviço e contribuir para o desenvolvimento da profissão. Guardar
sigilo sobre fato ou informação de que tiver conhecimento em de-
corrência do exercício da profissão. Responsabilizar-se por falta co-
metida no exercício de suas atividades profissionais, independen-
temente de ter sido praticada individualmente ou em equipe. Cumprir
e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da Profissão. Emitir pa-
recer técnico sobre questões pertinentes a seu campo profissional,
respeitando os princípios deste Código, os preceitos legais e o inte-
resse público. Comunicar formalmente ao Sistema CONFEF/CREFs
fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou empre-
go motivadas pelo respeito à lei e à ética no exercício da profissão.
Apresentar-se adequadamente trajado para o exercício profissional,
conforme o local de atuação e a atividade a ser desempenhada.
Respeitar e fazer respeitar o ambiente de trabalho. Promover o uso
adequado dos materiais e equipamentos específicos para a prática
da Educação Física. Manter-se em dia com as obrigações estabele-
cidas no Estatuto do CONFEF.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Lazer como direito do cidadão. Atividade física, esporte e lazer

na terceira idade. Atividade física e osteoporose. Qualidade de vi-
da na velhice. Fitness: os caminhos da aptidão física. Atividade fí-
sica, exercício físico ou educação física. Habilidades motoras e ca-
pacidades motoras. Exercícios aeróbios e anaeróbios. Sedentarismo:
o grande vilão. A velhice em uma perspectiva histórica: mitos e es-
tereótipos. A saúde como verdade do corpo. Ética profissional. O
Esporte e lazer da cidade e as fases da vida. O jogo e o esporte.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
BRUHNS, Heloisa Turini. O corpo parceiro e o corpo adversá-

rio. Campinas, SP: Papirus, 4ª edição, 2003.
LORDA, C. Raul. Recreação na Terceira Idade. Rio de Janeiro:

4ª edição: Sprint, 2004.
TOJAL, João Batista (org); COSTA, Lamartine P. da; BERES-

FORD, Heron (org). Ética profissional na educação física. Rio de
Janeiro: Shape: CONFEF, 2004.

MELO, Victor Andrade de; ALVES JUNIOR, Edmundo de
Drummond. Introdução ao lazer. Barueri, São Paulo: Manole, 2003.

MENDES, Maria Isabel Brandão de Souza. Mens Sana e
Corpore Sano: saberes e práticas educativas sobre corpo e saúde.
Porto Alegre: Sulina, 2007.

MARCELLINO, Nelson Carvalho; FERREIRA, Marcelo
Pereira de Almeida (org). Brincar, jogar, viver: Programa Esporte
e Lazer da Cidade. Autores associados, 2007.

SABA, Fabio. Mexa-se: atividade física, saúde e bem-estar. São
Paulo: Phorte, 2008.

ESTATÍSTICO
ATRIBUIÇÕES
Planejar coleta, armazenamento e processamento de informa-

ções. Processar dados com o objetivo de resumir e divulgar resul-
tados. Montar tecnologia adequada para geração de indicadores
econômicos. Prestar assessoria na área de demografia onde o esta-
tístico estuda a evolução e as características da população, estabe-
lecer tábuas de mortalidade, analisar fluxos migratórios, desen-
volver estudos sobre a distribuição e incidência de doenças e esta-
belecer níveis de padrões para testes clínicos. Prestar assessoria no
exame da validade de testes clínicos. Estabelecer padrões de refe-
rência, na determinação de fatores de risco de doenças, na compa-
ração de resultados de diversos tratamentos clínicos e no planeja-
mento de experimentos clínicos controlados, de estudos de casos
e de estudos prospectivos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Estatística descritiva: Interpretação gráfica; ramo e folhas; me-

didas de tendência central; separatrizes; medidas de dispersão.
Probabilidade e avaliação de testes Diagnósticos: principais teore-
mas; probabilidade condicional; independência de eventos; sensibi-
lidade e especificidade em testes diagnósticos; valor da predição po-
sitiva (VPP) e valor da predição negativa (VPN); variáveis aleató-
rias discretas e contínuas; distribuições binomial, Poisson, geomé-
trica, uniforme, normal e exponencial. Tipos de estudos na pesquisa
médica: estudo descritivo; estudo caso-controle; estudo de coorte;
ensaios clínicos. Inferência estatística: estimação pontual e interva-
lar para a média e proporção; testes de hipóteses para média e pro-
porção; comparação entre duas ou mais médias. Amostragem: amos-
tragem aleatória simples; amostragem aleatória estratificada e por
conglomerados. Regressão: regressão linear simples; inferências so-
bre os parâmetros do modelo; regressão logística; razão de chances.
Delineamento de experimentos: experimentos inteiramente ao aca-
so e em blocos. Estatística não paramética: teste qui-quadrado; com-
paração entre dois ou mais grupos para amostras pareadas e inde-
pendentes. Demografia: principais taxas demográficas: mortalida-
de (bruta e específica); mortalidade infantil; natalidade; fecundida-
de: total e específica; fatores estatísticos: pirâmide etária; razão de
sexo; índice de envelhecimento; razão de dependência.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
AZEVEDO, P. R. Modelos de Regressão Linear. 2ª ed. Natal:

EDUFRN, 2007.
CARVALHO, J. A. M.; SAWYER, D. O.; RODRIGUES, R.

N. Introdução a alguns conceitos básicos e medidas em Demografia.
Belo Horizonte: UNFPA e ABEP, 1994.

MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A. C. P. Noções de Probabilidade
e Estatística. São Paulo: DUSP, 2002.

MONTGOMERY, D. C. Design and analysis of experiments.
New York: Wiley, 1976.

VIEIRA, S. Estatística Experimental. 2ª ed. São Paulo: ATLAS,
1999.

_________. Introdução à Bioestatística. 4ª ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2008.

_________. Bioestatística: tópicos avançados. 3ª ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010.

PRESTON, S.H; HEUVELINE, P.; GUILLOT, M.
Demography: measuring and modeling population processes.
Blackwell , 2001.    

SOARES, J. F.; SIQUEIRA, A. L. Introdução à Estatística
Médica. 2ª ed. Belo Horizonte: COOPMED, 2002.

FARMACEUTICO
ATRIBUIÇÕES
Realizar manipulações farmacêuticas e fiscalizar a qualidade

dos produtos farmacêuticos. Manipular drogas de várias espécies.
Aviar receitas, de acordo com as prescrições médicas. Manter re-
gistro de estoque de drogas. Fazer requisições de medicamentos,
drogas e materiais necessários à farmácia. Examinar, conferir, guar-
dar e distribuir drogas e abastecimentos entregues à farmácia. Ter
sob custódia drogas tóxicas e narcóticos. realizar inspeções rela-
cionadas com a manipulação farmacêutica e aviamento de recei-
tuário médico. Efetuar análises clínicas ou outras dentro de sua com-
petência. Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à
execução das atividades próprias do cargo. Executar tarefas afins,
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Farmacotécnica: formas farmacêuticas; sistemas de liberação

de fármacos, estabilidade, preservação e aditivos utilizados em me-
dicamentos; boas práticas de fabricação e controle de qualidade na
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produção de medicamentos; cálculos em farmácia. Farmácia hos-
pitalar e comunitária: uso racional de antibióticos; padronização
de medicamentos; técnicas de esterilização e desinfecção; plane-
jamento e controle de estoque de medicamentos e correlatos; sis-
temas de distribuição de medicamentos. Atenção farmacêutica e
Assistência farmacêutica: definições e conceitos; medicamentos
genéricos; medicamentos similares; RENAME. Farmacoepide-
miologia: estudos de utilização de medicamentos; farmacovigi-
lância e farmacoeconomia; erros de medicação; uso racional de me-
dicamentos. Química farmacêutica: conhecimentos gerais e espe-
cíficos sobre gênese de medicamentos, relação estrutura ativida-
de, nomenclatura dos medicamentos, receptores farmacológicos.
Métodos instrumentais de análise: noções de absorção atômica,
espectroscopia UV/VIS, análise térmica, infravermelho e croma-
tografia. Farmacologia: bases fisiológicas da farmacologia; far-
macocinética, farmacodinâmica; terapia farmacológica do siste-
ma nervoso, renal, cardiovascular, da inflamação, da função gas-
trointestinal, do sangue e órgãos hematopoiéticos; quimioterapia
das infecções parasitárias e microbianas; hormônios, insulinas e hi-
poglicemiantes orais; interações medicamentosas. Biossegurança:
controle de qualidade; boas práticas de laboratório. Deontologia e
legislação farmacêutica: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Resolução da Diretoria Colegiada -RDC Nº. 67, de 8 de outubro de
2007, disponível em www.anvisa.gov.br; Conselho Federal de
Farmácia. Resolução nº 300/97, de 30 de janeiro de 1997, disponí-
vel em www.cff.org.br; Conselho Nacional de Saúde. Resolução
nº 338, de 06 de maio de 2004, Política Nacional de Assistência
Farmacêutica; disponível em http://www.conselho.saude.gov.br/re-
solucoes/reso_04.htm. Ministério da Saúde. Portaria n.º 344, de
12 de maio de 1998: disponível em www.cff.org.br; Ministério da
Saúde. Portaria nº 3.916/GM, de 30 de outubro de 1998; Política
Nacional de Medicamentos; disponível em www.cff.org.br; 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
ANSEL, H. C; POPOVIC, N.G; ALLEN JUNIOR, L.V.

Farmacotécnica: formas farmacêuticas e sistemas de liberação e
fármacos. 6. Ed. São Paulo: Premier, 2000.

ALLINGER, N L; CAVA, M P; JONGH, D C; LEBEL, N A;
STEVES, C L. Quimica Orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Dois, 1976

BISSON, M. P. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica. 2
ed. Sâo Paulo: Editora Manole, 2008.

BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANI-
TÁRIA. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº. 67, de 8 de
outubro de 2007. Disponível em www.anvisa.gov.br.

BRASIL. CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA.
Resolução nº 300/97, de 30 de janeiro de 1997. Disponível em
www.cff.org.br. 

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Resolução
nº 338, de 06 de maio de 2004; Política nacional de assistência far-
macêutica. Disponível em http://www.conselho.saude.gov.br/re-
solucoes/reso_04.htm; 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria n.º 344, de 12
de maio de 1998. Disponível em www.cff.org.br.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 3.916/GM,
de 30 de outubro de 1998; Política Nacional de Medicamentos.
Disponível em www.cff.org.br. 

BRUNTON, L.L; LAZO, J.S; PARKER, K. L.; GOODMAN
& GILMAN. As bases farmacológicas da terapêutica. 11 ed. Rio
de Janeiro: McGraw-Hill, 2006.

Farmacopéia Brasileira. 5 ed., Brasilia, 2010.
HIROYUKI, H.M.; Mancini Filho, J. Manual de Biossegurança.

São Paulo: Editora Manole, 1ª edição, 2002.
KOROLKOVAS, Andrejus. Química Farmacêutica. :Guanabara

Koogan. 1ed, Rio de Janeiro.1988.

LENINGHER, A.L; et. al. Princípios de Bioquímica. 4ª ed.
São Paulo: Editora Sarvier. 2007.

STORPIRTS, Silvia; et. al. Farmacocinética básica e aplicada.
1ªed. Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan, 2011.

AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO
ATRIBUIÇÕES
Constituir o crédito tributário, mediante lançamento, inclusive

por emissão eletrônica, proceder à sua revisão de ofício, homolo-
gar, aplicar as penalidades previstas na legislação e proceder à re-
visão das declarações efetuadas pelo sujeito passivo; controlar, exe-
cutar e aperfeiçoar procedimentos de auditoria, diligência, perícia
e fiscalização, verificando o cumprimento das obrigações tributá-
rias do contribuinte, observando todos os atos definidos em legis-
lação específica e outras atribuições correlatas do cargo ou função.
Analisar, elaborar e proferir decisões, em processos administrati-
vo-fiscais, nas respectivas esferas de competência, inclusive os re-
lativos ao reconhecimento de direito creditório, à solicitação de re-
tificação de declaração, à imunidade, a quaisquer formas de sus-
pensão, exclusão e extinção de créditos tributários previstos na Lei
Federal nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966, à restituição, ao res-
sarcimento e à redução de tributos e contribuições, bem como par-
ticipar de órgãos de julgamento singulares ou colegiados relacio-
nados à Administração Tributária. Desenvolver atividades de su-
pervisão, coordenação, fiscalização, análise e auditagem fisco-con-
tábeis, de participação em grupo de fiscalização e de execução de
tarefas de apoio aos serviços de arrecadação, informação e fiscali-
zação de tributos municipais, bem como atividade de programa-
ção e avaliação fiscal, orientação aos contribuintes e contatos com
Órgãos da Administração Pública, em nível federal, estadual e mu-
nicipal, para formulação de convênios e protocolos e discussão e
execução da política de Administração Fazendária. Execução de
atividades relacionadas com as definições das políticas públicas tri-
butária e fiscal, compreendendo assessoramento a nível superior,
planejamento, coordenação, orientação e execução das tarefas ne-
cessárias ao aperfeiçoamento da Administração Fazendária, audi-
tagens fisco-contábeis e pesquisa, análise, interpretação e aperfei-
çoamento da legislação tributária, dos métodos de arrecadação,
fiscalização e controle através de sistemas de informática, bem co-
mo de legislação que trata da matéria financeira e contábil.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Auditoria: noções gerais sobre auditoria: conceituação e obje-

tivos. Normas de auditoria independente das demonstrações con-
tábeis. Fraude e erro. Papéis de trabalho e documentação de audi-
toria. Planejamento da auditoria. Relevância. Risco de auditoria.
Procedimentos de auditoria. Controle interno. Técnicas de audito-
ria. Testes de auditoria. Parecer de auditoria. Contabilidade geral:
conceito, objeto, objetivos, campo de atuação, usuários da infor-
mação contábil. Princípios de contabilidade. Estrutura conceitual
para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.
Patrimônio. Componentes patrimoniais: ativo, passivo e patrimô-
nio líquido. Conceitos, características, classificação, principais gru-
pamentos, forma de evidenciação, critérios de avaliação e apre-
sentação. Equação fundamental do patrimônio. Equação dos esta-
dos patrimoniais. Fatos contábeis e respectivas variações patrimo-
niais. Contas: conceito, débito, crédito e saldo. Teorias, função e es-
trutura das contas. Contas patrimoniais e de resultado. Apuração
de resultados. Sistema de contas; plano de contas. Provisões em
geral. Escrituração: conceito e métodos. Lançamento contábil: ro-
tina e fórmulas. Processo de escrituração. Livros de escrituração:
obrigatoriedade, funções, formas de escrituração. Erros de escritu-
ração e suas correções. Sistema de partidas dobradas. Balancete de
verificação. Demonstrações contábeis estabelecidas pela Lei nº
6.404/76 e suas alterações: obrigatoriedade de apresentação, for-
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ma, conceito, conteúdo, evidenciação. Direito Tributário: tributo:
definição e espécies de tributos. Competência tributária. Sistema
tributário nacional: impostos dos municípios, participação dos
municípios no produto da arrecadação dos impostos da União e
dos estados. Legislação tributária: vigência, aplicação, interpreta-
ção e integração da legislação tributária. Obrigação tributária: prin-
cipal e acessória. Fato gerador. Sujeito da obrigação tributária: su-
jeito ativo, sujeito passivo, contribuinte e responsável. Solidariedade,
capacidade e domicílio tributário. Responsabilidade tributária.
Crédito tributário: lançamento, decadência e prescrição. Suspensão,
extinção e exclusão de crédito tributário. Garantias e privilégios
do credito tributário. Administração tributária: dívida ativa, certi-
dão negativa. Legislação do município de Parnamirim: Normas
gerais. Infrações e penalidades. Processo fiscal administrativo.
Impostos de competência municipal: imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbana. Imposto sobre serviços. Imposto sobre
a transmissão inter vivos de bens imóveis. Taxas. Contribuição de
melhoria. Preços públicos. Disposições gerais, finais e transitó-
rias. Perícia Contábil: conceituação. Prova pericial: produção da
prova pericial, modalidades de prova pericial, onus da prova peri-
cial. Quesitos: formulação e respostas aos quesitos. Técnicas de tra-
balhos periciais: Procedimentos preliminares, organização e pla-
nejamento da perícia, diligências. Laudo pericial contábil versus
parecer pericial contábil. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moder-

no e completo. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988)

e suas alterações.
______. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 e suas altera-

ções. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas
gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.

______. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas altera-
ções. Dispõe sobre as Sociedades por Ações.

______. Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007. Altera e re-
voga dispositivos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da
Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e estende às sociedades de
grande porte disposições relativas à elaboração e divulgação de
demonstrações financeiras.

______. Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009. 
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC.

Resoluções 750/1993, 1.121/2008, 1.203/2009, 1.243/2009,
1.282/2010, 1.328/2011 e 1.330/2011.

FERREIRA, Ricardo J. Contabilidade básica: finalmente você
vai aprender contabilidade. 8. ed. Rio de Janeiro: Ed. Ferreira, 2010.

FIPECAFI. Manual de contabilidade societária. São Paulo:
Atlas, 2010.

IUDICIBUS, Sérgio et al. Contabilidade introdutória. 11. ed.
São Paulo: Atlas, 2010.

OLIVEIRA, Luis Martins et al. Manual de contabilidade tribu-
tária. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

ORNELAS, Martinho M. G. Perícia contábil. 5. ed. São Paulo:
Atlas, 2011.

PARNAMIRIM. Lei nº 951, de 30 de dezembro de 1997 e suas
alterações. Código Tributário Municipal.

______. Lei nº 1.091, de 21 de junho de 2001. Retenção de
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS. 

______. Lei nº 1.132, de 22 de julho de 2002. Institui o Programa
de Recuperação Fiscal - REFIS.

ROCHA, João M. Direito Tributário. 7. ed. Rio de Janeiro: Ed.
Ferreira, 2009.

SA, Antônio Lopes de. Perícia contábil. 10. ed. São Paulo: Atlas,
2011.

SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. São Paulo:

Saraiva, 2009.
VELTER, Francisco; MISSAGIA, Luiz Roberto. Manual de

contabilidade: teoria e mais de 650 questões. 7. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2009. 

ENFERMEIRO
ATRIBUIÇÕES
Prestar assistência de enfermagem ao paciente, família e/ou

comunidade na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação
à saúde, em serviço ambulatorial, hospitalar e/ou em domicílio, obe-
decendo ao nível de conhecimento de maior complexidade de ações;
realizar consultas e procedimentos, prescrevendo ações de enfer-
magem; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Participar de programas de treinamento e aprimoramento profis-
sional especialmente em sua área de atuação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Equipe de

saúde e equipe de enfermagem. Comunicação no processo de tra-
balho em enfermagem. Avaliação clínica de enfermagem: anam-
nese e exame físico, sinais vitais. Preparo e administração de me-
dicamentos. Processo de eliminação urinária e intestinal. Tratamento
de feridas. Teorias e Métodos da Administração. Preparação de equi-
pes de trabalho (formação e educação permanente). Administração
da assistência de enfermagem e processo de trabalho.

Planejamento, execução e avaliação da assistência de enfer-
magem. Auditoria em enfermagem. Assistência de Enfermagem ao
adulto e idoso em situações de clínica médica e cirúrgica: agravos
pulmonares, cardíacos, renais, neurológicos, gastrintestinais e on-
co-hematológicos. Biossegurança em serviços de saúde: seguran-
ça e conforto do cliente. Assistência à saúde da mulher. Aleitamento
materno.

Cuidados de enfermagem ao recém-nascido normal e patológi-
co. Assistência à saúde da criança e do adolescente. Imunização:
Programa Nacional de Imunização (PNI). Assistência a saúde men-
tal. Vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis. Sistema
Único de Saúde (SUS): aspectos teóricos e legais, Estratégia da
Saúde da Família. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA

ALLESSI, Neiry Primo. Saúde e trabalho no Sistema Único de
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ATKINSONS, L. D.; MURRAY, M.E. Fundamentos de enfer-
magem, Rio de Janeiro, Guanabara, Koogem, 1989.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Higieni-
zação das mãos em serviços de saúde/Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2007. 52 p. Disponível em:
<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizacao_maos/manual_i
ntegra.pdf>. Acesso em 15/11/2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. Calendário Básico de
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gov.br/ portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=21462>. Acesso
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___. ___. O SUS de A a Z: garantindo saúde nos municípios /
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Municipais de Saúde. – 3. ed. – Brasília : Editora do Ministério da
Saúde, 2009.

___. ___. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de
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Ações Programáticas Estratégicas. Gestação de alto risco: manual
técnico / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção a Saúde,
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – 5. ed. –
Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2010.
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Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas
Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004.
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Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010.
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Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004.
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Nacional de Atenção Básica / Ministério da Saúde, Secretaria de
Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 4. ed. –
Brasília : Ministério da Saúde, 2007.
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2006.
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FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ATRIBUIÇÕES
Fiscalizar estabelecimentos que comercializam, no varejo, dro-

gas, medicamentos, cosméticos e saneantes domissanitários e ou-
tros de interesse da saúde. Fiscalizar estabelecimentos que comer-
cializam, no atacado, drogas, medicamentos, insumos farmacêuti-
cos e correlatos, cosméticos e saneantes e outros de interesse da saú-
de. Fiscalizar estabelecimentos que fabricam alimentos, medica-
mentos, drogas e insumos farmacêuticos e correlatos, saneantes do-
missanitários, cosméticos, perfumes e produtos de higiene, produ-
tos médicohospitalares e de diagnóstico e outros de interesse da saú-
de. Fiscalizar farmácias hospitalares, farmácias privativas e dispen-
sários de medicamentos de unidades hospitalares e congêneres.
Fiscalizar hospitais e serviços intra-hospitalares, ambulatórios hos-
pitalares gerais e especializados, públicos e privados, serviços de
assistência médica e odontológica, pronto-socorros gerais e espe-
cializados, unidades mistas e especializadas de saúde, policlínicas
e serviços públicos de saúde afins, clínicas e consultórios médico-
odontológicos gerais e especializados, centros e postos de saúde e
congêneres. Fiscalizar serviços de apoio diagnóstico de patologia
clínica e citologia, análises clínicas, anatomia patológica, serviços
de rádio-imuno-ensaio, medicina nuclear, posto de coleta, análises
metabólicas e endocrinológicas e outros serviços afins. Fiscalizar
serviços de apoio diagnóstico por imagem e radiações ionizantes,
tais como: radiologia médica e odontológica, hemodinâmica, to-
mografias, ultrasonografias, ecocardiografias, ressonância magné-
tica, cintilografia, endoscopia e outros serviços afins. Fiscalizar ser-
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viços de apoio diagnóstico por métodos gráficos, tais como: ele-
trocardiografia, eletroencefalografia, eletromiografia, ergometria,
função pulmonar e outros serviços afins. Fiscalizar serviços de apoio
terapêutico, tais como: radioterapia, quimioterapia, serviços de diá-
lise, de hemodiálise e outros serviços afins. Fiscalizar serviços de
hemoterapia e hematologia, bancos de tecidos e órgãos, bancos de
leite e outros serviços afins. Fiscalizar serviços de aplicação de pro-
dutos saneantes domissanitários, tais como: desinsetizadoras e con-
gêneres. Fiscalizar serviços de próteses dentárias, estabelecimen-
tos ópticos, creches, asilos e congêneres. Fiscalizar serviços de es-
terilização, tais como: ETO, processos físicos e outros serviços afins.
Fiscalizar hospitais, clínicas e consultórios veterinários e congê-
neres. Encaminhar para análise laboratorial medicamentos e outros
produtos para fins de controle sanitário. Apreender medicamen-
tos, mercadorias e outros produtos de interesse da saúde que este-
jam em desacordo com a legislação sanitária vigente. Elaborar re-
latórios, laudos, comunicações e outros documentos relacionados
com a fiscalização sanitária. Expedir autos de intimação, de inter-
dição, de apreensão, de coleta de amostras e de infração e aplicar
diretamente as penalidades que lhe forem delegadas. Executar
e/ou participar de ações de Vigilância Sanitária em articulação di-
reta com as de Vigilância Epidemiológica, Controle de Zoonoses,
Saúde do Trabalhador e do Meio Ambiente. Fazer cumprir a legis-
lação sanitária federal, estadual e municipal em vigor. Exercer o po-
der de polícia do município na área de saúde pública. Elaborar ré-
plica fiscal em processos oriundos de atos em decorrência do po-
der de polícia sanitária do Município. Relatar e proferir voto nos
processos relativos aos créditos do Município, enquanto membro
das juntas de julgamentos e recursos fiscais. Executar outras ativi-
dades correlatas à área fiscal, a critério da chefia imediata. Elaborar
Boletim Mensal de Apuração e Controle de Pontos (BOLMAP),
que será entregue para conferência em data determinada por nor-
ma de serviço.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Evolução histórica e políticas de vigilância sanitária no Brasil.

Vigilância sanitária e promoção da saúde: o conceito de risco e
suas implicações na vigilância sanitária. Avigilância sanitária e sua
inserção no SUS. Vigilância da saúde: a relação da vigilância sani-
tária com as demais práticas de vigilância no SUS. Sistema Nacional
de Vigilância Sanitária: A atuação da vigilância sanitária nos três
níveis federativos. Controle sanitário de alimentos, medicamentos
e serviços de saúde. Direito e legislação sanitária. Processo admi-
nistrativo sanitário.
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FISIOTERAPEUTA
ATRIBUIÇÕES
Realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saú-

de que requeiram ações de prevenção de deficiências e das necessi-
dades em termo de reabilitação, na área adstrita às ESF. Desenvolver
ações de promoção e proteção á saúde em conjunto com as ESF in-
cluindo aspectos físicos e da comunicação, como consciência e cui-
dados com o corpo, postura, alimentação com vistas ao autocuida-
do. Desenvolver ações para subsidiar o trabalho das ESF no que diz
respeito ao desenvolvimento infantil.  Desenvolver ações conjun-
tas com as ESF visando ao acompanhamento das crianças que apre-
sentam risco para alterações no desenvolvimento. Realizar ações pa-
ra a prevenção de deficiências em todas as fases do ciclo de vida dos
indivíduos. Acolher os usuários que requeiram cuidados de reabili-
tação, realizando orientações, atendimento acompanhamento, de
acordo com a necessidade dos usuários e a capacidade instalada das
ESF. Desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimentos
coletivos. Realizar visitas domiciliares para orientações, adaptações
e acompanhamentos. Capacitar, orientar e dar suporte ás ações dos
ACS. Realizar em conjunto com as ESF, discussões e condutas te-
rapêuticas conjuntas e complementares. Desenvolver projetos e ações
intersetoriais, para a inclusão e a melhoria da qualidade de vida das
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pessoas com deficiência. Orientar e informar as pessoas com defi-
ciência, cuidadores e ACS sobre manuseio, posicionamento, ativi-
dades de vida diária, recursos e tecnologias de atenção para o de-
senvolvimento funcional frente ás características específicas de ca-
da indivíduo. Desenvolver ações de Reabilitação Baseada na
Comunidade. RBC que pressuponham valorização do potencial da
comunidade, concebendo todas as pessoas como agentes do pro-
cesso de reabilitação e inclusão. Acolher, apoiar e orientar as famí-
lias, principalmente no momento do diagnóstico, para o manejo das
situações oriundas da deficiência de um dos seus componentes.
Acompanhar o uso de equipamentos auxiliares e encaminhamentos
quando necessário. Realizar encaminhamento e acompanhamento
das indicações e concessões de órtese, próteses e atendimentos es-
pecíficos realizados por outro nível de atenção á saúde. Realizar gru-
pos de mães de crianças com problemas neurológicos: práticas de
cuidados com a transferência, postura, estímulos e cuidados para o
desenvolvimento da criança e orientações a mãe. Realizar grupos
de mães de crianças com infecção respiratória aguda (IRA). Estimular
essencialmente crianças com atraso no desenvolvimento neuropsi-
comotor em creches, centros comunitários, treinamento das mães,
acompanhamento domiciliar, diagnóstico precoce de alterações e ou
disfunções neuro-físico-funcionais e encaminhamento para referên-
cia. Atuar em creches: ergonomia, avaliação postural, orientações
posturais, adaptação de ambientes, educação em saúde, cinesiote-
rapia para desenvolvimento psicomotor, estímulo a prática de ativi-
dade física. Orientar sobre higiene e saúde em geral. Realizar gru-
pos de gestantes: orientações posturais, preparação para o parto fi-
siológico, cuidados, exercícios respiratórios, monitoramento da fre-
qüência cardíaca e pressão arterial, orientações de cuidados com o
bebê e amamentação. Atuar no climatério: exercícios uroginecoló-
gicos na hipoestrogenia, acompanhamento e minimização dos sin-
tomas, orientações a prática de exercícios controlada. Realizar gru-
pos de posturas: orientações em empresas, cooperativas, trabalha-
dores domésticos sobre postura, melhor alinhamento da coluna
vertebral, ergonomia, prática de exercícios direcinados, orientação
quanto ao uso de equipamento de proteção individual, educação em
saúde. Realizar grupos de pé em risco (Diabetes e Hanseníase): pre-
venção de incapacidades, avaliação, monitoramento, adaptação de
calçados, orientação de cuidados, hidratação da pele e inspeção de
úlceras de pressão, treinamento dos cuidadores, etc. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Ortopedia e traumatologia: cinesiologia do sistema muscu-

loesquelético; métodos e técnica de avaliação; provas de função
muscular; princípios de intervenção; lesão do aparelho locomotor;
análise da marcha e postura; articulações periféricas e coluna ver-
tebral. Fisioterapia neurológica: sintomas dos transtornos neuro-
lógicos; doenças vasculares; traumatismos; transtornos da coluna
vertebral e da medula espinhal; lesões de parto e anormalidades do
desenvolvimento; doenças genéticas do SNC; transtornos do mo-
vimento; ataxias hereditárias; doenças do neurônio motor; neuro-
patias periféricas; miopatias; transtornos paroxísticos. Fisioterapia
respiratória: anatomia e função dos músculos respiratórios; padrões
respiratórios; manobras de higiene brônquica; segmentos bronco-
pulmonares e drenagem postural; métodos diagnósticos da doença
pulmonar obstrutiva crônica. Fisioterapia uroginecológica: anato-
mia feminina; adaptações fisiológicas da gestação; atuação do fi-
sioterapeuta no controle do diabetes mellitus gestacional; inconti-
nência urinária; fisiopatologia e abordagem conservadora dos pro-
lapsos genitais; reeducação da musculatura do assoalho pélvico;
importância da fisioterapia durante o climatério e terceira idade;
considerações sobre as doenças da mama; orientações no pós-op-
eratório de câncer de mama. Fisioterapia geriátrica: alterações fi-
siológicas associadas ao envelhecimento; considerações artrocine-
siológicas no idoso; alterações sensoriomotoras e adaptação no ido-

so; avaliação funcional do idoso; treinamento funcional; fadiga mus-
cular e resistência muscular comprometida em idosos; a postura
no idoso; equilíbrio e quedas no idoso; avaliação e tratamento; re-
quisitos de próteses de membro inferior no idoso; papel da fisiote-
rapia no controle de diabetes; hipertensão arterial e neoplasias no
idoso. Fisioterapia pediátrica: crescimento e desenvolvimento; dis-
túrbio do quadril em desenvolvimento; distúrbio ortopédico de de-
senvolvimento; paralisia cerebral; distúrbios genéticos traumáti-
cos, sensoriais, de processamento e cognitivos. Fisioterapia reuma-
tológica: artrite reumatóide; osteoartrose; fibromialgia; doenças do
tecido conjuntivo; lesões por esforços repetitivos; distúrbios osteo-
musculares; avaliação fisioterapêutica. Saúde pública: Legislação
das ações e serviços públicos. 
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REBELATTO, J.R; MORELLI, J.G.S. Fisioterapia Geriátrica
– A Prática da Assistência ao Idoso. 2ª. Edição. Editora Manole.
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Terapia Intensiva e Reabilitação. Editora Guanabara Koogan. Rio
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IRWIN, S.; TECKLIN, J.S.  Fisioterapia Cardiopulmonar. 3ª
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Editora Manole. Barueri, São Paulo, 2009.

POSTIAUX, G. Fisioterapia Respiratória Pediátrica: o trata-
mento guiado por ausculta pulmonar. 2ª Edição. Editora Artmed.
Porto Alegre, 2004.

FONOAUDIÓLOGO
ATRIBUIÇÕES
Atender a demanda referenciada na policlínica municipal, bus-

cando corrigir defeitos da fala e da linguagem. Trabalhar com de-
ficientes auditivos, promovendo treinamento para aquisição da fa-
la após implantação de órtese auditiva. Realizar exames de audio-
metria supervisionado por otorrinolaringologista. Participar de even-
tos ligados à Secretaria em que presta serviço e realizar demais ati-
vidades inerentes ao cargo, conforme regulamentação do Conselho
Regional de Fonoaudiologia. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Anatomia e fisiologia da audição, fala, voz e linguagem. Sistema

auditivo e desenvolvimento das habilidades auditivas. Testes bási-
cos de avaliação auditiva. Imitância acústica: aplicações clínicas.
Avaliação audiológica na criança. Deficiência auditiva: terapia fo-
noaudiológica da criança surda (voz – fala – linguagem). Reabili-
tação: a clínica fonoaudiológica e o deficiente auditivo. Surdez:
avaliação e planejamento terapêutico. Fonoaudiologia e inclusão
social. Avaliação e diagnóstico fonoaudiólogico em motricidade
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oral. Alteração da fala: disartrias e dispraxias. Atuação fonoaudio-
lógica em distúrbios articulatórios. Disfagia em pacientes neuro-
lógicos. Avaliação e intervenção nos distúrbios vocais: procedimen-
tos terapeuticos e técnicas vocais. Voz nos distúrbios neurológi-
cos. Desenvolvimento da linguagem e seus distúrbios. Síndromes:
características e condutas fonoaudiológicas. Promoção de saúde e
as práticas em fonoaudiologia. Característica de crianças com trans-
tornos mentais e atuação fonoaudiológica.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
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Koogan, 2005.

MOTA, H.B. Terapia fonoaudiológica para as desvios fonoló-
gicos. Rio de Janeiro: Revinter, 2001.

SILVA, N.C.R. Deglutição na criança, no adulto e no idoso –
São Paulo:Lovise, 2003.

ZEMLIN, W.R. Princípios de anatomia e fisiologia em fonoau-
diologia – 4ed – Porto Alegre: Artes Médicas Sul,2000.

ZORZI, J.L. A intervenção fonaaudiológica nas alterações da
linguagem infantil. Rio de Janeiro: Revinter 1999.

GENETICISTA
ATRIBUIÇÕES
Elaborar procedimentos quanto a avaliação genética dos apren-

dizes, que lhe forem encaminhados. Proceder tratamento e acom-
panhamento clínico dos aprendizes, quando necessário. Elaborar
parecer técnico dos casos acompanhados. Elaborar laudo médico.
Participar de estudos de casos, quando necessário. Participar das
reuniões coletivas periódicas do SAM e das extraordinárias, sob
convocação. Proceder encaminhamentos. Gerar estatísticas  de aten-
dimentos e relatórios de atividades realizadas. Promover ativida-
des preventivas com aprendizes sobre questões relacionadas a orien-
tação genética e planejamento familiar. Desenvolver programas
de orientação genética e planejamento familiar com os pais.
Participar de programas de cursos ou outras atividades com apren-
dizes, pais, professores e funcionários da instituição, sob convoca-
ção.  Manter seu quadro horário atualizado. Supervisionar estagiá-
rios. Disponibilizar informativos preventivos relativos ao seu do-
mínio profissional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Herança monoíbrida. Herança diíbrida. Bases citológicas da he-

rança. Probabilidade e grau de concordância. Ligação. Crossing-
over e mapeamento genético de cromossomos. Determinação do
sexo e herança relacionada com o sexo. Análise de heredogramas.
Alelos múltiplos e herança de grupos sanguíneos. Herança poligê-
nica. Interação gênica. Estrutura e organização do gene. DNA: es-
trutura e replicação. RNA: transcrição e processamento. Proteínas
e sua síntese. Regulação da expressão gênica em eucariontes.
Genomas e genômica. Mutação: mutação somática, câncer e enve-
lhecimento; indução por radiações ionizantes e substâncias quími-
cas. Aberrações Cromossômicas: Alterações numéricas; alterações
estruturais. DNA Recombinante: A nova genética e o futuro.
Isolamento e manipulação de gene.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
BENJAMIN, A. P. Genética - Um Enfoque Conceitual. São

Paulo: Guanabara koogan, 2011. 3ª Ed. 804p.
BROWN, T.A. Genética - Um Enfoque Molecular. São Paulo:

Guanabara koogan, 1999. 3ª Ed. 364p. 
BURNS, G. W.; BOTTINO, P.J. Genética. São Paulo: Guanabara

koogan, 1991. 6ª Ed. 394p.
DONNAI, D.; READ, A. Genética Clínica: Uma nova aborda-

gem. Porto Alegre: Artmed, 2008. 448p.
FROTA-PESSOA, O; OTTO, P. A.; OTTO, P. G. Genética

Humana e Clínica. São Paulo: Roca, 2004. 2ª Ed. 360p.
GRIFFITHS. Introdução à Genética. São Paulo: Guanabara koo-

gan, 2009. 9ª Ed. 740p.
KLUNG, W. S. Cummings, M. R.; Spencer, C.A.; Palladino,

M.A. Conceitos de Genética. Porto Alegre: Artmed, 2010. 9ª Ed.
896p.

PASTERNAK, J.J.; Uma Introdução à Genética Molecular
Humana - Mecanismos das Doenças Hereditárias. São Paulo:
Guanabara koogan, 2007. 2ª Ed. 456p.

ROBERT, L; NUSSBAUM, R. L.; MCINNES, R.R.; WIL-
LARD, H.F.; Genética Médica. São Paulo: Guanabara koogan, 2002.
6ª Ed. 400p.

SNUSTAD, P.; SIMMONS, M.J.; Fundamentos de Genética.
São Paulo: Guanabara koogan, 2008. 4ª Ed. 926p.

VOGEL, F.; MOTULSKY, A. G.; Genética Humana - Problemas
e Abordagens. São Paulo: Guanabara koogan, 2000. 3ª Ed. 742p.

MÉDICO ANESTESIOLOGISTA
ATRIBUIÇÕES
Realizar procedimentos de anestesiologia nos hospitais muni-

cipais e outros em que equipes de cirurgia da Secretaria Municipal
de Saúde estejam operando. Realizar procedimentos de anestesio-
logia em exames complementares (tomografia computadorizada,
ressonância magnética e outros) de pacientes que necessitem des-
te suporte, em clínicas e hospitais credenciados por esta secretaria.
Acompanhar transporte Inter-hospitalar em Unidades de Terapia
Intensivas de pacientes internados na rede hospitalar do municí-
pio. Realizar consultas de Anestesiologia e pareceres médicos da
Especialidade. Participar em Auditorias, Sindicâncias Médicas e
de Comissões que necessitem do conhecimento técnico da espe-
cialidade, sempre que solicitado. Elaborar documentos técnicos
relativos à especialidade. Participar de atividades didáticas na área
da especialidade. Realizar outras atividades correlatas, no âmbito
da especialidade médica. Laborar em regime de sobreaviso sem-
pre que solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde para exercí-
cio da especialidade de anestesiologia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Ética Médica e Bioética. Responsabilidade Profissional do

Anestesiologista. Avaliação e Preparo pré-anestésico. Vias aéreas.
Equipamentos. Sistema nervoso central e autônomo. Fisiologia e
farmacologia do sistema cardiocirculatório. Fisiologia e farmaco-
logia do sistema respiratório. Farmacologia geral. Anestesia veno-
sa. Anestesia inalatória. Farmacologia dos anestésicos locais.
Transmissão e bloqueio neuromuscular. Parada cardíaca e reanima-
ção. Bloqueios subaracnoideo e peridural. Complicações da anes-
tesia. Recuperação pós-anestésica. Anestesia em obstetrícia.
Choque. Anestesia em urgências e no trauma. Reposição volêmica
e transfusão.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
BARASH, P.G.; CULLEN, B.F.; STOELTING, R.K. Clinical

Anesthesia, 5th Ed, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins,
2006.

LONGNECKER, D.E.; BROWN, D.L.; NEWMAN. M.F.; et
al. Anesthesiology, 1st Ed, New York: Mc Graw-Hill, 2008.

MILLER, R.D.; MILLER´S. Anesthesia. 6th Ed, Philadelphia:
Elsevier Churchill Livingstone, 2006. 

Curso de Educação à Distância em Anestesiologia – SBA;
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Anesthesia & Analgesia; Anestesiology, Revista Brasileira de
Anestesiologia – SBA. 

STOELTING, R.K.; HILLIER, S.C.. Pharmacology &
Physiology in Anesthetic Practice, 4th Ed, Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins, 2006

Tratado de Anestesiologia. SAESP, 6a Ed, São Paulo, Atheneu,
2006.

MÉDICO CARDIOLOGISTA
ATRIBUIÇÕES
Atender consultas na área de cardiologia. Participar de eventos

ligados à Secretaria em que presta serviço e exercer outras ativida-
des inerentes ao cargo, conforme regulamentação do CRM. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Semiologia Cardiovascular. Hipertensão arterial sistêmica.

Miocardiopatias. Insuficiência Cardíaca com função sistólica pre-
servada. Insuficiência Cardíaca com função sistólica deprimida.
Exames complementares em Cardiologia. Síndromes Coronárias
Agudas e Crônicas. Arritmias Cardíacas. Valvopatias. Cardiopatias
Congênitas. Endocardites infecciosas. Pericardiopatias. Dislipide-
mias. Emergências Hipertensivas. Farmacologia Cardiovascular.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
Cardiologia – Livro texto da SBC – 1ª Edição 
Tratado de Cardiologia SOCESP – 2ª Edição
Tratado de Doenças Cardiovasculares – Braunwald – 8ª Edição

MÉDICO CIRURGIÃO PEDIATRA
ATRIBUIÇÕES
Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e

explicando os procedimentos a serem realizados. Prestar assistên-
cia médica específica às crianças até a adolescência (0 a 12 anos
completos), examinando-os e avaliando seu crescimento e desen-
volvimento, no sentido de prevenir agravos, preservar ou recupe-
rar sua saúde. Atuar em equipe multiprofissional no desenvolvi-
mento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Realizar pro-
jeto terapêutico individual/familiar. Realizar procedimentos cirúr-
gicos simples. Preencher prontuários dos pacientes atendidos.
Atender os casos de urgência /emergência, primeiros socorros, fa-
zendo os encaminhamentos necessários. Interpretar exames subsi-
diários (análises clínicas, exames por imagens, anatomopatológi-
cos, etc). Fazer encaminhamentos às especialidades médicas de
referência – contra referência. Realizar visitas a domicílios, creches
e escolas sempre que necessário para o desenvolvimento adequa-
do do projeto terapêutico, estabelecendo intersetor alidade. Orientar
residentes em treinamento nas unidades, ser apoio matricial e de ca-
pacitação na sua área específica, quando necessário. Realizar atos
de vigilância à saúde: detecção e notificação de doenças infecto-
contagiosas, preenchimento de fichas específicas de doenças de no-
tificação compulsória, controle das carteiras de vacinação, orien-
tação sobre vacinação, etc. Desenvolver atividades em grupos co-
mo: grupos de asmáticos, adolescentes, amamentação, vacinação,
obesidade, etc. Participar de reuniões gerais de equipe, da equipe
de referência, do Núcleo de Saúde Coletiva. Participar da discus-
são e elaboração das agendas de atendimento. Realizar consultas
conjuntas e discussão de casos com a equipe de enfermagem.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Metabologia cirúrgica- Pré e Pós-operatório. Vias de Acesso

Vascular. Suporte Nutricional. Trauma Pediátrico. Patologia
Cervical. Patologia Torácica. Patologia Abdominal. Patologia de
Parede Abdominal. Patologia Urológica e Genital.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
Macedo, Antônio Júnior.Urologia Pediátrica.Roca.
Macksoud, João Gilberto.Cirurgia Pediátrica,vol.I e II.Revinter.

Welch,Kenneth, Ravintch,Marck M. Pediactric Surgery.year
Book Publishers,INC.

Souza,João Carlos Ketzer.Cirurgia Pediátrica:teoria e
Prática.Roca.

MÉDICO CLÍNICO GERAL
ATRIBUIÇÕES
Atender consultas em clínica médica. Participar de eventos li-

gados à Secretaria em que presta serviço e exercer outras ativida-
des inerentes ao cargo, conforme regulamentação do CRM. Efetuar
acompanhamento clínico (ambulatorial e hospitalar) de pacientes
portadores de doenças infecciosas e/ou parasitárias causadas por
vírus e/ou bactérias. Realizar solicitação de exames-diagnósticos
especializados relacionados a doenças infecciosas e/ou parasitá-
rias.  Analisar e interpretar resultados de exames diversos, com-
parando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o
diagnóstico. Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacio-
nados a patologias específicas, aplicando recursos de medicina pre-
ventiva ou terapêutica. Manter registros dos pacientes, examinan-
do-os, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e
evolução da doença. Prestar atendimento em urgências clínicas,
dentro de atividades afins. Coletar e avaliar dados bioestatísticos e
sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicado-
res de saúde da população. Elaborar programas epidemiológicos,
educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado para a
comunidade em geral.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Angiologia: doença arterial periférica; insuficiência venosa crô-

nica e varizes; trombose venosa profunda. Cardiologia: arritmias
cardíacas; cardiopatia isquêmica; cardiomiopatias; crise hiperten-
siva; doença isquêmica do miocárdio; fatores de risco para doen-
ças cardiovasculares; febre reumática; hipertensão arterial sistê-
mica; hipertensão arterial pulmonar;Insuficiência cardíaca; peri-
cardiopatias; Semiologia cardíaca; valvulopatias cardíacas. Doenças
dermatológicas: dermatoviroses; eczemas; micoses superficiais;
neoplasia da pele; piodermites; zoodermatoses. Endocrinologia e
metabolismo: complicações agudas e crônicas do diabetes; diabe-
tes mellitus; dislipidemias; doenças da tireóide; hiperprolactinemia
e prolactinoma; obesidade; síndrome metabólica. Gastroenterologia:
apendicite aguda; ascite; câncer de esôfago; câncer de pâncreas;
câncer gástrico, cirrose hepática; constipação Crônica; diarréias
agudas e crônicas; dispepsia não-ulcerosa, gastrites e gastropatias;
doença diverticular dos colons; doença calculosa biliar e coledo-
colitíase; doença do refluxo gastroesofágico; doença hepática al-
coólica; doença ulcerosa péptica; doenças intestinais inflamató-
rias idiopáticas; esteato-hepatite não-alcoólica; hemorragia diges-
tiva alta e baixa; hepatites virais agudas e crônicas; hérnia de hiato
esofageano; hérnias da parede abdominal; hipertensão porta; pan-
creatite aguda e crônica; polipose e neoplasia intestinal; síndrome
do intestino irritável; síndromes isquêmicas intestinais. Hemato-
logia: anemias; distúrbios plaquetários e da coagulação; hemoglo-
binopatias; leucemias agudas e crônicas; linfomas Hodgkin e não-
Hodgkin; mieloma múltiplo; síndromes mieloproliferativas.
Infectologia: dengue; doenças sexualmente transmissíveis; infec-
ção das vias aéreas superiores; infecção pelo HIV em adultos; in-
fluenza e resfriado comum; leptospirose; meningites; mononucleo-
se infecciosa; parasitoses intestinais; raiva; tétano; toxoplasmose;
tuberculose, hanseniase. Nefrologia: distúrbios da volemia; dis-
túrbios do equilíbrio ácido-básico; distúrbios do sódio, do potássio
e do magnésio; glomerulopatias; infecção do trato urinário; insufi-
ciência renal aguda; insuficiência renal crônica; lesão renal causa-
da por medicamentos e toxinas; nefropatia diabética; síndrome ne-
frítica; síndrome nefrótica; litíase urinária. Neurologia: cefaléias;
convulsões e epilepsia; doenças cerebrovasculares; doença de
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Parkinson e mal de Alzheimer; labirintopatias. Oftalmologia: con-
juntivites, olho vermelho, glaucoma.  Otorrinolaringologia: otites,
rinossinusite. Pneumologia: asma brônquica; câncer de pulmão;
derrame pleural; doença pulmonar obstrutiva crônica; pneumonia
adquirida na comunidade; tromboembolismo pulmonar. Psiquiatria:
alcoolismo; anorexia nervosa e bulimia; depressão; distúrbios afe-
tivos; distúrbios da ansiedade; distúrbios do sono; tabagismo; trans-
tornos dissociativos e somatoformes. Reumatologia e outros dis-
túrbios osteomusculares: artrite reumatóide; doença osteomuscu-
lar relacionada ao trabalho (DORT); esclerodermia; espondiloar-
tropatias soronegativas; fibromialgia; gota e outras artropatias por
cristais; lombalgias e ciatalgias; lúpus eritematoso sistêmico; os-
teoartrite; síndrome do túnel do carpo; tendinites e bursites.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
BEVILACQUA, F.; BENSOUSSAN E.; JANSEN J.M.; SPÍ-

NOLA F, e cols. Fisiopatologia clínica. 5a.ed. São Paulo: Editora
Atheneu, 1998.

PEDROSO, E. R., OLIVEIRA, R. G, DE. Blackbook clínica
médica. Belo Horizonte: Black Book Editora, 2007.

BRAUNWALD, FAUCI, KASPER et al. Harrison's principles
of internal medicine. 17th ed. McGraw-Hill Companies, 2005.

STEFANI, S. D.; BARROS, E. (org); Clínica médica: consul-
ta rápida /. 2a.ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.

TIERNEY JUNIOR, L.; MCPHEE, S.; PAPADAKIS, M. (ed);
Current medical diagnosis & treatment 2011 / 41a.ed. Edição
Internacional: Lange/McGraw-Hill, 2010.

DUNCAN, BRUCE B. Medicina ambulatorial: condutas de
atenção primária baseadas em evidências/Bruce B. Duncan, Maria
Inês Schmidt, Elsa R.J. Giugliani ...[et al.]. 3a ed. Porto Alegre:
Artmed, 2004.

BRAUNWALD, E.; FAUCI, A.; KASPER, D., et al. Harrison:
Medicina Interna. 16ª. ed. McGraw-Hill, 2006.

FRENCH'S. Diagnóstico diferencial em clínica médica / edita-
do por BOUCHIER, Ian; ELLIS, Harold; FLEMING, Peter. Edição
brasileira supervisionada por LOPES, Antonio Carlos; DANTAS,
Flávio. 13 a.ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2002.

GOLDMAN, Cecil. Cecil Medicine. 23ª. ed. W.B. Saunders,
2008.

LOPES, Antonio Carlos. Tratado de clínica médica. 2ª. ed.
Editora Roca, 2008.

WASHINGTON. Manual de terapêutica clínica / editado por
Shubhada N. Ahya, Kellie Flood, Subramanian Paranjothi. 32a.ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.

MÉDICO GINECOLOGISTA
ATRIBUIÇÕES
Realizar diagnóstico e tratamento ginecológico e atendimento

obstétrico em Unidade Básica de Saúde ou em Unidade Hospitalar.
Realizar atividades interdisciplinares. Realizar consultas e atendi-
mentos médicos. Tratar pacientes e clientes. Implementar ações pa-
ra promoção da saúde. Coordena programas e serviços em saúde.
Efetuar pericias. auditorias e sindicâncias médicas. Elaborar do-
cumentos e difunde conhecimentos da área medica especialmente
na área de Ginecologia e Obstetrícia.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
Ciclo menstrual. Endocrinologia e modificações nos órgãos-alvo.

Epidemiologia e saúde coletiva aplicadas à ginecologia. Violência
contra a mulher: abordagem clínica e psicológica da paciente; impli-
cações legais. Dismenorreia primária e secundária. Corrimento geni-
tal: Vaginose bacteriana. Tricomoníase. Candidíase. DST/AIDS.
Infecções do trato urinário: Cistites. Hemorragia uterina disfuncional.
Amenorreias primária e secundária. Anovulação crônica. Síndrome
dos ovários policísticos. Propedêutica básica do climatério. Lesões

precursoras do câncer do colo: classificação, diagnóstico, tratamen-
to. Exame clínico das mamas. Investigação básica do casal infértil.
Métodos anticoncepcionais reversíveis. Métodos anticoncepcionais
irreversíveis. Ética em Ginecologia. Resoluções do Conselho Federal
de Medicina referentes ao exercício da ginecologia.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à

Saúde/Departamento de Ações Programáticas Estratégicas.
Aspectos jurídicos do atendimento às vítimas de violência sexual.
Perguntas e respostas para profissionais de saúde. Série F.
Comunicação e Educação em Saúde. Série Direitos Sexuais e
Direitos Reprodutivos. Caderno nº 7. 2ª edição atualizada e amplia-
da. Brasília: 2010. Disponível em: http://www.campanhapontofi-
nal.com.br/download/publica_03.pdf 

BEREK, J.S; BEREK E NOVAK. Tratado de Ginecologia. 14ª
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2008.

Ética em Ginecologia e Obstetrícia. 2008.
Guia Prático de Conduta. Anticoncepção em Casos Especiais.

2010.
Manuais FEBRASGO. Disponíveis em www.febrasgo.org.br

e impressos:
Manual de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis.

4ª ed. 2006.
Manual de Critérios Médicos de Elegibilidade da OMS para uso

de Métodos Anticoncepcionais. 2010.
Manual de Patologia do Trato Genital Inferior. 2010.
Manual de Orientação de Anticoncepção. 2010.
Manual de Orientação Climatério. 2010.
Manual de Orientação. Doenças Infectocontagiosas. 2010.
Manual de Violência Sexual. 2007.
PIATO, S. Ginecologia - diagnóstico e tratamento. São Paulo:

Manole. 2007.
BRASIL. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da

Mulher. Princípios e Diretrizes. 1ª ed. 2009.
SPEROFF, L.; FRITZ, M.A. Clinical Gynecologic

Endocrinology & Infertility. 7ª ed. Philadelphia: Lippincott Williams
& Wilkins. 2005. 

MÉDICO NEONATOLOGISTA
ATRIBUIÇÕES
Promover atendimento médico global ao recém-nascido.

Desenvolver atividades relacionadas ao alojamento conjunto e
cuidados intermediários dos recém-nascidos da maternidade. Prestar
atividades médicas de berçário, alojamento conjunto e recepção
do recém-nascido no centro cirúrgico e no centro obstétrico, no to-
cante à neonatologia. Promover condições necessárias à indução de
um relacionamento adequado mãe-filho, bem como ao incremen-
to da política de aleitamento materno.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Epidemiologia da Neonatologia. Assistência ao recém nascido

na sala de parto. Distúrbios metabólicos e hidroeletrolíticos no re-
cém nascido. O recém nascido com icterícia. Infecções congêni-
tas. O recém nascido com septicemia. Distúrbios respiratórios do
RN. Distúrbios hematológicos do RN. Convulsões no RN. Manejo
clinico do aleitamento materno.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
JOHN, P.; CLOHERTY, E.; ANN R. STARK.Manual de

Neonatologia. 
Neonatologia - Coleção Pediátrica do Instituto da Criança da

FMUSP.
Normas e Condutas em Neonatologia _Serviço de Neonatologia

do Departamento de Pediatria da Santa Casa de São Paulo Francisco
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Paulo Martins Rodrigues e Mauricio Magalhães.
Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de

Pediatria

MÉDICO NEUROPEDIATRA
ATRIBUIÇÕES
Realizar consultas e atendimentos médicos nas suas áreas de co-

nhecimento específico. tratar pacientes e clientes. Implementar
ações para promoção da saúde. Coordenar programas e serviços em
saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas. Elaborar
documentos e difundir conhecimentos da área médica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Avaliação neurológica do recém-nascido e do lactente. Retardo

do desenvolvimento neuropsicomotor. Transtorno do déficit de aten-
ção e hiperatividade. Paralisia cerebral. Convulsões febris ou crises
convulsivas febris. Epilepsia. Cefaléias. Hipertensão intracrania-
na. Infecção do sistema nervoso. Traumatismo crânio-encefálico.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
DIAMENT, A.; CYPEL S. Neurologia Infantil, 4ª. Ed., São

Paulo: Atheneu, 2005. 
MOURA-RIBEIRO, M.V.L. GONÇALVES, V.M.G.; Neurolo-

gia do Desenvolvimento da criança. 2ª. Rio de Janeiro: Revinter
Ltda, 2006.

MOURA-RIBEIRO, M.V.L.; FERREIRA, L.S. Condutas em
Neurologia Infantil - UNICAMP. Rio de Janeiro: Revinter Ltda, 2004.

ROTTA, N.T.; OHLWEILER, L.; RIESGO, R.S. Rotinas em
Neuropediatria. PortoAlegre: Artmed, 2005.

MÉDICO OBSTETRA
ATRIBUIÇÕES
Atender a pacientes que procuram a unidade mista de saúde,

procedendo a exame geral e obstétrico. Solicitar exames de labo-
ratório e outros que o caso requeira. Controlar a pressão arterial e
o peso da gestante. Dar orientação médica à gestante e encaminhá-
la à maternidade. Preencher fichas médicas das clientes. Auxiliar
quando necessário, a maternidade e ao bem-estar fetal. Atender ao
parto e puerpério. Dar orientação relativa à nutrição e higiene da
gestante. Prestar o devido atendimento às pacientes encaminhadas
por outro especialista. Prescrever tratamento adequado. Participar
de programas voltados para a saúde pública de acordo com sua es-
pecialidade. Participar de juntas médicas. Solicitar o concurso de
outros médicos especializados em casos que requeiram esta provi-
dência. Realizar procedimentos específicos tais como: colposco-
pia, cauterização de colo uterino, biopsias, colocação de DIU ou
implante contraceptivo. Encaminhar os pacientes que necessitam
para outros níveis do sistema.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Semiologia obstétrica. Assistência pré-natal. Drogas na gravi-

dez. Imunização. Avaliação da maturidade e vitalidade fetais. Bacia
obstétrica. Relações da bacia materna com o feto. Contração uteri-
na. Hemorragias da segunda metade da gravidez. Hemorragias do
terceiro e quarto períodos do parto. Hiperêmese gravídica. Pós-
datismo e gravidez prolongada. Assistência ao parto. Puerpério.
Lactação. Ruptura prematura das membranas ovulares. Ameaça
de trabalho de parto prematuro e parto prematuro. DST/AIDS.
Diabetes e gravidez. Hipertensão e gravidez. Resoluções do
Conselho Federal de Medicina referentes ao exercício da obstetrí-
cia. Bioética em Obstetrícia.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
Atenção humanizada ao abortamento. Norma Técnica. 2ª edi-

ção. 2010. Brasil. Ministério da Saúde. (disponível on line).

Ética em Ginecologia e Obstetrícia. 2008.
FREITAS, F; MARTINS-COSTA, S.H.; LOPES, J.G.L.; MA-

GALHÃES, J.A. Rotinas em Obstetrícia. 6 ed.  Porto Alegre:
Artmed, 2011.

Manual Técnico. Pré-Natal e Puerpério. Atenção Qualificada e
Humanizada. 2005.

Manual dos Comitês de Mortalidade Materna. 2007.
Manual Técnico. Gestação de Alto Risco. 5ª Ed. 2010.
Manuais FEBRASGO. Disponível em www.febrasgo.org.br e

impressos.
Manual de Aleitamento Materno. 2010.
Manual de Diabetes e Hipertensão na Gravidez. 2007.
Manual de Orientação. Assistência ao Parto, Abortamento e

Puerpério. 2010.
NEME, B. Obstetrícia Básica. 3 ed. São Paulo: Sarvier. 2006.
BRASIL. Recomendações para Profilaxia da Transmissão

Materno-Infantil do HIV e Terapia Anti-Retroviral em Gestantes.
Brasília, 2007.

BRSIL. Recomendações para profilaxia da transmissão verti-
cal do HIV e terapia antirretroviral em gestantes. 5ª ed. Brasília,
2010.

REZENDE, J. Obstetrícia. 11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010.

MÉDICO PEDIATRA
ATRIBUIÇÕES
Atender crianças que necessitam de serviços médicos, para

fins de exames clínicos, educação e adaptação. Examinar pacien-
tes em observação. Avaliar as condições de saúde e estabelecer o
diagnóstico. Avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento
dos pacientes. Estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático
prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais. Prestar pron-
to atendimento a pacientes externos sempre que necessário ou de-
signado pela chefia imediata. Orientar a equipe multiprofissional
nos cuidados relativos à sua área de competência. Participar da equi-
pe médico-cirúrgica quando solicitado. Zelar pela manutenção e or-
dem dos materiais, equipamentos e local de trabalho. Comunicar
ao seu superior imediato, qualquer irregularidade. Participar de pro-
jetos de treinamento e programas educativos. Cumprir e fazer cum-
prir as normas. Propor normas e rotinas relativas à sua área de
competência. Classificar e codificar doenças, operações e causa de
morte, de acordo com o sistema adotado. manter atualizados os re-
gistros das ações de sua competência. Fazer pedidos de material e
equipamentos necessários a sua área de competência. Fazer parte
de comissões provisórias e permanentes instaladas no setor de saú-
de. atender crianças desde o nascimento até a adolescência, pres-
tando assistência médica integral. Executar outras tarefas correla-
tas a sua área de competência, inclusive as editadas no respectivo
regulamento da profissão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Crescimento e desenvolvimento na infância. Atendimento cli-

nico ao adolescente: queixas e patologias mais freqüentes; diabe-
tes I; hipotireoidismo; urticária. Diarréia aguda na infância.
Imunização. Doenças exantematicas. Grandes endemias: calazar;
dengue; pneumonia comunitária. Reconhecimento e condutas nas
cardiopatias congênitas. A criança com febre. Novas questões pa-
ra os pediatras: bullyng; internet; jogos eletrônicos.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
Tratado de Pediatria (Sociedade Brasileira de Pediatria) Fabio

Ancona Lopez e Dioclecio C Junior.
Pediatria Fernando Figueira IMIP.
Pediatria Diagnostico + Tratamento Jayme Murahovschi.
Blacbook Pediatria Reynaldo Gomes de Oliveira.
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MÉDICO VETERINÁRIO
ATRIBUIÇÕES
Realizar vigilância sanitária em açougues, abatedores, frigorí-

ficos, laticínios etc. Prestar serviços na área de controle de zoono-
se animal. Promover acomodação e cuidados adequados aos ani-
mais apreendidos pela Vigilância Sanitária. Participar de eventos
ligados à Secretaria em que presta serviço e exercer outras ativida-
des inerentes ao cargo, conforme regulamentação do Conselho
Federal de Medicina Veterinária. Planejar e executar programas de
defesa sanitária, proteção, desenvolvimento e aprimoramento re-
lativos à área veterinária e zootécnica. Prestar assessoramento téc-
nico aos criadores do Município, sob o modo de tratar e criar os
animais. Planejar e desenvolver campanhas de serviços de fomen-
to. Atuar em questões legais de higiene dos alimentos e no comba-
te às doenças transmissíveis dos animais. Estimular o desenvolvi-
mento das criações já existentes no Município, bem como a implan-
tação daquelas economicamente mais aconselháveis. Instruir os
criadores sobre problemas de técnica pastoril. Realizar exames,
diagnósticos e aplicação de terapêutica médica e cirúrgica veteri-
nárias. Atestar o estado de sanidade de produtos de origem animal.
Fazer a vacinação antirábica em animais e orientar a profilaxia da
raiva. Pesquisar necessidades nutricionais dos animais. Estudar mé-
todos alternativos de tratamento e controle de enfermidades de
animais. Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à
execução das atividades próprias do cargo. Executar tarefas afins,
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Sistema Unico de Saúde – SUS. Bem-estar animal. Legislação

sobre maus tratos aos animais domésticos. Encefalopatia espongi-
forme transmissível – EET, "Mal da Vaca Louca". Comercialização
de pescado Salgado e pescado seco. Boas práticas para serviços de
alimentação. Agrotóxico e toxicologia. Doenças infecto-contagiosas
e parasitárias: brucelose; tuberculose; raiva; febre aftosa; carbún-
culo; listeriose;  tétano; coccidiose;  erliquiose; babesiose; ana-
plasmose; neosporose;  influenza  aviária; doença  de Newcastle;
mastite;  anemia  infecciosa  eqüina;  Doença  de  Aujeszky;  lep-
tospirose;  leishmaniose;  toxoplasmose.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
BEER, J. Doenças infecciosas dos animais domésticos. Ed.

Roca, São Paulo, 1988 volumes 1 e 2. 
BLOOD, F.F.; HENDERSON, J.A. Veterinary Medicine. 7a ed.

Bailliére Tindall, London, 1989.   
CORTES, J.A. Epidemiologia. Conceitos e Princípios

Fundamentais. São Paulo: Varela, Ltda, 1993.  
FORATINI, O.P. Epidemiologia Social. São Paulo: Edgard

Blucher e EDUSP, 1976.  
FORTES, E. Parasitologia Veterinária. 4ª ed. São Paulo: Ícone, 2004. 
Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral

Disponível em: http://www.saude.gov.br/portal/arquivos/.../ma-
nual_leish_visceral2006.

Programa Nacional de Controle da Dengue Disponível em:
http://saude.gov.br/bvs/publicacoes/pncd_2002.

Raiva  –  Aspectos  gerais  e  clínica,  São  Paulo,  Instituto  Pasteur,
2009  (Manual,  8)  49p.  Disponível  em: http://www.pasteur.sau-
de.sp.gov.br/extras/manual_08.pdf 

TAYLOR, M.A. Parasitologia Veterinária. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2010. 

THRUSFIELD, M. Epidemiologia Veterinária. São Paulo: Roca,
2004. 

Publicações Anvisa. Disponiível em: http: //www.anvi-
sa.gov.br/divulga/public/index.htm.

NUTRICIONISTA

ATRIBUIÇÕES
Compor equipe multidisciplinar/profissional para cuidar de pa-

cientes diabéticos, hipertensos e portadores de outras doenças crôni-
co-degenerativas, orientando-as quanto à importância de dieta ade-
quada. Trabalhar junto ao setor de vigilância epidemiológica, pro-
movendo atividades para minimizar o grau de desnutrição infantil
no Município. Supervisionar e elaborar cardápios nas unidades mu-
nicipais de observação (SAMMDU etc.). Supervisionar a meren-
da escolar, contribuindo para a melhoria de sua qualidade. partici-
par do planejamento da aquisição de produtos para a merenda es-
colar, além de acompanhar as licitações ligadas a este aspecto.
Supervisionar e orientar o armazenamento dos alimentos no depó-
sito geral. Assessorar o Conselho Municipal de Alimentação Escolar,
participando de suas reuniões. Promover atividades para recicla-
gem do pessoal envolvido diretamente com a estocagem e prepa-
ração da merenda escolar, além de palestras e cursos voltados para
dirigentes escolares, supervisores escolares/orientadores educacio-
nais, professores e outros interessados em alimentação escolar e
temas afins. Participar de eventos ligados à Secretaria em que pres-
ta serviço e exercer demais atividades inerentes ao cargo, confor-
me regulamentação do respectivo Conselho Regional de classe. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Macro e micronutrientes na alimentação humana. Recomenda-

ções de energia e nutrientes. DRI´s. Alimentação no 1º ano de vi-
da, na infância e na adolescência. Nutrição na gestação e na lacta-
ção. Avaliação nutricional em diferentes grupos etários.
Microbiologia aplicada as Unidades de Alimentação e Nutrição:
classificação dos microrganismos; fontes de contaminação; via de
transmissão; fatores que interferem no metabolismo dos microrga-
nismos. Aspectos higiênicos sanitários em UAN´s: saúde do ma-
nipulador de alimentos; controle de matérias-primas; conservação
e higienização da matéria-prima; doenças transmitidas de alimen-
tos. APPCC (HACCP): Análise de perigos e pontos críticos de con-
trole em Unidades de Alimentação e Nutrição. Boas práticas na fa-
bricação de alimentos. Planejamento, organização e administra-
ção em Unidades de Alimentação e Nutrição: recursos humanos
em Unidades de Alimentação e Nutrição – dimensionamento; des-
crição de cargos e funções; recrutamento; seleção e treinamento.
Aspectos físicos da Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN`s).
Alimentação coletiva: planejamento execução e avaliação de car-
dápios. Terapia Nutricional: nas doenças carenciais; na obesida-
de; nos distúrbios endócrinos; cardiovasculares; renais e gastroin-
testinais; nas enfermidades crônicas degenerativas. Programas go-
vernamentais na área de alimentação e nutrição: Programa Nacional
de Alimentação Escolar; Programa de Alimentação do Trabalhador;
Código de ética do nutricionista. Introdução à técnica dietética: con-
ceito; objetivos e  métodos de preparo de alimentos. Montagem
de Fichas Técnicas de Preparação.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
ABREU, E. S; SPINELLI, M. G. N. Gestão de Unidades de

Alimentação e Nutrição: um modo de fazer. São Paulo. Ed. Metha, 2003.
ARAUJO, M.O.D.; GUERRA, T.M.M. Alimentos Per Capita.

3 ed. Ed. Universitária, Natal, 2007.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de política de saúde.

Organização Pan Americana da saúde. Guia alimentar para crian-
ças menores de dois anos. Secretaria de Políticas de Saúde,
Organização Pan Americana da Saúde – Brasília: Ministério da
saúde, 2002. 

CUPPARI, L. Nutrição: Nutrição Clínica no Adulto. Ed. São
Paulo: Ed. Manole, 2005.

MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS. 16. Segurança e
Medicina do Trabalho. 40 ed. São Paulo: Ed. Atlas.1998.

MAHAN, L. K.; ESCOOT– STUMP, S. Alimentos, Nutrição e
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Dietoterapia. 11ª ed. São Paulo: Ed. Roca, 2010.
MEZONO, I. F.de B. A. A Administração de Serviços de

Alimentação. 4ª ed. Versão atualizada.São Paulo,1994.
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES. Dietary Reference

Intakes. National Academy Press, Washington, 2000. (Disponível
no site www.nap.edu).

ORDONEZ, J. et al. Tecnologia de Alimentos. Porto Alegre.
Ed Artmed. vol.1 e 2. 2005.

ORNELLAS, L. M. Técnica Dietética: seleção e preparo de
alimentos. 8 ed. Ed.Atheneu. São Paulo, 2007.

PROENÇA, R. P. C; SOUSA, A.A. de; VEIROS, M. B. HE-
RING, B. Qualidade Nutricional e Sensorial na Produção de
Refeições. Florianópolis. Ed. da UFSC, 2005.

RIEDEL, G. Controle Sanitário de Alimentos. 3ª ed. São Paulo.
Ed. Atheneu. 2005.

SHILS, M.E.; OLSON, J.A.; SHIKE, M.R., A.C. Tratado de
Nutrição Moderna na Saúde e na Doença. 9ªed. São Paulo. Ed.
Manole, vol.1 e 2, 2003.

SILVA JR., E. A. da. Manual de Controle Higiênico-Sanitário
em Alimentos. 6ª ed. São Paulo. Varela, 2005.

SILVA, J.A. Tópicos da Tecnologia de Alimentos. São Paulo.
Ed. Varela. 2000.

SILVA JUNIOR, E. Manual de Controle Higiênico Sanitário
em Alimentos. 5 ed. São Paulo: Varela,2002.

TEIXEIRA, S. M.F.de B; OLIVEIRA, Z. M. C; REGO, J. C;
BISCONTINI, T.M.B. Administração Aplicada às Unidades de
Alimentação e Nutrição. São Paulo. Ed. Atheneu. 2006.

VASCONCELOS, F.A.G. Avaliação Nutricional de
Coletividades. Florianópolis: Ed. da UFSC.1993. 

VITOLO, M. R. Nutrição da Gestação à Adolescência. Rio de
Janeiro. Ed. Reichmann & Affonso, 2003.

ODONTÓLOGO
ATRIBUIÇÕES
Atender demanda espontânea na unidade de saúde oral e das crian-

ças escolares nos consultórios instalados nas escolas públicas. Atender
a doenças da boca e dos dentes com ênfase na prevenção. Supervisionar
procedimentos coletivos em odontologia. Participar de eventos liga-
dos à Secretaria em que presta serviço e exercer demais atividades
inerentes ao cargo, conforme regulamentação do CRO. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Processo saúde-doença. Políticas de saúde no Brasil. Modelos

de assistência à saúde. Pacto pela saúde. Programa saúde da famí-
lia. Planejamento e avaliação em saúde. Cárie dentária: etiologia,
diagnóstico, fatores de risco, medidas preventivas e terapêuticas.
Doença periodontal: etiologia, diagnóstico, fatores de risco, medi-
das preventivas e terapêuticas. Fluoretos: utilização na odontolo-
gia; mecanismos de ação; veículos; efeitos terapêuticos e preven-
tivos; toxicidade. Dentística estética e restauradora: princípios do
preparo cavitário; instrumental; técnicas restauradoras; materiais
resturadores; facetas diretas; clareamento dentário; microabrasão.
Biossegurança. Educação em saúde. Cirurgia oral menor.
Odontopediatria: manejo do paciente; cronologia da erupção den-
tária; pulpotmia; pulpectomia; injúria traumática dos tecidos mo-
les e duros da face, exodontia de dentes decíduos. Urgência e emer-
gência em odontológica. Odontogeriatria. Pacientes especiais.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
ANDRADE, E.D.; RANALI, J; NEISSER, M.P.; Emergências

Médicas em Odontologia: Medidas preventivas, protocolos de pron-
to atendimento, equipamento de emergência. São Paulo: Artes
Médicas, 2004.

BARATIERI, N. Odontologia Restauradora: Fundamentos e
possibilidades. São Paulo: Santos,2002.´

BRASIL. Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância
Sanitária. Manual de gerenciamento de resíduos de serviços de saú-
de. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 182 p. Disponível em:
http://www.anivsa.gov.br/servicossaude/manuais/manual_geren-
ciamento_residuos.pdf

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica
e Participativa. Decreto 7.508 de 28 de Junho de 2011: regulamen-
tação da Lei 8.080/90. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância
Sanitária. Manual de prevenção e controle de riscos em serviços
odontológicos. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 156 p.
Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/ma-
nuais/manual_odonto.pdf

FRANCO, T; MEHRY, E. E. PSF: Contradições de um progra-
ma destinado à mudança do modelo tecnoassistencial. Disponível
em: http://www.professores.uff.br/tuliofranco/textos/PSF-con-
tradições.pdf

GUEDES PINTO A.C.; ISSAO M. Manual de Odontopediatria.
11ª ed.São Paulo: Santos. 2006.

NEWMAN, M.G.; TAKEL, H. H.; CARRANZA, F.A. Periodon-
tia Clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.

PEREIRA, A.C; et al. Odontologia em saúde coletiva: Plane-
jando ações e promovendo saúde. Porto Alegre: Artmed, 2003.

PETERSON, L.J.; ELIS, III E.; HUPP, JR; TUCKER, M.R.
Cirurgia Oral e Maxilofacial. Rio de Janeiro: Guanabar Koogan,
1998.

SCHNEIDER, A; PERALTA, J.A.G.; BOTH, V; BRUTSCHER,
V.; Pacto pela Saúde: Possibilidade ou realidade? Passo Fundo: IFI-
BE, 2009. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arqui-
vos/pdf/Pacto_pela_saude_possib_realidade_2ed.pdf

PEDAGOGO
ATRIBUIÇÕES
Planejar, coordenar, orientar, supervisionar, controlar, execu-

tar e avaliar qualquer atividade que implique na aplicação dos co-
nhecimentos da área pedagógica. Participar, dentro de sua espe-
cialidade, de equipes multiprofissionais na elaboração, análise e
implantação de programas e projetos. Auxiliar nos estudos, execu-
tar e acompanhar o desenvolvimento de projetos de capacitação de
recursos humanos, na sua área de competência, com vistas ao de-
senvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do ser hu-
mano em geral, visando sua melhor integração individual, social e
profissional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Apedagogia como ciência da educação: Aespecificidade do ob-

jeto de estudo da pedagogia; A questão da praxis educativa; A prá-
xis pedagógica; A metodologia formativo-emancipatório. O cam-
po do conhecimento pedagógico e a identidade profissional do pe-
dagogo: Um conceito ampliado de educação e de Pedagogia;
Pedagogia como teoria e prática da educação; Apedagogia e as ciên-
cias da educação. Que destino os educadores darão à pedagogia?:
Áreas de atuação profissional do pedagogo. O conceito de educa-
ção; O que é pedagogia, quem é o pedagogo: pedagogia:teoria e prá-
tica da educação; o exercício profissional: somos muitos pedago-
gos; as práticas educativas e os campos profissionais do pedagogo.
O relacionamento interpessoal na coordenação pedagógica: Olhar;
Ouvir; Falar; Ver, ouvir, falar, compreender, prezar. Coordenar, ava-
liar, formar: discutindo conjugações possíveis: Coordenação: es-
tratégia de controle ou mediação técnico-pedagógica? Avaliação
como prática social, intencional e comprometida com uma visão
de mundo; Coordenar, avaliar e formar: as conjugações como pro-
jeto educativo.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
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FRANCO, M. A. DO R. S.; Pedagogia como ciência da educa-
ção. 2 ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 2008.

LIBÂNEO, J. C.; Pedagogia e pedagogos, para quê? 9 ed. São
Paulo: Cortez, 2007.

PIMENTA, S. G. (org); Pedagogia e pedagogos: caminhos e
perspectivas. São Paulo: Cortez: 2002. 

ALMEIDA, L. R, PLACCO, V. M. N DE S. (orgs); O coorde-
nador pedagógico e o espaço da mudança. 6 ed. São Paulo: Ediçoes
Loyola, 2007.

SAVIANI, D. O sentido da pedagogia e o papel do pedagogo.
In: Revista da ANDE. São Paulo: Cortez, n. 9, p. 27-28, 1985.

GENDALES, L; MARIÑO, G. Educação não-formal e educa-
ção popular: para uma pedagogia do diálogo cultural. Formação
de educadores populares. São Paulo: Loyola, 2006.

PSICÓLOGO
ATRIBUIÇÕES
Realizar atividades clínicas pertinentes a responsabilidade de

cada profissional. Apoiar as ESF na abordagem e no processo de
trabalho referente aos casos de transtornos mentais severos e per-
sistentes, uso abusivo de álcool e outras drogas, pacientes egressos
de internações psiquiátricas, pacientes atendidos nos CAPS, tenta-
tivas de suicídio, situações de violência intrafamiliar. Discutir com
as ESF os casos identificados que necessitam de ampliação da clí-
nica em relação a questões subjetivas. Criar, em conjunto com as
ESF, estratégias para abordar problemas vinculados à violência e
ao abuso de álcool, tabaco e outras drogas, visando à redução de
danos e à melhoria da qualidade do cuidado dos grupos de maior
vulnerabilidade.  Evitar práticas que levem aos procedimentos psi-
quiátricos e medicamentos à psiquiatrização e à medicalização de
situações individuais e sociais, comuns à vida cotidiana. Fomentar
ações que visem à difusão de uma cultura de atenção não-manico-
mial, diminuindo o preconceito e a segregação em relação à loucu-
ra. Desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários,
buscando constituir espaços de reabilitação psicossocial na comu-
nidade, como oficinas comunitárias, destacando a relevância da
articulação intersetorial - conselhos tutelares, associações de bair-
ro, grupos de auto-ajuda etc. Priorizar as abordagens coletivas, iden-
tificando os grupos estratégicos para que a atenção em saúde men-
tal se desenvolva nas unidades de saúde e em outros espaços na co-
munidade. Possibilitar a integração dos agentes redutores de da-
nos aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. Ampliar o vínculo
com as famílias, tomando-as como parceiras no tratamento e bus-
cando constituir redes de apoio e integração. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Processo saúde-doença. Atenção básica em saúde. Teorias da

Personalidade. Psicopatologia. Políticas de Saúde Mental. Prática
Psicológica e Legislação em CAPS e SUS (NASF e ESF). Atenção
ao álcool e outras drogas. Elaboração de documentos psicológi-
cos. Trabalho em grupos operativo e terapêutico. Ética. Humani-
zação. Multidisciplariedade e interdisciplinariedade. Assistência à
família. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
BRASIL. Conselho Federal de Psicologia. Código de Ética

Profissional do Psicólogo, 2005.
BRASIL. Ministério da Saúde. Legislação em Saúde Mental:

1990-2004 / Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Secretaria
de Atenção a Saúde. 5ª Ed. Ampliada. Brasília: Ministério da Saúde,
2004.

BRASIL. Ministério da Saúde. APolítica do Ministério da Saúde
para a Atenção Integral aos Usuários de Álcool e outras Drogas.
Brasília: Ministério da Saúde, 2004.

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde mental no SUS: os cen-

tros de atenção psicossocial / Ministério da Saúde, Secretaria de
Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas
Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004.

BRASIL. RESOLUÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE
PSICOLOGIA: 007/2003 e 001/2009.

BRUSCATO, W.L. APrática da Psicologia Hospitalar na Santa
Casa de São Paulo. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004.

CORDIOLI, A.V. Psicoterapias, Abordagens Atuais. Porto
Alegre: Artmed,1998.

Almeida, Eurivaldo Sampaio de. Distritos Sanitários: concep-
ção e organização. Vol.I Pag. 11 – 13: O conceito de saúde e do pro-
cesso saúde-doença. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo,1998. 

CUNHA, J. A. Psicodiagnóstico. V. Porto Alegre: Artes Médicas.
2000.

DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e Semiologia dos
Transtornos Mentais - 2ª Ed. ARTMED.

HOLMES, D. S. Psicologia dos transtornos mentais. Porto
Alegre: Artes Médicas. 1997.

JASPERS, K. Psicopatologia Geral. 8ª ed. São Paulo: Editora
Atheneu, 2006.

KNOBEL, E. Psicologia e Humanização: assistência aos pa-
cientes graves. São Paulo: Atheneu, 2008.

OMS. Classificação dos transtornos mentais e de comportamen-
to da CID-10. Porto Alegre: Artmed, 1993

RABELO, A. R.; et al. Um Manual para o CAPS / Departamento
de Neuropsiquiatria da UFBA. – Salvador, 2005.

SILVA, J.L.L. O processo saúde-doença e importância para a
saúde. Informe-se em promoção da saúde, nº 2.p.03-05.2006.
Disponível em: http://www.uff.br/promocaodasaude/?%
20process.pdf.    Acessado em Saúde. Natal, RN:EDUFRN- Editora
da UFRN.

PSICOPEDAGOGO
ATRIBUIÇÕES
Realizar avaliação psicopedagógica dos candidatos a aprendi-

zes. Entrevistar professores externos e pais, investigando a histó-
ria escolar do aprendiz. Planejar intervenções psicopedagógicas
com aprendizes e orientar professores e coordenadores. Fazer en-
caminhamentos e solicitações de avaliações médicas ou de outros
especialistas. Participar de coordenações pedagógicas e técnicas
com os professores. Acompanhar processo de avaliação do apren-
diz, e orientar a organização do plano individualizado. Contribuir
na organização de instrumentos, procedimentos e avaliações nas
diferentes áreas de atendimento. Documentar a avaliação do can-
didato ou aprendiz na Instituição. Elaborar parecer técnico dos
candidatos acompanhados. Participar de fechamento de avalia-
ções para decisões da entrada, matrícula e permanência do candi-
dato na Instituição. Participar da análise dos programas da
Instituição. Participar das reuniões coletivas periódicas do SAM, e
das extraordinárias, sob convocação. Participar de programas de
cursos ou outras atividades com aprendizes, pais, professores e fun-
cionários, sob convocação. Gerar estatísticas de atendimentos e
relatórios de atividades realizadas. Realizar pesquisas no contexto
da Instituição. Planejar e realizar intervenções preventivas com
aprendizes e professores. Orientar pais no acompanhamento aca-
dêmico dos filhos. Supervisionar estagiários. Participar da elabo-
ração de projetos de estudos coletivos, a fim de ampliar o campo
de conhecimento dos professores e coordenadores. Participar de es-
tudos de casos, quando necessário. Orientar aprendizes/famílias so-
bre a legislação que ampara as pessoas com deficiência intelectual
e múltipla. Manter seu quadro horário atualizado. Gerar estatísti-
cas de atendimentos e relatórios de atividades realizadas.
Disponibilizar informativos preventivos relativos ao seu domínio
profissional.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Psicopedagogia e educação: interrelações  e contribuições ao

processo de ensino e aprendizagem. Concepções, fundamentos e
pressupostos da Psicopedagogia. A formação do psicopedagogo:
dimensões ético-política e legal. Natureza do trabalho psicopeda-
gógico: campos de atuação e atribuições. A Psicopedagogia volta-
da à instituição. Aprendizagem e educação: como o sujeito apren-
de. Ateoria psicogenética e a Psicopedagogia. Análise do compor-
tamento aplicada à Psicopedagogia. A epistemologia genética de
Piaget e a Psicopedagogia. Psicologia sócio-histórica e Psicope-
dagogia. Inteligência, afetividade e aprendizagem. Condições in-
ternas e externas da aprendizagem. Desenvolvimento e aprendiza-
gem escolar: o processo e suas dimensões. Fatores que interferem
no desenvolvimento da aprendizagem escolar: dificuldades de
aprendizagem; problemas de aprendizagem; obstáculos de apren-
dizagem; fracasso na aprendizagem. Aação psicopedagógica na es-
cola: reflexões sobre o ensinar e o aprender; a visão clínica sobre a
aprendizagem escolar; avaliação psicopedagógica formativa; in-
tervenção psicopedagógica. Avaliação psicopedagógica: indica-
ções para a prática e encaminhamentos; matriz diagnóstica; sinto-
mas: contexto e análise dos fenômenos (causa, origem, hipóteses e
devolutivas); grupos operativos e atitudes operativas; diagnóstico
psicopedagógico.
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FERNANDÉZ, Alicia. A inteligência aprisionada: abordagem
psicopedagógica clínica da criança e sua família. Porto Alegre:
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_____. O saber em jogo: a Psicopedagogia possibilitando au-
torias de pensamento. Porto Alegre: Editora ARTMED, 2001.
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Psicanálise e Educação. São Paulo: Escuta, 2000.
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ARTMED, 2005.
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Elevação, 2003. 

PAÍN, Sara. Diagnóstico e tratamento dos problemas de apren-
dizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1985. 

VISCA, Jorge. Clínica psicopedagógica: epistemologia conver-
gente. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987. 

WEISS, Maria Lúcia L. Psicopedagogia Clínica: uma visão diag-
nóstica dos problemas e aprendizagem escolar. Rio de Janeiro:
DP&A, 2001.

TERAPEUTA OCUPACIONAL
ATRIBUIÇÕES

Prestar assistência terapeuta e recreacional, aplicando méto-
dos e técnicas com a finalidade de restaurar, desenvolver e conser-
var a capacidade mental do paciente. Executar atividades técnicas
específicas de Terapeuta Ocupacional no sentido de tratamento, de-
senvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiên-
cias físicas ou psíquicas. Planejar e executar trabalhos criativos,
manuais, de mecanografia, horticultura e outros, individuais ou
em pequenos grupos, estabelecendo as tarefas de acordo com as
prescrições médicas. Programar as atividades diárias do paciente-
AVDs, orientando o mesmo na execução dessas atividades. Elaborar
e aplicar testes específicos para avaliar níveis de capacidade fun-
cional e sua aplicação. orientar a família do paciente e a comunida-
de quanto ás condutas terapêuticas a serem observadas para sua acei-
tação no meio social. prestar orientação para fins de adaptação ao
uso de órtese e prótese. Responsabilizar-se por equipes auxiliares
necessárias à execução das atividades próprias do cargo. Executar
tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da
profissão.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Ética e deontologia na terapia ocupacional. AVD´S (atividades

da vida diária) e AVP´S (atividades da vida prática). Atuação da
Terapia Ocupacional: na atenção básica de saúde; em saúde men-
tal; deficiência intelectual; nas disfunções físicas; no desenvolvi-
mento infantil; na integração sensorial; na reabilitação psicoso-
cial; em geriatria e gerontologia. Conhecimentos de tecnologia as-
sistiva: órtese e prótese. As avaliações usadas nas áreas de atua-
ções terapêuticas ocupacional.
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