CONCURSO PÚBLICO 02/2019
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2019

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A. (Matriz)
e suas Filiais, que compõem o chamado
GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO:

Hospital Fêmina
Hospital Cristo Redentor
Hospital Criança Conceição
Unidade de Pronto Atendimento Zona Norte Moacyr Scliar
Unidade de Saúde Santíssima Trindade
Unidade de Saúde Parque dos Maias
Unidade de Saúde Nossa Senhora Aparecida
Unidade de Saúde Jardim Leopoldina
Unidade de Saúde Floresta
Unidade de Saúde Divina Providencia
Unidade de Saúde Costa e Silva
Unidade de Saúde Coinma
Unidade de Saúde Barão de Bagé
Centro de Educação Tecnol. e Pesquisa em Saúde - CETPS
Centro de Atenção Psicossocial I - Infantil
Unidade de Saúde SESC
Centro de Atenção Psicossocial II - Adulto
Unidade de Saúde Conceição
Unidade de Saúde Jardim Itú
Centro de Atenção Psicossocial III - Álcool e Drogas
Consultório de Rua
Central de Logística GHC
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GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONCURSO PÚBLICO N° 02/2019
EDITAL N° 01/2019
A Empresa Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. (Matriz) e suas Filiais que compõem o chamado Grupo
Hospitalar Conceição – GHC, torna público, por este Edital, que realizará Concurso Público destinado à formação de
Cadastro de Reserva, de candidatos aprovados para os cargos do seu quadro de pessoal, relacionados no item 1,
para admissão pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT ou Regime Jurídico vigente na data de admissão,
através de provas Teórico-objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, sob a coordenação técnico-administrativa
da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – FUNDATEC. O Concurso Público reger-se-á nos
termos da legislação vigente e pelas normas contidas neste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Concurso Público será composto de Prova Teórico-objetiva para todos os cargos.
1.1 DO QUADRO DEMONSTRATIVO

Cód.

Escolaridade
exigida

Cargo

Vagas e/ou
Carga
CR (Cadastro
Horária
de Reserva) Mensal (h)

Vencimento
Básico
(R$)

NÍVEL MÉDIO COMPLETO
10

Despenseiro

Médio Completo

C.R.

180h

R$ 1.935,00

11

Motorista

Médio Completo

C.R.

180h

R$ 2.577,60

NÍVEL TÉCNICO COMPLETO
12

Técnico de Enfermagem (Centro Cirúrgico,
Sala de Recuperação E/Ou Centro de
Material E Esterilização)

Técnico Completo

C.R.

180h

R$ 3.452,40

13

Técnico de Enfermagem (Generalista)

Técnico Completo

C.R.

180h

R$ 3.452,40

14

Técnico de Enfermagem (Hemoterapia)

Técnico Completo

C.R.

180h

R$ 3.452,40

15

Técnico de Enfermagem (Intensivista
Adulto)

Técnico Completo

C.R.

180h

R$ 3.452,40

16

Técnico de Enfermagem (Intensivista
Neonatal)

Técnico Completo

C.R.

180h

R$ 3.452,40

17

Técnico de Enfermagem (Intensivista
Pediátrico)

Técnico Completo

C.R.

180h

R$ 3.452,40

18

Técnico de Enfermagem (Obstetrícia)

Técnico Completo

C.R.

180h

R$ 3.452,40

19

Técnico de Enfermagem (Oncologia)

Técnico Completo

C.R.

180h

R$ 3.452,40

20

Técnico de Enfermagem (Saúde do
Trabalhador)

Técnico Completo

C.R.

180h

R$ 3.452,40

21

Técnico de Manutenção (Eletrotécnico)

Técnico Completo

C.R.

180h

R$ 3.385,80
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22

Técnico de Manutenção (Mecânico)

Técnico Completo

C.R.

180h

R$ 3.385,80

23

Técnico de Manutenção (Refrigeração)

Técnico Completo

C.R.

180h

R$ 3.385,80

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO

Cód.

24

Especialista em Hemoterapia

Superior Completo

C.R.

180h

R$ 7.232,40

25

Perfusionista

Superior Completo

C.R.

180h

R$ 6.850,80

Cargos

Vagas

Médico
(Cirurgia
Cardiovascular)

C.R.

27

Médico
(Dermatologia)

C.R.

28

Médico
(Emergencista)

C.R.

29

Médico (Medicina
Nuclear)

C.R.

26

30

Médico (Nutrição
Parenteral e
Enteral - Adultos)

C.R.

31

Médico
(Otorrinolaringologia
- Formação em

C.R.

Carga
Horária
Mensal

Regime de
Trabalho

120h
120h
150h
150h

Plantonista
Rotineiro
Plantonista
Rotineiro

180h
180h
220h
120h
120h
150h
150h
180h
180h
220h
120h
120h

Salário
Básico
Mensal

Gratificaçã
o Mensal
(70%)

Dedicação
Exclusiva

Adicional de Remuneração
Insalubridade
Mensal

R$ 5.511,60
R$ 5.511,60
R$ 6.889,50
R$ 6.889,50

R$ 3.858,12
R$ 3.858,12
R$ 4.822,65
R$ 4.822,65

-

R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60

R$ 10.567,32
R$ 10.567,32
R$ 12.909,75
R$ 12.909,75

Plantonista
Rotineiro
Rotineiro
Plantonista
Rotineiro
Plantonista
Rotineiro
Plantonista
Rotineiro
Rotineiro
Plantonista
Rotineiro

R$ 8.267,40
R$ 8.267,40
R$ 10.104,60
R$ 5.511,60
R$ 5.511,60
R$ 6.889,50
R$ 6.889,50
R$ 8.267,40
R$ 8.267,40
R$ 10.104,60
R$ 5.511,60
R$ 5.511,60

R$ 5.787,18
R$ 5.787,18
R$ 7.073,22
R$ 3.858,12
R$ 3.858,12
R$ 4.822,65
R$ 4.822,65
R$ 5.787,18
R$ 5.787,18
R$ 7.073,22
R$ 3.858,12
R$ 3.858,12

R$ 3.031,38
R$ 3.031,38
-

R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60

R$ 15.252,18
R$ 15.252,18
R$ 21.406,80
R$ 10.567,32
R$ 10.567,32
R$ 12.909,75
R$ 12.909,75
R$ 15.252,18
R$ 15.252,18
R$ 21.406,80
R$ 10.567,32
R$ 10.567,32

150h
150h
180h
180h
220h
120h
120h
150h
150h
180h
180h
220h

Plantonista
Rotineiro
Plantonista
Rotineiro
Rotineiro
Plantonista
Rotineiro
Plantonista
Rotineiro
Plantonista
Rotineiro
Rotineiro

R$ 6.889,50
R$ 6.889,50
R$ 8.267,40
R$ 8.267,40
R$ 10.104,60
R$ 5.511,60
R$ 5.511,60
R$ 6.889,50
R$ 6.889,50
R$ 8.267,40
R$ 8.267,40
R$ 10.104,60

R$ 4.822,65
R$ 4.822,65
R$ 5.787,18
R$ 5.787,18
R$ 7.073,22
R$ 3.858,12
R$ 3.858,12
R$ 4.822,65
R$ 4.822,65
R$ 5.787,18
R$ 5.787,18
R$ 7.073,22

R$ 3.031,38
R$ 3.031,38

R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60

R$ 12.909,75
R$ 12.909,75
R$ 15.252,18
R$ 15.252,18
R$ 21.406,80
R$ 10.567,32
R$ 10.567,32
R$ 12.909,75
R$ 12.909,75
R$ 15.252,18
R$ 15.252,18
R$ 21.406,80

120h
120h
150h
150h
180h
180h
220h
120h
120h
150h

Plantonista
Rotineiro
Plantonista
Rotineiro
Plantonista
Rotineiro
Rotineiro
Plantonista
Rotineiro
Plantonista

R$ 5.511,60
R$ 5.511,60
R$ 6.889,50
R$ 6.889,50
R$ 8.267,40
R$ 8.267,40
R$ 10.104,60
R$ 5.511,60
R$ 5.511,60
R$ 6.889,50

R$ 3.858,12
R$ 3.858,12
R$ 4.822,65
R$ 4.822,65
R$ 5.787,18
R$ 5.787,18
R$ 7.073,22
R$ 3.858,12
R$ 3.858,12
R$ 4.822,65

R$ 3.031,38
-

R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60

R$ 10.567,32
R$ 10.567,32
R$ 12.909,75
R$ 12.909,75
R$ 15.252,18
R$ 15.252,18
R$ 21.406,80
R$ 10.567,32
R$ 10.567,32
R$ 12.909,75
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Cirurgia Estética
Facial)

32

33

Médico
(Pneumologia)

Médico
(Pneumologia
Pediátrica)

C.R.

C.R.

150h

Rotineiro

R$ 6.889,50

R$ 4.822,65 -

R$ 1.197,60

R$ 12.909,75

180h
180h
220h
120h
120h
150h
150h
180h
180h

Plantonista
Rotineiro
Rotineiro
Plantonista
Rotineiro
Plantonista
Rotineiro
Plantonista
Rotineiro

R$ 8.267,40
R$ 8.267,40
R$ 10.104,60
R$ 5.511,60
R$ 5.511,60
R$ 6.889,50
R$ 6.889,50
R$ 8.267,40
R$ 8.267,40

R$ 5.787,18
R$ 5.787,18
R$ 7.073,22
R$ 3.858,12
R$ 3.858,12
R$ 4.822,65
R$ 4.822,65
R$ 5.787,18
R$ 5.787,18

R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60
R$ 1.197,60

R$ 15.252,18
R$ 15.252,18
R$ 21.406,80
R$ 10.567,32
R$ 10.567,32
R$ 12.909,75
R$ 12.909,75
R$ 15.252,18
R$ 15.252,18

220h

Rotineiro

R$ 10.104,60

R$ 7.073,22 R$ 3.031,38 R$ 1.197,60

R$ 21.406,80

120h

Plantonista

R$ 5.511,60

R$ 3.858,12 -

R$ 1.197,60

R$ 10.567,32

120h

Rotineiro

R$ 5.511,60

R$ 3.858,12 -

R$ 1.197,60

R$ 10.567,32

150h

Plantonista

R$ 6.889,50

R$ 4.822,65 -

R$ 1.197,60

R$ 12.909,75

150h

Rotineiro

R$ 6.889,50

R$ 4.822,65 -

R$ 1.197,60

R$ 12.909,75

180h

Plantonista

R$ 8.267,40

R$ 5.787,18 -

R$ 1.197,60

R$ 15.252,18

180h

Rotineiro

R$ 8.267,40

R$ 5.787,18 -

R$ 1.197,60

R$ 15.252,18

220h

Rotineiro

R$ 10.104,60

R$ 7.073,22 R$ 3.031,38 R$ 1.197,60

R$ 21.406,80

R$ 3.031,38
-

1.2 DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

PROCEDIMENTOS

DATAS

Publicação do Edital do Concurso Público
Período de Inscrições pela internet, através do site www.fundatec.org.br

11/01/2019
11/01/2019 à
11/02/2019

Período para Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição

11 a
14/01/2019

Divulgação do Resultado da Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição

21/01/2019

Período de recurso do Resultado da Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição

22 à
24/01/2019

Divulgação do Resultado da Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição após recurso

29/01/2019

Último dia para entrega do Laudo Médico dos candidatos inscritos nas cotas das Pessoas com
12/02/2019
Deficiência
Último dia para entrega do Laudo Médico dos candidatos que solicitaram atendimento especial para o
12/02/2019
dia de prova
Último dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário

12/02/2019

Edital de Publicação das Inscrições Homologadas – Lista Preliminar de Inscritos

19/02/2019

Período de Recursos – Homologação das Inscrições

20 à
22/02/2019

Resultado da Homologação das Inscrições – Lista Definitiva

01/03/2019

Consulta da Sala de Realização de Prova no site da Fundatec

01/03/2019

Edital de Data, Hora e Local das Provas Teórico-Objetivas

01/03/2019

Divulgação da Densidade de Inscritos por cargo

01/03/2019

Aplicação das Provas Teórico-Objetivas – data provável.

17/03/2019

Divulgação dos Gabaritos Preliminares

18/03/2019
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Recebimento de Recursos Administrativos dos Gabaritos Preliminares

19 à
21/03/2019

Divulgação dos Gabaritos Definitivos

09/04/2019

Divulgação das Justificativas para Manutenção /Alteração dos Gabaritos Preliminares

09/04/2019

Consulta às Notas Preliminares da Prova Teórico-Objetiva

11/04/2019

Disponibilização das Grades de Respostas no site da Fundatec

11/04/2019

Recebimento de Recursos Administrativos das Notas Preliminares da Prova Teórico-Objetiva

12 à
16/04/2019

Consulta às Notas Definitivas da Prova Teórico-Objetiva

18/04/2019

Divulgação das Justificativas para Manutenção /Alteração das Notas Preliminares da Prova Teórico18/04/2019
Objetiva
Lista de Classificação para Homologação dos Candidatos em ordem de classificação

22/04/2019

Lista de Classificação para Homologação das Pessoas com Deficiência em ordem de classificação

22/04/2019

Lista de Classificação para Homologação das Pessoas Negras em ordem de classificação

22/04/2019

Edital de Classificação Final

22/04/2019

Obs.: Todas as publicações serão divulgadas até as 23h59min, da data estipulada neste Cronograma, no site
www.fundatec.org.br.
1.2.1 O Cronograma de Execução do Concurso Público poderá ser alterado pela Fundatec a qualquer momento,
havendo justificadas razões, sem que caiba aos interessados qualquer direito de se opor, ou algo a reivindicar em
razão de alguma alteração. Será dada publicidade caso venha a ocorrer.
1.3 DO QUADRO DE REALIZAÇÃO DE PROVAS – DATA PROVÁVEL
A ser divulgado, na data estipulada no cronograma, em jornal de circulação local e no site www.fundatec.org.br. É
de inteira responsabilidade do candidato a identificação correta de seu local de realização de prova e o
comparecimento no horário determinado.
1.3.1 – DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA
Data
Data
Provável
conforme Item 1.2

Turno

Cargos

Domingo – Manhã

Nível Superior Completo.

Domingo – Tarde

Nível Médio e Técnico Completo.

2. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
2.1 DAS VAGAS E DA FORMAÇÃO DE CADASTRO
2.1.1 Este Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da publicação dos respectivos resultados finais
no Diário Oficial da União (DOU), podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Diretoria do GHC.
2.1.2 Os candidatos aprovados neste Concurso Público formarão um cadastro de reserva de candidatos, cuja
admissão estará condicionada à liberação e/ou à criação futura de vagas no prazo de validade deste Concurso
Público.
2.1.3 A utilização do cadastro de reserva obedecerá, rigorosamente, a ordem de classificação final publicada no
Diário Oficial da União (DOU), respeitado o preenchimento legal por acesso universal ou por cotas.
2.2 DA RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD
2.2.1 À Pessoa com Deficiência (PCD) que se enquadra nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal
nº 3.298/99, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 21 de dezembro de 1999, com alterações introduzidas
pelo Artigo 70 do Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, além da Súmula nº 45, de 14 de setembro de 2009,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 17 de setembro de 2009, é assegurado o direito de inscrição para os
cargos deste Edital.
2.2.2 Ser-lhes-á reservado o mínimo percentual de 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a surgir, por cargo, no
Executora: FUNDATEC – Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012, CEP 91410-000, Porto Alegre – RS
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decorrer da validade deste Concurso Público, desde que haja candidatos aprovados nesta condição.
2.2.3 Na hipótese da não existência ou de término do cadastro de aprovados pela cota de Pessoa com Deficiência, as
vagas que vierem a surgir serão revertidas para os demais candidatos aprovados no certame, observada a ordem de
classificação.
2.2.4 A Pessoa com Deficiência (PCD) que se enquadrar na legislação conforme subitem 2.2.1, participará do
Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à
avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para
todos os demais candidatos.
2.2.5 Quando do preenchimento da inscrição, o candidato deverá declarar a espécie e o grau ou nível da deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, comprovando-a
por meio de laudo médico.
2.2.5.1 Caso o candidato com deficiência necessite de condições especiais para a realização da Prova Teóricoobjetiva, deverá formalizar o pedido através da ficha eletrônica de inscrição, informando as necessidades, e seguir o
descrito no subitem 2.2.6 deste Edital.
2.2.5.2 A data de emissão do laudo deve ser posterior ao dia 11/01/2018 (até 1 (um) ano antes da publicação deste
edital).
2.2.5.3 O laudo médico que comprove a deficiência do candidato deverá:
a) Ter sido expedido no prazo de, no máximo, 1 (um) ano antes da publicação deste Edital;
b) Conter a assinatura do médico, carimbo e seu número de registro no Conselho Regional de Medicina;
c) Especificar a espécie, o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente a
Classificação Internacional de Doença (CID-10);
2.2.6 Para o envio do laudo médico, os candidatos deverão realizar as etapas descritas abaixo:
a) O candidato deverá acessar o site da Fundatec, onde estará disponível o link para entrega “Formulário Eletrônico
– Laudo Médico e/ou Atendimento Especial”, para upload dos documentos escaneados para avaliação.
b) Os documentos deverão ter tamanho máximo de 5Mega e ter as seguintes extensões: JPG, JPEG, BMP, PDF,
TNG ou TIFF.
c) Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato visualizará seu protocolo de envio dos documentos.
2.2.6.1 Os documentos deverão ser postados até às 23 horas e 59 minutos do último dia previsto no período de
entrega constante no Cronograma de Execução.
2.2.7 A inobservância do disposto no subitem 2.2.5.3 acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos
candidatos em tal condição e o não atendimento às condições especiais que indicar.
2.2.7.1 Não serão aceitos laudos médicos:
a) Do candidato que não enviar conforme subitem 2.2.6:
b) Arquivos corrompidos;
c) Documentos ilegíveis e/ou com rasuras; e
d) Em desacordo com o Edital de Abertura.
2.2.7.2 No período de homologação das inscrições, os laudos não serão avaliados em sua particularidade.
2.2.8 Os laudos médicos terão valor somente para este Concurso Público, não sendo devolvidos aos candidatos.
2.2.9 A pessoa com deficiência que não declarar essa condição, por ocasião da inscrição, não poderá,
posteriormente, interpor recurso em favor de sua situação.
2.2.10 Os candidatos que tiverem suas inscrições homologadas como pessoa com deficiência e forem classificados,
além de figurarem na lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em relação à parte, constando em
ambas a nota final de aprovação e classificação ordinal em cada uma das listas.
2.2.11 A Pessoa Com Deficiência, aprovada e classificada no Concurso Público, no ato da convocação, por ocasião
da etapa de avaliação médica, será submetida a perícias específicas de responsabilidade do Grupo Hospitalar
Conceição, a fim de verificar a efetiva existência da deficiência declarada no ato da inscrição e seu enquadramento
como Pessoa Com Deficiência.
2.2.12 O candidato deverá comparecer munido com laudo médico original utilizado para comprovação da deficiência
no momento da inscrição, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência.
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2.2.12.1.1 O não comparecimento do candidato em data que for solicitada a sua presença, acarretará na sua
inclusão, uma única vez, em final de cadastro. Sendo a segunda convocação, o candidato será excluído do Concurso
Público.
2.2.12.2 Ao término do processo de avaliação realizado pela equipe multidisciplinar, a mesma emitirá um parecer
conclusivo, indicando, se for o caso, as condições de acessibilidade para o exercício das atribuições do cargo pelo
candidato.
2.2.12.3 Caso a avaliação conclua pelo não enquadramento do candidato como Pessoa Com Deficiência, o mesmo
deixará de concorrer às vagas destinadas a este fim e poderá vir a ser convocado pela classificação universal,
observada, rigorosamente, a ordem de classificação.
2.2.12.4 A Pessoa Com Deficiência será acompanhada, durante o contrato de experiência, por equipe
multiprofissional do GHC, composta por: Comissão Especial de Políticas de Promoção da Acessibilidade e da
Mobilidade (CEPPAM), Gestão do Trabalho, Educação e Desenvolvimento e um profissional da área integrante e
mesma especialidade do empregado, se necessário. O acompanhamento ocorrerá, também, quando demandado por
alguma das partes envolvidas no processo.
2.2.13 O grau de deficiência do candidato não poderá ser invocado como causa de aposentadoria por invalidez.
2.3 ATENDIMENTO ESPECIAL PARA O DIA DE REALIZAÇÃO DA PROVA
2.3.1 Caso o candidato necessite de atendimento especial para a realização da Prova Teórico-objetiva, deverá
formalizar o pedido através da ficha eletrônica de inscrição, selecionando a(s) opção(ões) desejada(s), e encaminhar
laudo médico e/ou documentos comprobatórios que demonstrem a necessidade. Os documentos deverão ser
encaminhados durante o período previsto no cronograma de execução.
2.3.2 São procedimentos especiais atendidos para o dia de prova, desde que solicitados e comprovados por laudo
médico e/ou documentos comprobatórios:
2.3.2.1 Necessidades Físicas:
I)

Acesso Facilitado e Mesa para cadeirante: Aos candidatos com dificuldade de locomoção, é oferecida estrutura
adaptada para acesso e realização da prova, sendo a necessidade comprovada por laudo médico.

II)

Apoio para perna: Aos candidatos que necessitarem ficar com a perna suspensa, será concedido apoio para a
perna. A solicitação deverá ser comprovada por laudo médico.

III) Auxílio preenchimento da Grade de Respostas da Prova Teórico-objetiva: Aos candidatos com deficiência visual
(cegueira ou baixa visão) e/ou motricidade comprometida, é oferecido o preenchimento da Grade de Resposta
(GR) da Prova Teórico-objetiva, cujo processo é acompanhado por fiscal designado pela coordenação local. A
necessidade deverá ser comprovada por laudo médico.
IV) Implante ou prótese de metal no corpo: Candidatos que realizaram tratamento cirúrgico para a colocação de
implante ou prótese de metal no corpo, como, por exemplo, placa de titânio, implante de aço inoxidável, hastes
intramedulares e etc, devem apresentar laudo médico comprovando a situação para efeitos do uso do detector de
metais.
V) Mesa e Cadeira especial: O candidato que necessitar de mesa e cadeira de tamanho menor ou maior ao
tradicional, deverá requerer através da comprovação por laudo médico.
VI) Sala próxima ao banheiro: Ao candidato que necessitar fazer uso contínuo do banheiro, por motivo de doença,
será fornecida sala próxima ao banheiro. A necessidade deverá ser comprovada por laudo médico.
VII) Técnico de Enfermagem para troca de Sonda Vesical ou Bolsa de Colostomia: É oferecido aos candidatos que
precisam de atendimentos técnicos para a realização de procedimentos de saúde. A necessidade deverá ser
comprovada por laudo médico.
VIII) Uso de almofada: O candidato que necessitar deverá levar almofada de sua preferência para utilização durante a
realização da prova, que será inspecionada antes do início da prova. A necessidade deverá ser comprovada por
laudo médico.
2.3.2.2 Necessidades Visuais:
I)

Auxílio preenchimento da Grade de Respostas da Prova Teórico-objetiva: Aos candidatos com deficiência visual
(cegueira ou baixa visão) e/ou motricidade comprometida, é oferecido o preenchimento da Grade de Resposta
(GR) da Prova Teórico-objetiva, cujo processo é acompanhado por fiscal designado pela coordenação local. A
necessidade deverá ser comprovada por laudo médico.

II)

Caderno de Prova Ampliado (padrão A3 – fonte 18 ou fonte 24): É oferecida aos candidatos com baixa visão, a
impressão da prova em folha A3 com a fonte ampliada. De preferência, esse candidato deverá sentar nas últimas
classes/carteiras da sala. No laudo médico deve constar o tamanho necessário da fonte para a leitura da prova.
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III) Ledor: Aos candidatos com baixa ou nenhuma visão, é oferecido profissional habilitado para a leitura da prova
em sala reservada. A necessidade deverá ser comprovada por laudo médico.
IV) Sistema de Leitor de Tela – NVDA: Aos candidatos com deficiência visual (cegueira ou baixa visão), é oferecido
o NVDA, programa de voz sintética que permite ao candidato ler em áudio as questões da prova. A necessidade
deverá ser comprovada por laudo médico.
V)

Transcritor: Essa opção somente é oferecida aos candidatos quando não há a possibilidade de utilizar o recurso
previsto no subitem 2.3.2.2 alínea “VII”, como ferramenta para digitação dos textos da Prova de Redação ou
Discursiva. Ao término da sua prova, o candidato será levado para uma sala reservada, acompanhado de um
fiscal designado pela coordenação, para a realização da transcrição do texto, podendo ser ditado pelo candidato
ou transcrito o texto da folha de rascunho. A transcrição será realizada em computador, no Wordpad,
Fonte Lucida Handwriting, tamanho 14, com margens de 1cm do lado direito e do esquerdo, sendo considerada,
para fins de contagem de linhas, a fonte anteriormente mencionada. O termino da prova é considerado quando o
candidato autoriza a impressão do texto, não sendo permitida mais de uma impressão por prova.

VI) Uso de computador para aumento da fonte – Lupa Eletrônica: Essa opção somente é oferecida aos candidatos
quando as fontes previstas no subitem 2.3.2.2 alínea “II” não são suficientes. Aos candidatos com deficiência
visual, é oferecido computador para acesso à prova em formato pdf, possibilitando a ampliação da fonte ou o uso
da lupa eletrônica para a leitura da prova. A necessidade deverá ser comprovada por laudo médico.
VII) Uso de computador para digitação da Redação ou Discursiva: Aos candidatos com deficiência visual e/ou
motricidade comprometida, é oferecido computador para digitação dos textos da Prova de Redação ou
Discursiva. O texto deverá ser realizado sem a possibilidade de utilização do corretor ortográfico, no Wordpad,
Fonte Lucida Handwriting, tamanho 14, com margens de 1cm do lado direito e do esquerdo, respeitando o limite
de linhas determinado no caderno de provas. O término da prova é considerado quando o candidato autoriza a
impressão do texto, não sendo permitida mais de uma impressão por prova.
VIII) Autorização para uso de reglete ou lupa manual: O candidato que necessitar o uso de reglete deverá encaminhar
laudo médico que ateste a necessidade.
2.3.2.3 Necessidades Auditivas:
I) Intérprete de Libras: Aos candidatos com deficiência auditiva, é oferecido profissional habilitado para mediar a
comunicação entre surdos e ouvintes no ato da prova. A necessidade deverá ser comprovada por laudo médico.
II)

Leitura Labial: Aos candidatos que necessitam da comunicação pela leitura dos lábios, será solicitado ao fiscal
que as instruções/orientações dadas sejam realizadas pausadamente e de frente ao candidato. A necessidade
deverá ser comprovada por laudo médico.

III) Prótese Auditiva: O candidato que utiliza prótese auditiva somente poderá permanecer com o aparelho durante a
realização da prova se encaminhar o laudo médico contendo a comprovação de que se faz necessária a
utilização da prótese de forma contínua.
Caso o candidato que utiliza prótese auditiva não encaminhe o laudo médico, terá apenas o direito de usá-la no
momento da leitura das instruções/orientações dadas pelos fiscais (5 minutos antes do início das provas), sendo
que durante a realização da prova, deverá retirá-la.
Caso seja detectado, durante a realização da prova, candidato com uso de prótese auditiva e não comprovado
por laudo médico, conforme previsto no item 2.3.1, ele será eliminado.
2.3.2.4 Necessidades Complementares:
I)

Tempo Adicional: Aos candidatos com baixa ou nenhuma visão, com deficiência auditiva ou surdo e/ou
diagnóstico de dislexia, é oferecido o tempo adicional de 1 (uma) hora para a realização da prova. Se houver
necessidade de tempo adicional, a justificativa deverá conter parecer emitido por especialista da área da
deficiência, através de laudo médico. A Comissão de Concursos da Fundatec examinará a possibilidade
operacional de atendimento à solicitação.

II)

Sala para Amamentação: A candidata que tiver necessidade de amamentar deverá encaminhar o atestado de
amamentação e cópia da certidão de nascimento da criança. Durante a realização da prova, deverá levar
acompanhante, maior de 18 anos, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela
criança durante a ausência da mãe. A candidata que não levar acompanhante não poderá deixar a criança no
local de prova. Não haverá compensação do tempo de amamentação ao tempo de prova da candidata.
A amamentação será concedida somente para crianças de até 06 meses de idade.
O acompanhante deverá apresentar documento de identificação, deverá comparecer juntamente com a
candidata, no horário determinado em Edital, deverá guardará todos os seus pertences em embalagem indicada
pela equipe de Coordenação e será inspecionado pelo detector de metais, bem como assinará uma ata no dia de
prova. A bolsa com os pertences do bebê também será inspecionada.
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III) Sala para Extração do Leite Materno: A candidata que necessitar fazer a extração do leite do peito deverá
apresentar atestado de amamentação. O armazenamento e a conservação são de responsabilidade exclusiva da
candidata.
IV) Porte de arma de fogo: O candidato que for amparado pela Lei nº 10.826/2003 e suas alterações, e necessitar
realizar a prova armado, deverá encaminhar o Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Autorização de
Porte, conforme definido na referida lei.
V)

Nome Social: O candidato transgênero que desejar ser tratado pelo nome social durante a realização das provas
deverá encaminhar a imagem do documento com o nome social.

2.3.3 Os laudos deverão conter o CID, data de emissão posterior ao dia 11/01/2018 (1 (um) ano antes da publicação
do Edital de Abertura), assinatura do médico, carimbo e seu número de registro no Conselho Regional de Medicina.
2.3.4 Os documentos comprobatórios, a exceção das solicitações de Porte de arma de fogo e Nome social, deverão
conter data de emissão posterior ao dia 11/01/2018 (1 (um) ano antes da publicação do Edital de Abertura),
assinatura do médico, carimbo e seu número de registro no Conselho Regional de Medicina.
2.3.5 Para o envio do laudo médico, e/ou documentos comprobatórios, os candidatos deverão realizar as etapas
descritas abaixo:
a) O candidato deverá acessar o site da Fundatec, onde estará disponível o link para entrega “Formulário Eletrônico –
Laudo Médico e/ou Atendimento Especial”, para upload dos documentos escaneados para avaliação.
b) Os documentos deverão ter tamanho máximo de 5 Mega e ter as seguintes extensões: JPG, JPEG, BMP, PDF,
TNG ou TIFF.
c) Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato visualizará seu protocolo de envio dos documentos.
2.3.5.1 Os documentos deverão ser postados até às 23 horas e 59 minutos do último dia previsto no período de
entrega constante no Cronograma de Execução.
2.3.5.2 Não serão aceitos laudos médicos e/ou documentos comprobatórios:
a)

Do candidato que não enviá-lo conforme estabelecido por este edital;

b)

Arquivos corrompidos;

c)

Com rasuras e/ou documentos ilegíveis; e

d)

Em desacordo com o Edital de Abertura.

2.3.6 Os laudos médicos terão valor somente para este Concurso Público, não sendo devolvidos aos candidatos.
2.3.7 A Fundatec se reserva ao direito de não atender qualquer necessidade do candidato que não solicitar na ficha
de inscrição e, por conseguinte, que não apresentar a devida comprovação por laudo médico no período previsto no
cronograma de execução.
2.3.8 O candidato que não solicitar atendimento especial por sistema eletrônico de inscrição ou não especificar
qual(is) o(s) atendimento(s) necessário(s), terá seu pedido de atendimento especial indeferido.
2.3.9 No caso de solicitação de atendimento especial que envolva a utilização de recursos tecnológicos, se ocorrer
eventual falha desses recursos no dia de aplicação das provas, poderá ser disponibilizado atendimento alternativo,
observadas as condições de viabilidade.
2.3.10 A solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será concedida segundo os critérios de viabilidade e
de razoabilidade.
2.4 DA RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS NEGRAS
2.4.1 Em conformidade com a Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, fica assegura à Pessoa Negra, inscrita e
aprovada com o resultado final homologado, a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas, por cargo, que vierem a
surgir no decorrer da validade deste Concurso Público.
2.4.2 Para concorrer às vagas reservadas a negros, o candidato deverá assim se autodeclarar, no momento da
inscrição no concurso público, de acordo com os critérios de raça e cor utilizados pela Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
2.4.3 Os candidatos devem informar que são negros, através de preenchimento desta opção na ficha de inscrição. As
informações fornecidas pelos candidatos são de sua responsabilidade e ficarão nos registros cadastrais de ingresso.
2.4.4 O candidato que não declarar essa condição, por ocasião da inscrição, não poderá, posteriormente, interpor
recurso em favor da sua situação.
2.4.5 Os candidatos negros participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos
no que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação, aos critérios de aprovação, à pontuação e ao percentual de
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acertos mínimos.
2.4.6 Os candidatos inscritos e aprovados, com o resultado final homologado pela cota de Pessoa Negra, além de
figurarem na lista por acesso Universal, terão seus nomes publicados em lista à parte, com ordenamento da
classificação obtida pela cota de negros.
2.4.7 Os candidatos que figurarem na lista de classificação final homologada pelo acesso Universal e pela cota de
Pessoa Negra, serão chamados uma única vez, conforme a melhor classificação obtida.
2.4.8 A observância do percentual de vagas reservadas aos candidatos negros dar-se-á durante todo o período de
validade do Concurso Público.
2.4.9 Na hipótese da não existência ou de término do cadastro de aprovados pela cota de negros, as vagas que
vierem a surgir serão revertidas para os demais candidatos aprovados no certame, observada a ordem de
classificação.
2.4.10 Os candidatos classificados pelas cotas de Pessoas Negras serão posteriormente convocados, conforme
necessidade, para ratificar sua autodeclaração junto à Comissão de Heteroidentificação do GHC, a qual verificará se
a sua condição atende ao subitem 2.4.2, utilizando, exclusivamente, o critério de aferição do fenótipo do candidato.
2.4.11 Os candidatos convocados deverão comparecer à verificação da veracidade da autodeclaração munidos de
documento de identificação oficial.
2.4.12 Na verificação da veracidade, referente a autodeclaração do candidato como Pessoa Negra na forma da Lei
n.º 12.990/2014, serão observados os seguintes aspectos:
a) Informação prestada no Formulário Eletrônico de Inscrição quanto à condição de Pessoa Negra;
b) Fenótipo, que será verificado obrigatoriamente com a presença do candidato.
2.4.12.1 Não serão considerados quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados,
inclusive imagens e certidões, referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em
outros concursos públicos.
2.4.12.2 O candidato que, quando convocado para a realização da avaliação a que se refere o subitem 2.4.10 não
comparecer, será incluído, uma única vez, em final de cadastro. Sendo a segunda convocação, o candidato será
excluído do Concurso Público.
2.4.12.3 Na hipótese de constatação de declaração falsa de má fé pela avaliação da Comissão de Heteroidentificação
do GHC, o candidato poderá ser eliminado do Concurso. Se já houver sido contratado, ficará sujeito à anulação da
sua admissão, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
2.4.13 O candidato será considerado não enquadrado na condição de Pessoa Negra nas seguintes situações:
a) quando não atender aos requisitos/procedimentos elencados neste Edital;
b) quando a Comissão de Heteroidentificação do GHC avaliar que o candidato não atende a condição de Pessoa
Negra;
c) quando o candidato não comparecer no ato de aferição da veracidade da autodeclaração como Pessoa Negra ou
Parda.
2.4.14 Quando for o caso, a Comissão Heteroidentificação do GHC opinará sobre os recursos administrativos
interpostos, referentes a pareceres emitidos pela mesma.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições serão realizadas no período determinado no Cronograma de Execução, pela internet, no endereço
www.fundatec.org.br.
3.2 O candidato poderá inscrever-se para o Concurso Público nº 01/2019 do Grupo Hospitalar Conceição – GHC,
mediante a inscrição pela internet e o pagamento do valor correspondente, desde que atenda às exigências do cargo.
3.3 Procedimentos para Inscrições: Acessar o endereço www.fundatec.org.br, a partir do primeiro dia determinado no
Cronograma de Execução e acessar Concurso Público nº 01/2019 do Grupo Hospitalar Conceição – GHC. O
candidato encontrará o Edital de Abertura e Inscrições Abertas, deverá ler o Edital na íntegra para conhecimento das
normas reguladoras desse Concurso Público.
3.4 As inscrições serão submetidas ao sistema até as 23 horas e 59 minutos do último dia determinado no
Cronograma de Execução. Durante o processo de inscrição, será emitido o boleto bancário com a taxa de inscrição,
sendo que o pagamento deverá ser feito em qualquer banco até o dia do vencimento indicado no boleto. Após dois
dias úteis bancários do pagamento, o candidato poderá consultar no endereço do site da Fundatec
(www.fundatec.org.br) confirmação do pagamento de seu pedido de inscrição.
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3.5 Não serão considerados os pedidos de inscrição via internet que deixarem de ser concretizados por falhas de
computadores, congestionamento de linhas ou outros fatores de ordem técnica.
3.6 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF).
3.6.1 O candidato que usar o CPF de terceiros para realizar a sua inscrição terá sua a inscrição cancelada do
Concurso Público.
3.7 Não serão aceitas inscrições por via postal ou fac-símile, nem em caráter condicional.
3.8 O candidato inscrito terá exclusiva responsabilidade sobre as informações cadastrais fornecidas, sob às penas da
lei.
3.9 O candidato que desejar se inscrever pela cota de Pessoa com Deficiência – PCD ou pela cota de Pessoa Negra,
deverá no ato do preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, marcar a opção pela participação em uma das
referidas cotas de acesso, bem como observar os procedimentos complementares neste Edital, como forma de ter
sua inscrição homologada. O não atendimento dos procedimentos complementares condicionará a homologação da
inscrição sem direito à reserva de vagas na cota de PCD – Pessoa com Deficiência ou de Pessoa Negra.
3.10 O candidato que desejar algum atendimento especial para o dia de prova, deverá seguir o disposto no item 2.3
deste Edital.
3.11 O candidato é responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição, arcando com as consequências
de eventuais erros de preenchimento daquele documento. A opção de cargo e/ou pedido de participação pelas cotas,
não poderá(ão) ser alterada(s) após a efetivação do pagamento do boleto bancário, não cabendo análise de pedido
de recurso para esses casos.
3.11.1 Havendo necessidade de alteração de dados de inscrição (cargo, atendimento especial, etc), o candidato
deverá efetuar uma nova inscrição e proceder com o pagamento.
3.12 O candidato deverá identificar claramente na ficha de inscrição o nome do cargo para o qual deseja concorrer,
sendo de sua inteira responsabilidade o preenchimento correto.
3.13 O candidato não poderá inscrever-se para mais de um cargo deste Edital.
3.13.1 Caso o candidato realize mais de uma inscrição, apenas a última inscrição realizada e devidamente paga será
homologada, as demais serão bloqueadas no sistema.
3.13.2 Caso o candidato realize mais de uma inscrição para o mesmo cargo, apenas a última inscrição realizada e
devidamente paga será homologada, as demais serão bloqueadas no sistema.
3.14 O candidato deverá ficar atento ao dia de vencimento do boleto bancário. O sistema de inscrições permitirá ao
candidato reimprimir seu boleto bancário, com nova data de vencimento, sendo que o pagamento deverá ser
efetuado impreterivelmente até o dia determinado no Cronograma de Execução. Não serão aceitos pagamentos
efetuados posteriormente a esta data.
3.15 Não serão aceitos pagamentos com taxas inferiores às estipuladas pelo item 4 deste Edital.
3.15.1 Será cancelada a inscrição com pagamento efetuado por valor menor do que o estabelecido no item 4 deste
Edital e as solicitações de inscrições cujos pagamentos forem efetuados após a data de encerramento das inscrições,
não sendo devido ao candidato qualquer ressarcimento da importância paga.
3.15.2 Não é de competência da Fundatec regulamentar ou informar horários limites de pagamentos dos boletos,
sendo de responsabilidade unicamente dos órgãos que prestam serviços de recebimentos bancários essa
determinação. Cabe ao candidato se informar sobre os horários de recebimento dos estabelecimentos, tais como:
Casas lotéricas, agências bancárias, entre outros, bem como verificar as regras de aplicativos, Internet Banking e
acompanhar casos de greve, etc. Assim como o conhecimento da data de processamento do pagamento realizado.
3.15.3 O pagamento realizado no último dia, porém processado após a data prevista neste Edital, implicará o
indeferimento da inscrição.
3.16 Não haverá devolução do valor da taxa paga, exceto em casos como descrito no subitem 3.16.1.
3.16.1 Pagamentos em duplicidade (mesmo nº de boleto) somente serão devolvidos mediante solicitação do
candidato.
3.16.1.1 Os candidatos deverão entrar em contato com a Fundatec para a solicitação da análise de possível
duplicidade, através dos canais de comunicação. Caso seja comprovado o pagamento em duplicidade, será
providenciada a devolução do valor de uma das taxas, mediante o desconto de R$ 10,00 referente aos custos de
tarifas bancárias, ficando o candidato ciente que dependerá dos tramites processuais da instituição arrecadadora.
3.17 Não serão restituídos valores de inscrição pagos a maior.
3.18 A opção pelo cargo deve ser efetivada no momento da inscrição, sendo vedada ao candidato qualquer alteração
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posterior ao pagamento da taxa de inscrição.
3.18.1 Serão canceladas as inscrições pagas com cheque, agendamentos bancários e outros meios, sem a devida
provisão de fundos. Não serão homologadas as inscrições cujos boletos não forem pagos.
3.18.2 Também não serão homologadas as inscrições cujos boletos forem pagos em data posterior ao último dia de
inscrição.
3.19 Não será homologada a inscrição cujo comprovante de pagamento esteja em nome de terceiros.
3.20 É vedada a transferência do valor pago a título da taxa para terceiros, assim como a transferência da inscrição
para outrem.
3.21 O candidato deverá preencher, na ficha de inscrição, o seu nome completo, conforme documento de
identificação. Qualquer alteração necessária, deverá o candidato entrar em contato com a Fundatec até a
Homologação Definitiva das Inscrições para correção, encaminhando cópia do documento de identificação oficial com
foto.
3.22 Caso haja algum erro ou omissão detectada (nome, número de documento de identificação, sexo, data de
nascimento e endereço etc.) ou mesmo ausência na Lista Definitiva de Inscrições Homologadas, o candidato terá o
prazo de 72 horas após a divulgação para entrar em contato com a Fundatec, mediante contatos disponíveis no site.
3.23 A Fundatec encaminha ao candidato um e-mail meramente informativo, para o endereço eletrônico fornecido na
ficha de inscrição, não isentando o candidato de buscar as informações nos locais informados no Edital. O site da
Fundatec, www.fundatec.org.br, será fonte permanente de comunicação de avisos e editais, além das publicações em
jornal local dos extratos do Edital de Abertura e do Edital de dia e local de realização das provas.
3.24 As inscrições de que tratam este Edital implicam o conhecimento das presentes instruções por parte do
candidato e seu compromisso tácito em aceitar as condições da sua realização.
4. DO VALOR DAS INSCRIÇÕES
Valor da taxa de inscrição:
a) Nível Médio Completo: R$ 49,00 (quarenta e nove reais);
b) Nível Técnico Completo: R$ 59,00 (cinquenta e nove reais);
c) Nível Superior Completo: R$ 99,00 (noventa e nove reais).
4.1 DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1.1 Estará isento do pagamento da taxa de inscrição, conforme previsto no Decreto Federal nº 6593/2008, o
candidato que:
a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), cuja renda familiar
mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, de que trata o Decreto n.º 6.135, de 26 de
junho de 2007; e
b) for doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, de acordo com a Lei nº
13.656/2018.
4.1.2 A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato, no período previsto no Cronograma de
Execução.
4.1.2.1 Para os candidatos inscritos no CadÚnico:
4.1.2.1.1 Para obter a isenção o candidato deverá providenciar a inscrição provisória no site da Fundatec
www.fundatec.org.br e preencher o requerimento de isenção disponível no Link Solicitação de Isenção de Taxa
(Cád. Único), comprovando o enquadramento de seu pedido, que deverá conter:
a) indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; e
b) declaração de que atende à condição estabelecida na alínea “a” do subitem 4.1.1.
4.1.2.2 Para os candidatos doadores de medula óssea:
4.1.2.2.1 O benefício da Lei nº 13.656/2018, será concedido a pessoas que apresentarem carteira do REDOME ou
declaração confirmando seu cadastro como doador de medula óssea, emitida por entidade coletora até a data de
publicação do Edital de Abertura, em órgãos oficiais ou entidades credenciadas pela União, Estado ou Município,
Hemocentros e nos Bancos de Sangue de Hospitais.
4.1.2.2.2 Para obter a isenção o candidato deverá providenciar a inscrição provisória no site da Fundatec
(www.fundatec.org.br) e anexar cópia da carteira do REDOME ou declaração de doador de medula óssea, contendo
o nome completo do candidato, pelo Link de Entrega de documentos – Doador de Medula, comprovando o
enquadramento de seu pedido.
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4.1.3 A Fundatec consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo
candidato.
4.1.4 As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo
responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação do Concurso
Público, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de
1979.
4.1.5 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) não observar a forma estabelecida no subitem 4.1.2.1 deste Edital.
4.1.6 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via postal, via fax ou via e-mail.
4.1.7 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada no dia previsto no Cronograma de Execução.
4.1.8 Para a comprovação da situação de isento, os candidatos que tiveram seus pedidos indeferidos, além de
acessarem o Formulário Eletrônico de Recurso, poderão enviar documentação complementar pelo site da Fundatec,
pelo link Formulário Eletrônico – Entrega de Documentos, durante o período de recurso.
4.1.8.1 A documentação para comprovação da situação regular de isento deve ter sido emitida até 90 dias antes da
publicação do Edital de Abertura.
4.1.9 Os candidatos que tiverem seus pedidos indeferidos deverão, para efetivar a sua inscrição no Concurso
Público, acessar o endereço eletrônico www.fundatec.org.br e imprimir o boleto bancário para pagamento até o último
dia previsto no Cronograma de Execução, conforme procedimentos descritos neste Edital.
4.1.10 O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento da taxa de
inscrição na forma e no prazo estabelecidos no subitem anterior estará automaticamente excluído do Concurso
Público.
4.1.11 Caso o candidato receba a isenção da taxa de inscrição, porém tenha efetuado o pagamento do boleto
bancário antes do período previsto para a divulgação do Resultado dos Pedidos de Isenção da Taxa de
Inscrição, o valor referente a taxa paga não será devolvido.
5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
5.1 O resultado da homologação das inscrições será divulgado por meio de Edital, no qual também serão divulgados:
- Pedidos deferidos e indeferidos para as vagas de Pessoas com Deficiência;
- Pedidos deferidos e indeferidos para as vagas de Pessoas Negras;
- Pedidos deferidos e indeferidos referente às solicitações de atendimento especial para o dia de realização da Prova
Teórico-objetiva.
5.2 A homologação das inscrições não abrange aqueles itens que devem ser comprovados por ocasião da
convocação, tais como escolaridade e outros previstos neste Edital.
5.3 Os eventuais erros de digitação verificados na Lista de Homologação, quanto a nome, número de documento de
identificação e data de nascimento, deverão ser corrigidos por meio do Formulário Eletrônico de Recurso da
Homologação Preliminar das Inscrições, sob pena do candidato ser impedido de realizar a prova.
5.4 Da não homologação ou das divergências em relação à inscrição cabe recurso, conforme previsto no item 7.
6. DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA
6.1 A Prova Teórico-objetiva de cada cargo será eliminatória e classificatória, elaborada com base nos Programas
(Anexos V e VI) e no Quadro Demonstrativo de Provas (Anexo II).
6.1.2 No que se refere a leis, decretos, resoluções e etc, serão considerados os conteúdos publicados até a data de
lançamento desde Edital, constantes nos Anexos V e VI.
6.2 Tempos de Prova:
a) O candidato terá 03 (três) horas para a resolução da prova e o preenchimento da Grade de Respostas.
b) O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por, no mínimo, 01 (um) hora
após o início. Transcorrido esse tempo, a saída com o caderno de prova está autorizada.
c) O controle e o aviso do horário são de responsabilidade do fiscal de sala.
6.3 A Prova Teórico-objetiva para todos os cargos será realizada no Município de Porto Alegre/RS. Não havendo
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disponibilidade de locais suficientes ou adequados nas localidades de realização das provas, estas poderão ser
realizadas em outras localidades.
6.3.1 A divulgação de dia, locais e horários específicos de aplicação será feita no site www.fundatec.org.br, referido
no Cronograma de Execução. É de inteira responsabilidade do candidato a identificação correta de seu local de
realização da prova e o comparecimento no horário determinado.
6.4 O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 01 hora, munido de documento
de identificação, caneta esferográfica de material transparente, com tinta azul ou preta de ponta grossa.
6.5 Não será permitida a entrada no prédio da realização das provas do candidato que se apresentar após dado o
sinal sonoro indicativo de fechamento dos portões, que ocorrerá conforme horário divulgado no Edital de Data, Hora e
Local. Só poderá ingressar na sala de provas, se acompanhado por fiscal da coordenação.
6.5.1 Em hipótese alguma haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, tampouco será aplicada prova
fora do local e horário designado por Edital.
6.5.2 O documento de identificação deverá estar em perfeitas condições de uso.
6.6 O ingresso na sala de provas será permitido somente aos candidatos homologados que apresentarem documento
de identificação: Cédula ou Carteira de Identidade expedida por Secretarias de Segurança Pública; Forças Armadas,
Polícia Civil e Policia Federal, Identidade expedida pelo Ministério da Justiça; Identidade fornecida por Ordens ou
Conselho de Classe; Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação; Certificado de
Dispensa de Incorporação; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira Funcional do Ministério Público.
6.6.1 Somente serão aceitos documentos de identificação em papel, inviolado e com foto que permita o
reconhecimento do candidato.
6.6.2 Não serão aceitos como documentos de identificação: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras
de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos de identificação em modelo eletrônico. Não
será aceita cópia do documento de identificação, ainda que autenticada, nem protocolo do documento.
6.6.3 Para agilizar o processo de identificação, ao chegar na sala de prova, o candidato deverá ter em mãos o
documento de identificação, seu celular deverá estar desligado, sua garrafa (transparente) sem rótulo e seus lanches
em embalagem transparente, de acordo com o item 6.13 e seus subitens.
6.7 Ao entrar na sala de realização de prova, o candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material.
6.8 Identificação especial: Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas,
documento de identificação original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá:
a) apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial com data de expedição de, no
máximo, 15 (quinze) dias antecedentes a data de realização das provas;
a.1) Não serão aceitos boletins de ocorrência realizados eletronicamente;
b) preencher formulário de identificação especial, compreendendo coleta de dados e de assinaturas;
b.1) poderá ser solicitado pela Coordenação local outros documentos para verificação da identidade do candidato;
c) permitir ser fotografado pela equipe responsável local, utilizando-se da foto somente para fins de identificação
nesse certame;
d) encaminhar em até 5 (cinco) dias antes da publicação das Notas Preliminares da Prova Teórico-objetiva, cópia do
documento de identificação autenticada em cartório, via Sedex, para a Fundatec: Rua Professor Cristiano Fischer, nº
2012, Partenon – Porto Alegre/RS, CEP: 91410-000, com o assunto: Identificação Especial de (nome do candidato)
referente ao Concurso (nome do Concurso).
6.8.1 Não será permitido realizar a prova e/ou não terá corrigida a Grade de Respostas o candidato que descumprir
quaisquer dos procedimentos determinados acima.
6.8.2 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas
relativas à fisionomia ou à assinatura do portador; e no caso do documento de identidade que estiver violado ou com
sinais de violação.
6.8.3 A identificação especial será julgada pela Comissão do Concurso. Se, a qualquer tempo, for constatado, por
meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo
ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público.
6.9 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identificação original e/ou
que a identificação especial não seja favorável pela Comissão de Concursos Fundatec, poderá ser eliminado
automaticamente do Concurso Público em qualquer etapa.
6.10 Não será permitida a realização da prova aos candidatos não homologados.
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6.10.1 No dia de realização da prova, não serão feitas avaliações de comprovantes de pagamentos de candidatos
fora da Lista Definitiva de Inscritos, conforme previsto no Cronograma de Execução.
6.11 Os candidatos com diagnóstico de doença infecciosa/contagiosa, no dia de realização das provas, deverão
apresentar atestado de liberação do médico para a Comissão de Concursos responsável do seu local de prova,
atestando que pode frequentar lugares públicos e os cuidados a serem tomados durante a realização da Prova.
6.12 A Fundatec disponibilizará embalagem específica para guarda dos materiais e de todo e qualquer pertence
pessoal, que será fornecida pelo fiscal de sala. É de total responsabilidade do candidato a guarda de TODOS os
materiais nessa embalagem.
6.12.1 A embalagem para guarda dos materiais devidamente lacrada deverá ser mantida embaixo da carteira até o
término das suas provas e somente poderá ser deslacrada fora do ambiente de provas.
6.13 Nas salas de prova e durante a realização do certame, não será permitido ao candidato manter em seu poder
qualquer tipo de pertence pessoal, tais como: carteira, óculos escuro, protetor auricular, relógio (qualquer tipo), papel
(qualquer tipo de impresso e anotações), embalagens não transparentes, cartão magnético de qualquer espécie,
chave com controle eletrônico, isqueiro, cigarro, dentre outros; aparelhos eletrônicos em geral, tais como telefone
celular, tablets, notebook, máquina fotográfica, calculadora, controles em geral, dentre outros; aparelhos de
comunicação, receptores ou transmissor de dados, fones de ouvido, gravadores ou similares; armas brancas. O
candidato que estiver portando qualquer desses objetos durante a realização da prova será eliminado do
Concurso Público.
6.13.1 O candidato ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter desligado qualquer aparelho
eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de vibração e silencioso. É
aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum som seja emitido, inclusive
do despertador caso esteja ativado.
6.13.2 Candidatos com porte de arma devem dirigir-se diretamente à Coordenação do local de prova.
6.14 É garantida a liberdade religiosa dos candidatos inscritos neste Concurso Público. Todavia, em razão dos
procedimentos de segurança previstos neste edital, previamente ao início da prova, aqueles que trajarem vestimentas
que restrinjam a visualização das orelhas ou da parte superior da cabeça serão solicitados a se dirigirem a local a ser
indicado pela Coordenação da Fundatec, no qual, com a devida reserva, passarão por procedimento de vistoria por
fiscais de sexo masculino ou feminino, conforme o caso, de modo a respeitar a intimidade do candidato e garantir a
necessária segurança na aplicação das provas, sendo o fato registrado em ata.
6.14.1 No caso de objetos religiosos: tais como: terços, burca e quipá, o candidato também será encaminhado à
Coordenação para ter o objeto revistado.
6.15 É responsabilidade do candidato informar ao fiscal de sala o uso da prótese auditiva. O candidato que estiver
utilizando o aparelho durante a realização da Prova, sem autorização da Coordenação, será eliminado do Concurso
Público.
6.16 Orientamos a todos os candidatos que retirem qualquer tipo de adornos, tais como: pulseiras, brincos, anéis, etc,
pois estes poderão ser objetos de inspeção. Os candidatos que tiverem cabelos compridos deverão,
preferencialmente, comparecer com eles presos para a realização da prova.
6.17 O candidato que estiver utilizando gesso, ataduras ou similares, será submetido ao sistema de inspeção antes
do início das provas.
6.18 O candidato que necessitar fazer uso de medicamentos durante a aplicação da prova, deverá comunicar ao
fiscal antes do seu início, para que sejam inspecionados e colocados sob a mesa do fiscal.
6.19 A candidata que necessitar utilizar absorvente durante a realização da prova, deverá comunicar ao fiscal antes
do seu início, para que seja inspecionado e orientada quanto ao procedimento de guarda do pertence.
6.20 Em cima da classe, o candidato deverá ter somente caneta esferográfica de material transparente, com tinta azul
ou preta de ponta grossa, documento de identificação e o lanche em material transparente.
6.20.1 Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca-texto, borracha, corretivo.
6.20.2 Somente será permitido garrafa transparente e sem rótulo, bem como alimentos em embalagem/pote
transparente.
6.20.3 Qualquer recipiente ou embalagem, tais como: garrafa de água, sucos, refrigerante e embalagem de alimentos
(biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas, etc.) que não seja fabricado com material transparente, não será
aceito.
6.21 Preferencialmente, os fiscais de sala distribuirão as Grades de Respostas em cima das classes/carteiras para
organização da sala, determinando a localização de cada candidato de acordo com o código de carteira informado na
lista de presença.
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6.22 É responsabilidade do candidato a conferência de seus dados pessoais, em especial o nome, o número de
inscrição, o número de seu documento de identificação e o cargo de sua opção, impressos na Grade de Respostas.
6.22.1 Os eventuais erros de digitação verificados na Lista de Presença, ou erros observados nos documentos
impressos, entregues ao candidato no dia da realização das provas, quanto a nome, número de documento de
identificação e data de nascimento, deverão ser corrigidos por meio do site da Fundatec, até o terceiro dia útil após a
aplicação da Prova Teórico-objetiva, sob pena do candidato ser excluído do certame.
6.22.2 Não serão realizados correções de dados cadastrais dos candidatos no dia de prova.
6.23 O candidato receberá o caderno de provas com o número de questões determinado no Anexo II. Detectada
qualquer divergência, deverá comunicar ao fiscal e solicitar novo caderno de provas, sendo de sua responsabilidade
essa confirmação.
6.23.1 Distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos e, na hipótese de se verificarem falhas de impressão, o
Coordenador do local, antes do início da prova, diligenciará no sentido de:
a) substituir os Cadernos de Questões defeituosos;
b) em não havendo número suficiente de Cadernos para a devida substituição, procederá à leitura dos itens onde
ocorreram falhas, usando, para tanto, um Caderno de Questões completo.
6.24 Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de aplicação de provas, em razão de falha de
impressão ou de equívoco na distribuição de prova/material, a Fundatec tem a prerrogativa para entregar ao
candidato prova/material reserva não personalizado eletronicamente, o que será registrado em atas de sala e de
coordenação.
6.25 Constatado que o candidato esteja portando consigo algum dos objetos citados no subitem 6.13, não caberá à
equipe de aplicação qualquer inspeção detalhada do objeto.
6.26 O candidato será eliminado do concurso caso o seu telefone celular ou qualquer equipamento eletrônico entre
em funcionamento, mesmo sem a sua interferência direta, durante a realização das provas.
6.27 Conforme itens constantes neste Edital, o candidato flagrado com algum objeto não permitido, durante a
aplicação, será impossibilitado de continuar a realizar a prova.
6.28 Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) apresentar-se em local diferente daquele constante na convocação oficial;
b) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou outros materiais não
permitidos;
c) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
d) ausentar-se do local de provas antes de decorrido o tempo permitido;
e) ausentar-se da sala sem o acompanhamento do fiscal, antes de ter concluído a prova e entregue a Grade de
Respostas;
f) descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas e na Grade de Respostas;
g) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que não autorizado no dia da
aplicação das provas;
h) for surpreendido com materiais com conteúdo de prova.
i) for surpreendido, em ato flagrante, durante a realização da prova, comunicando-se com outro candidato, bem
como utilizando-se de consultas não permitidas, de celular ou de outro equipamento de qualquer natureza;
j) fumar no ambiente de realização das provas;
k) manter em seu poder e/ou usar os itens/acessórios citados no subitem 6.13;
l) não devolver integralmente o material recebido;
m) não desligar o telefone celular ou qualquer outro equipamento eletrônico e deixá-los tocar;
n) não permitir a coleta de sua assinatura e/ou se recusar a realizar qualquer procedimento que tenha por objetivo
comprovar a autenticidade de identidade e/ou de dados;
o) não permitir ser submetido ao detector de metais;
p) recusar-se a entregar ou continuar a preencher o material das provas ao término do tempo destinado para a sua
realização;
q) tornar-se culpado por incorreção ou descortesia com qualquer dos examinadores, executores, fiscais ou
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autoridades presentes;
r) utilizar-se de quaisquer recursos ilícitos ou fraudulentos, em qualquer etapa da realização do certame;
s) estiver portando arma sem a devida autorização.
6.29 Para a segurança e a garantia da lisura do certame, a Fundatec poderá proceder com a coleta da impressão
digital, bem como utilizar o procedimento com detector de metais nos candidatos, a qualquer momento que a equipe
responsável pela aplicação achar necessário.
6.30 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas
e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou aos critérios de
avaliação/classificação.
6.31 Em nenhum momento, durante a realização da prova, serão fornecidos documentos ou cópia de documentos
referentes ao processo de aplicação de prova para o candidato.
6.32 Ao término da prova, o candidato entregará ao fiscal da sala a Grade de Respostas devidamente preenchida. A
não entrega da Grade de Respostas implicará em eliminação do candidato do certame.
6.33 O candidato deverá assinalar suas respostas na Grade de Respostas com caneta esferográfica de material
transparente, com tinta azul ou preta de ponta grossa. O preenchimento da Grade de Respostas é de inteira
responsabilidade do candidato, que deverá proceder de acordo com as instruções específicas contidas neste Edital,
na prova e na Grade de Respostas.
6.34 Tendo em vista o processo eletrônico de correção, não será utilizado processo de desidentificação de provas.
6.35 Em hipótese alguma haverá substituição da Grade de Respostas por erro ou desatenção do candidato.
6.35.1 Não serão computadas as questões não assinaladas na Grade de Respostas e nem as questões que
contiverem mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
6.35.2 É vedado ao candidato amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua Grade de
Respostas.
6.36 Ao final da prova, os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato
termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Prova, atestando a conferência de todos os materiais e
idoneidade da fiscalização. A critério dos candidatos, poderão acompanhar o processo de lacre do pacote das grades
de resposta de sua sala.
6.37 O Cronograma de Execução aponta a data provável de execução das provas, que poderá ser alterada por
imperiosa necessidade, decidida pela Comissão de Concurso da Fundatec e pelo GHC.
6.38 Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato ou de pessoas estranhas ao Concurso
Público nas dependências do local onde for aplicada a prova, exceto nos casos do subitem 2.3.2.4
6.38.1 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão de
afastamento do candidato da sala de provas.
6.39 A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade.
Ocorrendo alguma situação de emergência o candidato será encaminhado para atendimento médico ou ao médico de
sua confiança. A Equipe de Coordenação responsável pela aplicação das provas dará todo apoio que for necessário.
Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não poderá
retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do Concurso Público.
6.40 A Fundatec e o GHC não se responsabilizam por perdas, extravios ou danos que ocorrerem.
6.41 Os pertences pessoais deixados pelos candidatos nos locais de prova, serão guardados por até 30 dias após a
realização das provas. Findado o tempo, os documentos serão incinerados e os pertences doados para alguma
Instituição Beneficente a critério da Fundatec.
6.42 Qualquer irregularidade detectada ou situação inconveniente durante a realização da prova, o candidato poderá
solicitar que o Coordenador da Fundatec seja chamado para avaliação e resposta imediata. Qualquer manifestação
posterior à aplicação da prova, não comunicada à Coordenação da Fundatec, não poderá ser considerada motivo
para impugnação do processo ou pedido de ressarcimento de despesas.
6.43 Atestado de Comparecimento: Será fornecido ao candidato que comparecer para realizar a prova, mediante
solicitação ao final de cada turno na Sala de Coordenação, sendo confeccionado de acordo com o turno
correspondente ao de realização da prova.
6.43.1 Caso o candidato não solicite o comprovante ao término da prova, poderá solicitar por e-mail, para o endereço
concursos@fundatec.org.br.
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6.43.1.1 Tendo em vista o procedimento interno de abertura de lacres dos malotes contendo as listas de presença, os
pedidos de atestados somente poderão ser respondidos após 15 dias da aplicação das provas.
6.43.1.2 Somente serão atendidos os pedidos realizados até 30 (trinta) dias após a aplicação das provas.
7. DOS RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, DO GABARITO
PRELIMINAR E DAS NOTAS PRELIMINARES DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA
7.1 Os pedidos de revisão da homologação das inscrições, do gabarito preliminar e das notas preliminares da Prova
Teórico-objetiva terão o prazo previsto no Cronograma de Execução.
7.2 Os recursos e pedidos de revisão deverão ser dirigidos por Formulário Eletrônico, que será disponibilizado no site
www.fundatec.org.br e enviados a partir da 0 hora do primeiro dia previsto no Cronograma de Execução até as
23h59min do terceiro dia do referido cronograma, obedecendo aos mesmos regramentos contidos neste Edital.
7.2.1 Para interpor recursos eletrônicos, o candidato deverá ter endereço eletrônico (e-mail) para confirmar o
protocolo de recebimento.
7.2.2 Não serão considerados os recursos eletrônicos que deixarem de ser concretizados por falhas de
computadores, congestionamento de linhas ou outros fatores de ordem técnica.
7.3 Os candidatos deverão fundamentar, argumentar com precisão lógica, com consistência, com concisão e
instruir o recurso, devidamente, com material bibliográfico apropriado ao embasamento, quando for o caso, e com a
indicação precisa daquilo em que se julgar prejudicado.
7.3.1 Recursos e argumentações apresentados fora das especificações e do prazo estabelecidos neste Edital serão
indeferidos.
7.3.2 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu recurso.
7.3.3 Recursos com teor idêntico/assemelhado ou ofensivo serão preliminarmente indeferidos.
7.4 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de recursos e/ou recurso de
publicação definitiva.
7.5 Todos os recursos serão analisados e as justificativas da manutenção/alteração serão divulgadas no endereço
eletrônico www.fundatec.org.br. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
7.6 Não serão aceitos recursos administrativos de revisão de gabarito e notas interpostos por e-mail, protocolo
presencial ou outro meio que não o especificado neste Edital.
7.6.1 O candidato não deve se identificar no corpo do recurso quando da manifestação do gabarito preliminar da
Prova Teórico-objetiva, sob pena de não ter seu recurso avaliado.
7.7 Se houver alteração do gabarito preliminar da Prova Teórico-objetiva, por força de impugnações ou correção, as
provas serão corrigidas de acordo com o gabarito definitivo.
7.8 Os pontos relativos à questão eventualmente anulada, e em caso de alteração de gabarito preliminar de questão
de prova, em virtude dos recursos interpostos, serão válidos para todos os candidatos que realizaram a prova,
independentemente de terem ou não recorrido. Em hipótese alguma haverá alteração do quantitativo de questões de
cada uma das partes da Prova Teórico-objetiva.
7.9 A Fundatec se reserva o direito de anular questões ou de alterar gabarito, independentemente de recurso, visto
ocorrência de equívoco na formulação de questões ou respostas.
7.10 Constatada, pela FUNDATEC, irregularidade na publicação do gabarito de alguma questão após a publicação do
gabarito definitivo, será publicado gabarito definitivo retificado, considerando a questão irregular como anulada
independentemente de haver alternativa correta.
7.11 Será disponibilizada a consulta das Grades de Respostas no site da Fundatec, www.fundatec.org.br, mediante
interposição de CPF e senha, no prazo de 30 dias, após a publicação das Notas Preliminares.
7.12 As imagens disponibilizadas virtualmente, tais como Grades de Avaliação, Grades de Respostas e Folhas
Definitivas, deverão ser consultadas, preferencialmente, no dia em que forem disponibilizadas, tendo em vista que
eventual dificuldade de acesso/visualização das mesmas não será aceita como motivo para o candidato não se
manifestar recursalmente.
7.13 Caso o candidato tenha dificuldade para acessar as imagens das Grades de Avaliação, e as necessite para
interpor recurso, deverá entrar em contato com a Fundatec pelos canais de comunicação disponíveis no site da
Instituição www.fundatec.org.br, até um dia anterior ao término do período de recurso, para verificação/regularização
da Fundatec.
7.14 O candidato terá até 2 (dois) dias úteis, após a divulgação das Justificativas para manutenção/alteração dos
resultados, para manifestação ou questionamento dos pareceres publicados.
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8. DA AVALIAÇÃO E DA APROVAÇÃO
8.1 Da Prova Teórico-objetiva
8.1.1 O número de questões, o valor unitário, a pontuação máxima e a pontuação mínima para a aprovação na Prova
Teórico-objetiva estão definidas no Quadro Demonstrativo de Provas – Anexo II deste Edital.
8.1.2 O candidato que não alcançar o número mínimo de acertos exigidos estará automaticamente eliminado do
Concurso Público.
8.1.3 A correção das Provas Teórico-objetivas será efetuada através de leitura digital da Grade de Respostas do
candidato.
9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1 Em caso de empate na classificação dos candidatos, será observado como primeiro critério o candidato idoso,
maior de 60 (sessenta) anos, conforme Lei Federal nº 10.741/2003, o primeiro critério de desempate será de idade,
dando-se preferência ao de idade mais elevada, nos termos do Art. 27, parágrafo único, da referida Lei, considerando
a data de publicação do Edital de Abertura.
9.2 Permanecendo o empate, serão aplicados, sucessivamente, os critérios determinados abaixo, aplicados de
acordo com o conteúdo programático/matérias da prova do cargo previsto no Anexo II:
a) maior pontuação na prova de Conhecimentos Específicos;
b) maior pontuação na prova de Políticas Públicas de Saúde;
c) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa;
d) maior idade (exceto os casos já citados no item 9.1).
9.3 Persistindo o empate, será realizado sorteio, noticiado com antecedência de 03 (três) dias úteis, e realizado nas
dependências da FUNDATEC, sendo este procedimento filmado e registrado em ata. Sendo assim, o cronograma
disposto neste Edital terá suas datas alteradas.
9.4 O candidato empatado/desempatado poderá ter acesso às datas de nascimento dos candidatos que estão
empatados na sua mesma posição, desde que compareça na sede da Fundatec em horário previamente agendado.
9.5 A Classificação Final deste Concurso Público resulta da classificação dos candidatos aprovados na Prova
Teórico-objetiva.
10. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
10.1 A aprovação na Prova Teórico-objetiva será pré-requisito para a classificação do candidato.
10.2 A classificação dos candidatos inscritos e aprovados por cargo, conforme opção feita por eles no momento da
inscrição, obedecerá ao disposto no item 8 e seus subitens.
10.3 A classificação dos candidatos obedecerá a ordem decrescente das notas obtidas nas Provas Teórico-objetiva.
11. DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS
11.1 A convocação oficial do candidato para o processo de contratação será realizada pelo GHC, quando do
surgimento de vaga dentro da validade do Concurso Público, através de TELEGRAMA enviado ao endereço
declarado pelo candidato no momento da inscrição, tendo este o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir do dia
subsequente ao envio da convocação e considerando os procedimentos das normas postais, para manifestar, por
escrito, sua aceitação, através de Termo de Aceitação de Vaga.
11.1.1 O Grupo Hospitalar Conceição não tem obrigatoriedade de manter contato telefônico, nem por e-mail, com o
candidato, sendo considerado, então, para fins legais e para contagem dos prazos, a data de envio do telegrama. A
correspondência enviada ao endereço fornecido pelo candidato, presume-se entregue.
11.2 Os candidatos aprovados também podem acompanhar o andamento das convocações através do
endereço eletrônico: www.ghc.com.br / Processos Seletivos / Relatório Quantitativo de Convocações/
Download.
11.2.1 O Relatório Quantitativo de Convocações é atualizado sempre que ocorre convocação em qualquer cargo
vigente, portanto também é considerado meio de comunicação aos candidatos.
11.3 É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a lista de chamados e manter atualizado o seu
endereço. Qualquer alteração de cadastro deve ser realizada, pessoalmente ou por procuração, no setor de
Recrutamento e Seleção da Gestão do Trabalho, Educação e Desenvolvimento do GHC, sito à Rua Francisco Trein,
596 (Centro Administrativo do GHC, 3º Andar), nesta capital ou através do e-mail recrutahnsc@ghc.com.br, mediante
envio do Termo de Solicitação de Atualização Cadastral (ANEXO IV) preenchido em todos os seus campos, de forma
completa e correta.
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11.3.1 Solicitações enviadas fora do padrão ou com dados incompletos ou incorretos, não serão consideradas.
11.4 O Grupo Hospitalar Conceição não se responsabilizará por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pelos Correios, por razões diversas;
d) correspondência recebida por terceiros.
11.5 O candidato convocado para preenchimento de vaga temporária, que não comparecer no prazo estipulado,
permanecerá na mesma ordem de classificação do respectivo Concurso Público, aguardando a possibilidade de
convocação a uma vaga definitiva.
11.6 O candidato convocado para preenchimento de vaga definitiva, que vier a surgir no decorrer da validade deste
Concurso Público, que não comparecer no prazo estipulado, passará automaticamente, uma única vez, para o final
de cadastro do respectivo cargo para o qual está sendo convocado, e ocorrendo segunda chamada, se não houver
comparecimento, será excluído do Concurso Público.
12. DO PROVIMENTO DOS CARGOS
12.1 O GHC reserva-se o direito de chamar os candidatos aprovados no Concurso Público, na medida de suas
necessidades e dentro da validade do certame, de acordo com as respectivas ordens de classificação e formas de
acesso: Universal ou pelas cotas de Pessoa com Deficiência ou de Pessoa Negra.
12.2 A aprovação do candidato no Concurso Público não assegura o direito à admissão, apenas a sua expectativa.
12.3 Este Concurso Público destina-se à formação de cadastro de reserva para o preenchimento de vaga definitiva
no quadro de pessoal do GHC, no entanto, considerando o princípio da continuidade do serviço público, conforme
necessidade deste e respeitando a ordem de classificação, os candidatos aprovados também poderão ser chamados
para o preenchimento de vaga temporária (contrato por prazo determinado), por período não superior a 01 (um) ano.
12.4 O provimento dos cargos pode ocorrer para qualquer das unidades/filiais do Grupo Hospitalar Conceição.
12.4.1 De acordo com a necessidade Institucional e/ou do serviço, durante o processo de admissão ou após ingresso,
o candidato poderá ser remanejado para outro horário, área e/ou unidade/filial.
12.5 O GHC, neste Concurso Público, utilizará como critério para provimento dos cargos, através das cotas:
12.5.1 A segunda vaga do cadastro da ocupação/função será destinada a um candidato aprovado na condição de
Pessoa com Deficiência, conforme ordem de classificação. A partir daí, a cada 10 (dez) candidatos chamados pela
classificação geral, será chamado 1 (um) candidato aprovado na condição de PCD.
12.5.1.1 Na forma do § 1º do Artigo 93 da Lei 8.213, de 1991, a substituição de empregado com deficiência ou de
beneficiário reabilitado da Previdência Social do quadro de empregados do GHC, será realizada por candidato
aprovado pela cota PCD, independente do disposto no item 12.5.1.
12.5.1.2 Em caso de não comparecimento, desistência de vaga ou não comprovação dos requisitos exigidos para
admissão será convocado o candidato posteriormente classificado pela condição de PCD.
12.5.2 A cada 4 (quatro) candidatos chamados pela classificação geral, será convocado 1 (um) candidato aprovado
na condição de Pessoa Negra, conforme ordem de classificação.
12.5.2.1 Em caso de não comparecimento, desistência de vaga ou não comprovação dos requisitos exigidos para
admissão, será convocado o candidato autodeclarado negro posteriormente classificado.
12.5.3 Na hipótese da não existência ou de término do cadastro de aprovados pelas cotas de Pessoa com Deficiência
ou de Pessoa Negra, considerando cada cargo, as vagas que vierem a surgir no decorrer da validade do Concurso
Público serão revertidas para os demais candidatos aprovados no certame, observada a ordem de classificação.
12.6 Do Preenchimento das VAGAS DEFINITIVAS (CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO)
12.6.1 O candidato chamado para ocupar vaga definitiva tem, após assinatura do Termo de Aceitação de Vaga, o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para comprovar os requisitos ao cargo. Caso o candidato não os satisfaça neste prazo,
será incluído, uma única vez, no final de cadastro. Sendo a segunda convocação, o candidato é eliminado do
Concurso Público.
12.6.2 O candidato chamado para ocupar vaga definitiva que comparecer ao setor de Recrutamento e Seleção e não
aceitar a contratação na vaga oferecida, independente do motivo, poderá assinar, uma única vez, o Termo de Opção
para Final de cadastro.
12.6.2.1 O prazo para assinatura do Termo de Opção para Final de Cadastro é de até 05 (cinco) dias úteis contados
a partir do dia subseqüente à assinatura do Termo de Aceitação da Vaga.
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12.6.3 O candidato convocado para preenchimento de vaga definitiva que não comparecer no prazo estipulado de 03
(três) dias úteis contados a partir do dia subseqüente ao envio da convocação (telegrama), passará,
automaticamente, uma única vez, para o final de cadastro do respectivo cargo para o qual está sendo convocado e,
ocorrendo segunda chamada, se não houver comparecimento, será excluído do Concurso Público.
12.7 Do Preenchimento das VAGAS TEMPORÁRIAS (CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO)
12.7.1 O candidato poderá ser chamado para o preenchimento de vaga temporária (contrato por prazo determinado),
por período não superior a 01 (um) ano, nos casos autorizados pelo Governo Federal.
12.7.2 O candidato que aceitar – ou não – o preenchimento da vaga temporária, permanecerá na mesma
classificação, na expectativa de convocação à vaga definitiva.
12.7.3 O candidato chamado para ocupar vaga temporária tem, após assinatura do Termo de Aceitação de Vaga
Temporária, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para comprovar os requisitos ao cargo. Caso o candidato não os
satisfaça neste prazo, perde o direito à vaga temporária, mantendo-se na mesma ordem de classificação do
respectivo Concurso Público.
12.7.4 O candidato chamado para ocupar vaga temporária que comparecer ao setor de Recrutamento e Seleção e
não aceitar a contratação na vaga oferecida, independente do motivo, deverá assinar o Termo de Desistência
específico para este fim, mantendo-se na mesma ordem de classificação do respectivo Concurso Público.
12.7.5 O candidato convocado para preenchimento de vaga temporária que não comparecer no prazo estipulado de
03 (três) dias úteis contados a partir do dia subsequente ao envio da convocação (telegrama), e considerando os
procedimentos das normas postais, perderá o direito à vaga temporária, permanecendo na mesma ordem de
classificação do respectivo Concurso Público, aguardando a possibilidade de convocação a uma vaga definitiva.
12.7.6 Caso ocorra o retorno do empregado afastado antes da admissão do candidato chamado a ocupar vaga por
prazo determinado, será verificada a existência de outra vaga temporária que possa ser ocupada, independente das
suas características (local ou turno de trabalho).
12.7.6.1 Não existindo vaga disponível no momento, o candidato ficará na expectativa de convocação a próxima vaga
temporária que poderá vir a surgir, dentro do prazo de validade do Concurso Público e conforme necessidade
institucional, permanecendo inalterada a sua classificação.
12.7.7 Ao GHC é reservado o direito, conforme necessidade institucional, de suspender e/ou cancelar a convocação
e/ou processo de contratação à vaga.
12.7.8 O candidato que já foi contratado por período determinado pelo GHC, independentemente do cargo, e que
teve seu contrato encerrado há menos de 24 (vinte e quatro) meses da convocação decorrente da aprovação neste
Concurso Público, não poderá assumir outro contrato por prazo determinado.
12.7.9 Durante a vigência do contrato temporário, o candidato que vier a ser chamado para uma vaga definitiva tem
até 03 (três) dias úteis contados a partir do dia subsequente ao envio da convocação (telegrama) para apresentar-se
novamente ao Setor de Recrutamento e Seleção/GRH do GHC para realizar a aceitação da vaga através do
preenchimento do Termo de Aceitação de Vaga e deverá providenciar, em até 05 (cinco) dias úteis após assinatura
do referido documento, a entrega da carteira de trabalho (CTPS) e da aptidão no exame Admissional de Saúde
Ocupacional (ASO) atualizado. Após conclusão destas etapas e conforme prazos estabelecidos pelo Setor de
Recrutamento e Seleção/GRH, o candidato deixará a vaga temporária e assumirá a vaga definitiva, respeitando a
ordem de classificação geral e por cotas para Pessoas com Deficiência e Pessoas Negras.
13. DA ADMISSÃO
13.1 A admissão do candidato fica condicionada à satisfação e comprovação dos requisitos necessários, e às
seguintes condições:
a) apresentar exatamente a habilitação específica descrita no Edital e atender à escolaridade e aos outros requisitos
exigidos para o exercício do cargo, que deverão estar concluídos na data da convocação;
b) ter sido aprovado neste Concurso Público e considerado apto nos exames médicos admissionais;
c) ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas no artigo 12 da Constituição Federal;
d) possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos;
e) atender, se o candidato participar pelas cotas de Pessoa com Deficiência ou de Pessoa Negra, às exigências
legais;
f) estar em gozo dos direitos civis e políticos;
g) estar quite com o Serviço Militar Obrigatório ou dele ter sido liberado, se do sexo masculino;
h) ter situação regular perante a legislação eleitoral;
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i) possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo a que concorre;
j) comprovar a escolaridade de acordo com a exigência do cargo a que concorre, mediante apresentação de
certificado, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;
k) possuir inscrição ativa no órgão fiscalizador do exercício profissional e quitação com suas obrigações perante ele,
caso a ocupação/função exija.
l) observância do Art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal e parecer nº GQ – 145 da Advocacia-Geral da União de
30/03/98, DOU de 03/01/98, referentes a acúmulo de cargos públicos;
m) a admissão do candidato fica condicionada ainda à observância do Art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal,
referente ao acúmulo de cargo, emprego ou funções públicas, abrangendo autarquias, fundações, empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder
público, sendo vedada também a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos
art. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma
da Constituição Federal, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e
exoneração;
n) não ser aposentado por invalidez;
o) não haver tido relação empregatícia com o Grupo Hospitalar Conceição encerrado por um dos motivos capitulados
no art. 482 da CLT;
p) a comprovação de experiência para os cargos em que é exigido tempo de serviço, será por meio de: apresentação
da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e/ou de publicação no Diário Oficial e/ou declaração do
contratante em que conste claramente que o candidato exerceu as atividades previstas no edital, no tempo mínimo
exigido, ou ainda, por meio de apresentação de contratos, juntamente com os respectivos recibos de pagamento
comprobatórios de prestação de serviço no exercício da profissão e atividades requeridas e tempo mínimo exigido
para os cargos.
q) comparecer ao Programa de Integração da Instituição que ocorre conforme determinação do Grupo Hospitalar
Conceição, em dias úteis, em horário comercial, das 08h às 12h e das 13h30min às 17h em datas previamente
agendadas pela Gestão do Trabalho, Educação e Desenvolvimento, Setor de Recrutamento e Seleção do Grupo
Hospitalar Conceição;
r) para os cargos em que é permitido o acúmulo com outro emprego público, conforme Legislação, o candidato não
pode ter mais de 01 (um) vínculo federal, estadual ou municipal cadastrado no CNES (Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde). Caso possua, deve apresentar declaração de solicitação de exclusão de cadastro e o
respectivo recebimento pela Instituição detentora do registro, a fim de comprovar a inexistência de mais de 01 (um)
vínculo público.
s) não será aceito nenhum outro tipo de documento e/ou comprovante que não os enumerados neste Edital, sendo
que o GHC, conforme necessidade, ainda pode solicitar documentos complementares para comprovação de
requisitos.
13.2 Para fins de admissão o candidato deverá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do Termo de
Aceitação da Vaga, apresentar original e entregar cópia dos documentos descritos no Anexo III – atualizados, em
boas condições, e com frente e verso legíveis.
13.3 No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes das exigências contidas nos subitens anteriores. No
entanto, o candidato que não as satisfaça em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do Termo de Aceitação da
Vaga, será incluído, uma única vez, no Final de Cadastro do respectivo cargo. Ocorrendo segunda chamada, não
comprovando às exigências para assumir o cargo, o candidato será excluído do Concurso Público.
13.4 A admissão dos candidatos aprovados no Concurso Público dar-se-á conforme o Regime Jurídico vigente na
data da admissão.
13.5 As atribuições dos contratados serão as constantes do Anexo I deste Edital, complementadas pela lei de criação
de cada cargo, que deverão ser integralmente cumpridas pelos mesmos. Tais atribuições podem ser alteradas a
qualquer momento, a critério do GHC.
13.6 Será excluído do Concurso Público o candidato que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata.
A inexatidão das informações, irregularidades dos documentos ou não comprovação dos mesmos no prazo solicitado
pelo GHC, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os
atos decorrentes de sua inscrição.
14. DAS ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGADOS DO GHC
14.1 Compreende a todos os empregados do GHC, dentro da rede de serviços e ações institucionais, as seguintes
atribuições:
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a) Elaborar parecer técnico; realizar atividades de ensino e pesquisa; realizar atividades de educação permanente,
quando indicadas para os respectivos cargos; realizar consultorias e outras atividades afins.
b) Fornecer atestados aos usuários, nas suas áreas de competência, sempre que necessário, ou por estes
solicitados.
c) Participar da execução dos projetos, convênios, contratos, termos de cooperação e outros celebrados e assumidos
pelo GHC com instituições públicas e/ou privadas, dentro da sua jornada de trabalho.
d) Fazer uso obrigatório dos EPIs (equipamentos de proteção individual) fornecidos para o desempenho de suas
funções e realizar os exames periódicos, sob pena de serem aplicadas sanções disciplinares cabíveis.
e) Responsabilizar-se por equipamentos e materiais fornecidos pelo GHC para o desempenho das suas funções,
podendo vir a ser responsabilizado em caso de danos ou prejuízos causados por negligência e/ou imprudência.
f) Cumprir a carga horária diária e mensal de trabalho, conforme contrato de emprego firmado.
g) Desempenhar as atividades de trabalho conforme descrição dos cargos presente no Anexo I.
14.2 A descrição dos cargos pode sofrer alterações a qualquer momento a critério do GHC.
14.3 Os empregados admitidos pelo GHC têm suas responsabilidades e direitos previstos na legislação, em
convenções, acordos e dissídios coletivos, bem como nas normativas internas do GHC.
14.4 É dever dos empregados cumprir o disposto no Código de Ética e Conduta do Grupo Hospitalar Conceição.
14.5 Será devida indenização por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou
imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho.
14.6 A adaptação dos contratados, admitidos às suas funções, ao ambiente de trabalho, bem como à Instituição,
segundo suas políticas e normas, durante o período de experiência previsto no Regime Celetista é condição
indispensável para a manutenção destes na respectiva ocupação, não existindo estabilidade no cargo por todo o
período da relação.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 Todos os horários determinados por este Edital e demais publicações posteriores seguirão conforme horário de
Brasília/DF.
15.2 Os Editais referentes ao Concurso Público serão divulgados e estarão disponíveis na Fundatec, na Rua Prof.
Cristiano Fischer, nº 2012, em Porto Alegre/RS, e no site www.fundatec.org.br.
15.3 A Fundatec encaminha ao candidato e-mails meramente informativos, ao endereço eletrônico fornecido na ficha
de inscrição, não isentando o candidato de buscar as informações nos locais informados no Edital. O site da
Fundatec, www.fundatec.org.br, será fonte permanente de comunicação de avisos e editais.
15.4 As inscrições, de que tratam este Edital, implicam o conhecimento das presentes instruções por parte do
candidato e seu compromisso tácito de aceitar as condições de sua realização.
15.5 Os candidatos têm ciência de que, por se tratar de um Concurso Público, os dados pessoais (nome e número
de inscrição) e resultados também serão públicos.
15.6 O GHC e a Fundatec não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos ou apostilas referentes a este
Concurso Público.
15.7 Qualquer ação judicial decorrente deste Concurso Público deverá ser ajuizada no Foro da Comarca de Porto
Alegre/RS, excluindo-se qualquer outro Foro.
15.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concursos da Fundatec em conjunto com a Comissão de
Concursos do GHC.
15.9 O candidato deverá manter seu endereço atualizado perante a Fundatec enquanto estiver participando do
Concurso Público até a publicação da Classificação Final. Após, os candidatos classificados deverão manter os
dados de contato atualizados perante o GHC. São de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos
da não atualização de seu endereço.
15.10 Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas,
nem de resultados, gabaritos, notas, classificação, convocações ou outras quaisquer relacionadas aos resultados
provisórios ou finais das provas e do Concurso Público. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os
comunicados a serem divulgados.
15.11 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstâncias estas que serão mencionadas em
Editais Retificativos ou Aditivos.
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15.12 As disposições e instruções contidas na página da internet, nas capas dos cadernos de provas, nos Editais e
avisos oficiais divulgados pela Fundatec no site www.fundatec.org.br, ou em qualquer outro veículo de
comunicação, constituirão normas que passarão a integrar o presente Edital.
15.13 Todas as despesas referentes aos deslocamentos, hospedagem e alimentação dos candidatos correrão por
sua própria conta, eximindo-se a Fundatec e o GHC da responsabilidade por essas despesas e outras decorrentes,
inclusive no caso de eventual reaplicação de provas.
15.14 A Fundatec não fornecerá aos candidatos aprovados atestado ou certificado de participação ou classificação no
Concurso Público.
15.15 Atestados, certificados e etc, encaminhados para fins do Concurso, não serão disponibilizados em cópia
posteriormente.
15.16 Os documentos referentes a este Concurso Público ficarão sob a guarda da Fundatec até a publicação do
Edital de Classificação Final para Homologação do Concurso Público, sendo posteriormente repassados ao GHC, via
ofício.
15.17 Será admitida a impugnação deste Edital, desde que devidamente fundamentada, no prazo de (5) cinco dias
úteis a contar da sua publicação, a qual deverá ser enviada para o e-mail concursos@fundatec.org.br.
16. ANEXOS
Integram este Edital, como se nele transcritos estivessem, os seguintes Anexos:
a) Anexo I – ATRIBUIÇÃO DE CARGOS;
b) Anexo II – QUADRO DEMONSTRATIVO DE PROVAS;
c) Anexo III – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO;
d) Anexo IV – TERMO DE SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL;
e) Anexo V – PROGRAMAS – PROVA BASE;
f) Anexo VI – PROGRAMAS – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS.

Porto Alegre, 11 de janeiro de 2019.

Dra Adriana Denise Acker
Diretora-Superintendente do Grupo Hospitalar Conceição
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ANEXO I – ATRIBUIÇÃO DE CARGOS
1. NÍVEL MÉDIO COMPLETO

DESPENSEIRO
Requisitos:



Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de nível médio, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
Experiência comprovada de 6 (seis) meses em recepção, seleção, armazenamento e dispensação de
alimentos.

Descrição Sintética:









Receber, conferir e armazenar gêneros alimentícios e materiais de limpeza, observando data de validade e
integridade de embalagens.
Distribuir gêneros alimentícios e materiais de limpeza conforme requisições.
Higienizar a área do serviço, utensílios e equipamentos.
Realizar levantamento dos estoques existentes.
Operar adequadamente equipamentos e higienizá-los.
Elaborar pequenas refeições bem como auxiliar no porcionamento e distribuição das refeições.
Auxiliar na realização de atividades de ensino e pesquisa.
Executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da rede de serviços do Grupo
Hospitalar Conceição.

MOTORISTA
Requisitos:









Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de nível médio, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
Carteira de Motorista categoria “D”.
Certificado de conclusão de curso de Primeiros Socorros.
Certificado de conclusão de curso de Direção Defensiva.
Certificado de conclusão de curso de Condutores de Veículos de Emergência.
Certificado de conclusão de curso de Condutores de Veículos de Transporte Coletivo.
Certificado de conclusão de curso de Condutores de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos.
Experiência comprovada de 06 (seis) meses como motorista.

Descrição Sintética:








Transportar pessoas e materiais utilizando veículos motorizados.
Realizar entregas.
Auxiliar no embarque e desembarque de pacientes e materiais.
Zelar pela conservação do veículo, providenciando e verificando itens como combustível, lubrificantes,
mecânica, elétrica, limpeza e outros.
Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
Auxiliar na realização de atividades de ensino e pesquisa.
Executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da rede de serviços do Grupo
Hospitalar Conceição.
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2. NÍVEL TÉCNICO COMPLETO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (CENTRO CIRÚRGICO, SALA DE RECUPERAÇÃO E/OU CENTRO DE
MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO)
Requisitos:
 Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de nível médio, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado, devidamente registrado, de conclusão de Curso Técnico de Enfermagem fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado de conclusão de Curso de Instrumentação Cirúrgica; ou Especialização de Nível Médio em
Centro Cirúrgico para Técnicos de Enfermagem; ou Curso Pós-técnico de Enfermagem em Centro
Cirúrgico; ou Recuperação Anestésica; ou Centro de Material e Esterilização; ou Título de Especialização
Profissional Técnica de Enfermagem em Instrumentação Cirúrgica; ou Centro Cirúrgico; ou Recuperação
Anestésica; ou Centro de Material e Esterilização, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação.
 Registro no COREN-RS.
 Experiência comprovada de 6 (seis) meses no cargo e na área da especialidade técnica.
Descrição Sintética:
 Realizar atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem de acordo com o Decreto nº 94.406 de
08.06.87 que regulamenta a Lei nº 7.498 de 25.06.86 que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá
outras providências.
 Desempenhar atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem nas diferentes áreas de atuação
da sua especialidade técnica no Grupo Hospitalar Conceição, atuando como instrumentador cirúrgico e
auxiliar em sala de recuperação e centro de materiais e esterilização.
 Prestar assistência de enfermagem, atuando sob supervisão de enfermeiro.
 Organizar o ambiente de trabalho.
 Receber o plantão do técnico de enfermagem.
 Dar continuidade ao plantão, comunicando as condições do paciente ao enfermeiro supervisor.
 Comunicar as informações referentes ao plantão para o técnico de enfermagem do plantão subseqüente.
 Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos administrativos, de biossegurança
nos serviços de saúde, de ética e conduta.
 Realizar registros e elaborar relatórios.
 Comunicar-se com pacientes, familiares e com as equipes de saúde.
 Prestar cuidados específicos e muitas vezes de alta complexidade e individualizados à pacientes
submetidos aos diferentes tipos de procedimentos cirúrgicos, priorizando os procedimentos de maior
complexidade.
 Participar do gerenciamento e organização dos insumos necessários para o adequado funcionamento do
serviço de enfermagem.
 Auxiliar na realização de atividades de ensino e pesquisa.
 Executar atividades da sua competência, especialidade técnica e/ou área de atuação na rede de serviços
do Grupo Hospitalar Conceição.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GENERALISTA)
Requisitos:
 Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de nível médio, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado, devidamente registrado, de conclusão de Curso Técnico de Enfermagem, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Registro no COREN-RS.
Descrição Sintética:
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 Realizar atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem de acordo com o Decreto nº 94.406 de
08.06.87 que regulamenta a Lei nº 7.498 de 25.06.86 que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá
outras providências.
 Desempenhar atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem nas diferentes áreas de atuação
da sua especialidade técnica no Grupo Hospitalar Conceição, incluindo serviço de saúde comunitária,
centro de atenção psicossocial, programa de atenção domiciliar e de saúde da família.
 Prestar assistência de enfermagem, atuando sob supervisão de enfermeiro.
 Organizar o ambiente de trabalho.
 Receber o plantão do técnico de enfermagem.
 Dar continuidade ao plantão, comunicando as condições do paciente ao enfermeiro supervisor.
 Comunicar as informações referentes ao plantão para o técnico de enfermagem do plantão subseqüente.
 Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos administrativos, de biossegurança
nos serviços de saúde, de ética e conduta.
 Realizar registros e elaborar relatórios.
 Comunicar-se com pacientes, familiares e com as equipes de saúde.
 Participar do gerenciamento e organização dos insumos necessários para o adequado funcionamento do
serviço de enfermagem.
 Auxiliar na realização de atividades de ensino e pesquisa.
 Executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da rede de serviços do Grupo
Hospitalar Conceição.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (HEMOTERAPIA)
Requisitos:
 Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de nível médio, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado, devidamente registrado, de conclusão de Curso Técnico de Enfermagem fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado de conclusão de Curso de Especialização de Nível Médio em Hemoterapia; ou em Banco de
Sangue; ou Curso Pós-técnico de Banco de Sangue; ou Enfermagem em Hemoterapia; ou Título de
Especialização Profissional Técnica de Enfermagem em Hemoterapia; ou Hematologia e Hemoterapia,
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Registro no COREN-RS.
 Experiência comprovada de 6 (seis) meses no cargo e na área da especialidade técnica.
Descrição Sintética:
 Realizar atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem de acordo com o Decreto nº 94.406 de
08.06.87 que regulamenta a Lei nº 7.498 de 25.06.86 que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá
outras providências.
 Desempenhar atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem nas áreas de hemoterapia.
 Prestar assistência de enfermagem, sob supervisão do enfermeiro.
 Executar procedimentos técnicos e ações de enfermagem, sob supervisão do enfermeiro.
 Organizar o ambiente de trabalho.
 Receber o plantão do técnico de enfermagem.
 Dar continuidade ao plantão, comunicando as condições do paciente ao enfermeiro supervisor.
 Comunicar as informações referentes ao plantão para o técnico de enfermagem.
 Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos administrativos, de biossegurança
nos serviços de saúde, de ética e conduta.
 Realizar registros e elaborar relatórios.
 Comunicar-se com pacientes, familiares e com as equipes de saúde.
 Participar do gerenciamento e organização dos insumos necessários para o adequado funcionamento do
serviço de enfermagem.
 Auxiliar na realização de atividades de ensino e pesquisa.
 Executar atividades da sua competência, especialidade técnica e/ou área de atuação na rede de serviços
do Grupo Hospitalar Conceição.
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM (INTENSIVISTA ADULTO)
Requisitos:
 Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de nível médio, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado, devidamente registrado, de conclusão de Curso Técnico de Enfermagem fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado de conclusão de Curso de Especialização de Nível Médio em Unidade de Tratamento
Intensivo Adulto para Técnicos de Enfermagem; ou Curso Pós-técnico de Enfermagem em Intensivismo;
ou Terapia Intensiva; ou Título de Especialização Profissional Técnica de Enfermagem em Intensivismo
Adulto; ou Terapia Intensiva; ou Unidade de Terapia Intensiva, fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Registro no COREN-RS.
 Experiência comprovada de 6 (seis) meses no cargo e na área da especialidade técnica.
Descrição Sintética:
 Realizar atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem de acordo com o Decreto nº 94.406 de
08.06.87 que regulamenta a Lei nº 7.498 de 25.06.86 que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá
outras providências.
 Desempenhar atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem no cuidado ao paciente adulto
criticamente enfermo.
 Prestar assistência de enfermagem, atuando sob supervisão de enfermeiro.
 Organizar o ambiente de trabalho.
 Receber o plantão do técnico de enfermagem.
 Dar continuidade ao plantão, comunicando as condições do paciente ao enfermeiro supervisor.
 Comunicar as informações referentes ao plantão para o técnico de enfermagem.
 Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos administrativos, de biossegurança
nos serviços de saúde, de ética e conduta.
 Realizar registros e elaborar relatórios.
 Comunicar-se com pacientes, familiares e com as equipes de saúde.
 Participar do gerenciamento e organização dos insumos necessários para o adequado funcionamento do
serviço de enfermagem.
 Auxiliar na realização de atividades de ensino e pesquisa.
 Executar atividades da sua competência, especialidade técnica e/ou área de atuação na rede de serviços
do Grupo Hospitalar Conceição.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (INTENSIVISTA NEONATAL)
Requisitos:
 Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de nível médio, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado, devidamente registrado, de conclusão de Curso Técnico de Enfermagem fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado de conclusão de Curso de Especialização de Nível Médio em Unidade de Tratamento
Intensivo Neonatal para Técnicos de Enfermagem; ou Curso Pós-técnico de Enfermagem em
Intensivismo Neonatal; ou Terapia Intensiva Neonatal; ou Neonatologia; ou Título de Especialização
Profissional Técnica de Enfermagem em Intensivismo Neonatal; ou Terapia Intensiva Neonatal; ou
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; ou Neonatologia, fornecido por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação.
 Registro no COREN-RS.
 Experiência comprovada de 6 (seis) meses no cargo e na área da especialidade técnica.

Executora: FUNDATEC – Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012, CEP 91410-000, Porto Alegre – RS
Informações: no site www.fundatec.org.br ou pelos fones (51) 3320-1000, para capital e DDD 51
e 0800 035 2000, para interior e outros Estados.
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Descrição Sintética:
 Realizar atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem de acordo com o Decreto nº 94.406 de
08.06.87 que regulamenta a Lei nº 7.498 de 25.06.86 que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá
outras providências.
 Desempenhar atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem no cuidado ao paciente neonatal
criticamente enfermo.
 Prestar assistência de enfermagem, atuando sob supervisão de enfermeiro.
 Organizar o ambiente de trabalho.
 Receber o plantão do técnico de enfermagem.
 Dar continuidade ao plantão, comunicando as condições do paciente ao enfermeiro supervisor.
 Comunicar as informações referentes ao plantão para o técnico de enfermagem.
 Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos administrativos, de biossegurança
nos serviços de saúde, de ética e conduta.
 Realizar registros e elaborar relatórios.
 Comunicar-se com pacientes, familiares e com as equipes de saúde.
 Participar do gerenciamento e organização dos insumos necessários para o adequado funcionamento do
serviço de enfermagem.
 Auxiliar na realização de atividades de ensino e pesquisa.
 Executar atividades da sua competência, especialidade técnica e/ou área de atuação na rede de serviços
do Grupo Hospitalar Conceição.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (INTENSIVISTA PEDIÁTRICO)
Requisitos:
 Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de nível médio, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado, devidamente registrado, de conclusão de Curso Técnico de Enfermagem fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado de conclusão de Curso de Especialização de Nível Médio em Pediatria e Neonatologia, em
Intensivismo; ou Curso Pós-técnico de Enfermagem em Intensivismo Pediátrico; ou Enfermagem
Pediátrica, ou Terapia Intensiva Pediátrica; ou Pediatria; ou Título de Especialização Profissional Técnica
de Enfermagem em Pediatria; ou Enfermagem em Saúde da Criança; ou Unidade de Terapia Intensiva
Pediátrica, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Registro no COREN-RS.
 Experiência comprovada de 6 (seis) meses no cargo e na área da especialidade técnica.
Descrição Sintética:
 Realizar atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem de acordo com o Decreto nº 94.406 de
08.06.87 que regulamenta a Lei nº 7.498 de 25.06.86 que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá
outras providências.
 Desempenhar atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem no cuidado ao paciente
pediátrico criticamente enfermo.
 Prestar assistência de enfermagem, atuando sob supervisão de enfermeiro.
 Organizar o ambiente de trabalho.
 Receber o plantão do técnico de enfermagem.
 Dar continuidade ao plantão, comunicando as condições do paciente ao enfermeiro supervisor.
 Comunicar as informações referentes ao plantão para o técnico de enfermagem.
 Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos administrativos, de biossegurança
nos serviços de saúde, de ética e conduta.
 Realizar registros e elaborar relatórios.
 Comunicar-se com pacientes, familiares e com as equipes de saúde.
 Participar do gerenciamento e organização dos insumos necessários para o adequado funcionamento do
serviço de enfermagem.
 Auxiliar na realização de atividades de ensino e pesquisa.
 Executar atividades da sua competência, especialidade técnica e/ou área de atuação na rede de serviços
Executora: FUNDATEC – Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012, CEP 91410-000, Porto Alegre – RS
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do Grupo Hospitalar Conceição.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (OBSTETRÍCIA)
Requisitos:
 Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de nível médio, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado, devidamente registrado, de conclusão de Curso Técnico de Enfermagem fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado de conclusão de Curso de Especialização de Nível Médio em Obstetrícia para Técnicos de
Enfermagem; ou Curso Pós-técnico de Enfermagem em Obstetrícia; ou Título de Especialização
Profissional Técnica de Enfermagem em Obstetrícia, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação.
 Registro no COREN-RS.
 Experiência comprovada de 6 (seis) meses no cargo e na área da especialidade técnica.
Descrição Sintética:
 Realizar atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem de acordo com o Decreto nº 94.406 de
08.06.87 que regulamenta a Lei nº 7.498 de 25.06.86 que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá
outras providências.
 Desempenhar atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem nas áreas de obstetrícia, no
cuidado à gestante, no cuidado ao paciente neonatal e no binômio mãe-bebê.
 Prestar assistência de enfermagem, atuando sob supervisão de enfermeiro.
 Organizar o ambiente de trabalho.
 Receber o plantão do técnico de enfermagem.
 Dar continuidade ao plantão, comunicando as condições do paciente ao enfermeiro supervisor.
 Comunicar as informações referentes ao plantão para o técnico de enfermagem.
 Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos administrativos, de biossegurança
nos serviços de saúde, de ética e conduta.
 Realizar registros e elaborar relatórios.
 Comunicar-se com pacientes, familiares e com as equipes de saúde.
 Participar do gerenciamento e organização dos insumos necessários para o adequado funcionamento do
serviço de enfermagem.
 Auxiliar na realização de atividades de ensino e pesquisa.
 Executar atividades da sua competência, especialidade técnica e/ou área de atuação na rede de serviços
do Grupo Hospitalar Conceição.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (ONCOLOGIA)
Requisitos:
 Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de nível médio, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado, devidamente registrado, de conclusão de Curso Técnico de Enfermagem, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado de conclusão de Curso de Especialização de Nível Médio em Hematologia para Técnicos de
Enfermagem; ou Oncologia para Técnicos de Enfermagem; ou Curso Pós-técnico de Enfermagem em
Oncologia; ou Hematologia e Hemoterapia; ou Título de Especialização Profissional Técnica de
Enfermagem em Oncologia; ou Enfermagem em Radioterapia; ou Enfermagem em Hematologia,
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Registro no COREN-RS.
 Experiência comprovada de 6 (seis) meses no cargo e na área da especialidade técnica.

Executora: FUNDATEC – Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012, CEP 91410-000, Porto Alegre – RS
Informações: no site www.fundatec.org.br ou pelos fones (51) 3320-1000, para capital e DDD 51
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Descrição Sintética:
 Realizar atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem de acordo com o Decreto nº 94.406 de
08.06.87 que regulamenta a Lei nº 7.498 de 25.06.86 que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá
outras providências.
 Desempenhar atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem nas áreas de oncologia,
hematologia, radioterapia e no transplante de medula óssea.
 Prestar assistência de enfermagem, sob supervisão de enfermeiro.
 Executar procedimentos técnicos e ações de enfermagem, sob supervisão do enfermeiro.
 Organizar o ambiente de trabalho.
 Receber o plantão do técnico de enfermagem.
 Dar continuidade ao plantão, comunicando as condições do paciente ao enfermeiro supervisor.
 Comunicar as informações referentes ao plantão para o técnico de enfermagem.
 Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos administrativos, de biossegurança
nos serviços de saúde, de ética e conduta.
 Realizar registros e elaborar relatórios.
 Comunicar-se com pacientes, familiares e com as equipes de saúde.
 Participar do gerenciamento e organização dos insumos necessários para o adequado funcionamento do
serviço de enfermagem.
 Auxiliar na realização de atividades de ensino e pesquisa.
 Executar atividades da sua competência, especialidade técnica e/ou área de atuação dentro da rede de
serviços do Grupo Hospitalar Conceição.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (SAÚDE DO TRABALHADOR)
Requisitos:
 Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de nível médio, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de Técnico de Enfermagem fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado de conclusão de Curso de Especialização de Nível Médio em Saúde do Trabalhador para
Técnicos de Enfermagem; ou Curso Pós-técnico de Enfermagem do Trabalho; ou Enfermagem em Saúde
do Trabalhador; ou Título de Especialização Profissional Técnica de Enfermagem em Saúde do
Trabalhador; ou em Enfermagem do Trabalho, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação.
 Registro no COREN-RS.
 Experiência comprovada de 6 (seis) meses no cargo e na área da especialidade técnica.
Descrição Sintética:
 Realizar atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem de acordo com o Decreto nº 94.406 de
08.06.87 que regulamenta a Lei nº 7.498 de 25.06.86 que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá
outras providências.
 Desempenhar atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem na Saúde do Trabalhador.
 Prestar assistência de enfermagem, procedimentos técnicos de enfermagem e ações de enfermagem em
Saúde do Trabalhador junto aos empregados do Grupo Hospitalar Conceição, atuando sob supervisão de
enfermeiro.
 Organizar o ambiente de trabalho.
 Receber plantão do técnico de enfermagem.
 Dar continuidade ao plantão, comunicando as condições do paciente ao enfermeiro supervisor.
 Comunicar informações referentes ao plantão para o técnico de enfermagem.
 Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos administrativos, de biossegurança
nos serviços de saúde, de ética e conduta.
 Realizar registros e elaborar relatórios.
 Comunicar-se com as equipes, empregados e gestores do Grupo Hospitalar Conceição.
 Participar do gerenciamento e organização dos insumos necessários para o adequado funcionamento do
serviço de enfermagem.
Executora: FUNDATEC – Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012, CEP 91410-000, Porto Alegre – RS
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 Auxiliar na realização de atividades de ensino e pesquisa.
 Executar atividades da sua competência, especialidade técnica e/ou área de atuação na rede de serviços
do Grupo Hospitalar Conceição.

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO (ELETROTÉCNICO)
Requisitos:
 Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de nível médio, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado de conclusão de Curso Técnico em Eletrotécnica, fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Registro no Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT/RS.
Descrição Sintética:







Executar e realizar manutenção de instalações elétricas prediais e industriais em baixa tensão;
Consertar equipamentos elétricos, liquidificadores, enceradeiras, aquecedores de ambiente;
Realizar manutenção e operar grupos geradores;
Realizar manutenção e operar subestações de 13,8kV e 69kV;
Auxiliar na realização de atividades de ensino e pesquisa.
Executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da rede de serviços do Grupo
Hospitalar Conceição.

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO (MECÂNICO)
Requisitos:
 Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de nível médio, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado de conclusão de Curso Técnico em Mecânica, fornecido por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação.
 Experiência comprovada de 6 (seis) meses como Técnico de Mecânica.
 Registro no Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT/RS.
Descrição Sintética:
 Executar a manutenção em bombas d’água, compressores, máquinas de lavar, secadores, bombas de
vácuo, autoclaves, reservatórios de água quente e equipamentos de cozinha.
 Noções básicas de soldagem, pneumática, hidráulica, rolamentos e lubrificação.
 Manutenção em redes de vapor, água quente, ar comprimido e GLP.
 Realizar leitura de desenhos técnicos e fluxogramas.
 Auxiliar na realização de atividades de ensino e pesquisa.
 Executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da rede de serviços do Grupo
Hospitalar Conceição.

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO (REFRIGERAÇÃO)
Requisitos:
 Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de nível médio, fornecido por

Executora: FUNDATEC – Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012, CEP 91410-000, Porto Alegre – RS
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instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado de conclusão de Curso Técnico em Refrigeração e Climatização, fornecido por instituição de
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Experiência comprovada de 6 (seis) meses como Técnico de Refrigeração.
 Registro no Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT/RS.
Descrição Sintética:









Identificar problemas de dimensionamento elétrico e mecânico.
Analisar ciclo de refrigeração.
Identificar falhas elétricas e mecânicas, apresentando soluções.
Realizar manutenção corretiva e preventiva.
Conhecimento em sondagem Oxi-acetilenica.
Compreender a lógica de comando e acompanhamento elétrico.
Identificar, substituir e selecionar componentes para aplicações e refrigeração.
Atuação em ar condicionado tipo janela, mini-centrais, centrais, bebedouros, câmara frias, geladeiras,
refrigeradores comerciais.
 Auxiliar na realização de atividades de ensino e pesquisa.
 Executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da rede de serviços do Grupo
Hospitalar Conceição.

3. NÍVEL SUPERIOR COMPLETO

ESPECIALISTA EM HEMOTERAPIA
Requisitos:
 Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de graduação de nível superior
Bacharelado em Biologia; ou Biomedicina com habilitação em Banco de Sangue; ou Biomedicina com
habilitação em Análises Clínicas; ou Farmácia; ou Farmácia com habilitação - Farmacêutico Bioquímico,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Quando formado em Biologia, possuir registro no CRBio/RS.
 Quando formado em Biomedicina com habilitação em Banco de Sangue; ou Biomedicina com habilitação
em Análises Clínicas, possuir registro no CRBM/RS.
 Quando formado em Farmácia; ou Farmácia com habilitação - Farmacêutico Bioquímico, possuir registro
no CRF/RS.
 Experiência comprovada de 6 (seis) meses em serviços de hemoterapia.
Descrição Sintética:












Realizar triagem clínica, hematológica e coleta de sangue de doadores e pacientes.
Processar, liberar e armazenar sangue e hemocomponentes.
Acompanhar aféreses terapêuticas e não terapêuticas.
Realizar controles de qualidade de hemocomponentes e reagentes.
Realizar e interpretar testes imuno-hematológicos de doadores e receptores de sangue e testes prétransfusionais.
Realizar processamento, controle de qualidade e descongelamento de células tronco para transplantes.
Realizar avaliação técnica de insumos e equipamentos dentro de sua área de atuação.
Coordenar, supervisionar e executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da rede
de serviços do Grupo Hospitalar Conceição.
Supervisionar residentes e estagiários.
Realizar atividades de ensino e pesquisa.
Prestar consultorias e pareceres técnicos na sua área de atuação.

Executora: FUNDATEC – Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012, CEP 91410-000, Porto Alegre – RS
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PERFUSIONISTA
Requisitos:
 Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de graduação de nível superior
Bacharelado em Biologia; ou Biomedicina; ou Enfermagem; ou Farmácia, fornecido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado de conclusão de Curso de Pós-graduação em Perfusão; ou Circulação Extracorpórea,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Título de Especialista em Circulação Extracorpórea, fornecido pela Sociedade Brasileira de Circulação
Extracorpórea.
 Quando formado em Biologia, possuir registro no CRBio/RS.
 Quando formado em Biomedicina, possuir registro no CRBM/RS.
 Quando formado em Enfermagem, possuir registro no COREN/RS.
 Quando formado em Farmácia, possuir registro no CRF/RS.
 Experiência comprovada mínima de 6 (seis) meses como Perfusionista.
Descrição Sintética:
 Coordenar e administrar as atividades de perfusão.
 Planejar a previsão, requisição e controle dos materiais e equipamentos utilizados nos procedimentos de
circulação extracorpórea, especialmente oxigenadores, circuitos, reservatórios, filtros, cânulas,
termômetros, fluxômetros, e demais acessórios.
 Examinar e testar os componentes das máquinas coração-pulmão, controlar sua manutenção preventiva
e corretiva, conservando-as, permanentemente, em condições de uso.
 Obter informações no prontuário e com a equipe médica, sobre a história clínica do paciente.
 Verificar a existência de doenças ou condições que possam interferir na execução, ou requerer cuidados
especiais com a condução, da circulação extracorpórea, tais como diabetes, hipertensão arterial, doenças
endócrinas, uso de diuréticos, digitálicos e anticoagulantes.
 Obter os dados biométricos do paciente, idade, peso, altura e superfície corpórea, para cálculo dos fluxos
de sangue, gases, composição e volume dos líquidos do circuito.
 Calcular as doses de heparina para a anticoagulação sistêmica e de protamina, para sua posterior
neutralização.
 Fornecer ao cirurgião os calibres mínimos das cânulas aórtica e venosas, adequadas aos fluxos
sanguíneos a serem utilizados.
 Obter do anestesista os parâmetros hemodinâmicos do paciente, desde a indução anestésica, para a sua
manutenção durante a perfusão.
 Atuar junto ao cirurgião, executando a circulação do sangue e sua oxigenação extracorpórea, monitorizar
as pressões arteriais e venosas, diurese, tensão dos gases sanguíneos, hematócrito, nível de
anticoagulação e promover as correções necessárias.
 Induzir o grau de hipotermia sistêmica determinado pelo cirurgião, através do resfriamento do sangue no
circuito do oxigenador, para preservação metabólica do sistema nervoso central e demais sistemas
orgânicos; reaquece o paciente ao final do procedimento.
 Preparar e administrar as soluções destinadas à proteção do miocárdio, através de equipamentos e
circuitos especiais para aquela finalidade.
 Administrar os medicamentos necessários ao paciente, no circuito extracorpóreo, sob protocolos com a
equipe, como inotrópicos, vasopressores, vasodilatadores, diuréticos e agentes anestésicos.
 Encerrar o procedimento, retornando a ventilação ao anestesista, após o coração reassumir as suas
funções, mantendo a volemia do paciente e as condições hemodinâmicas necessárias ao bom
funcionamento cardiorrespiratório.
 Controlar a presença de anticoagulante residual e administra o seu antagonista, para neutralizar
completamente as suas ações.
 Preencher a ficha de perfusão que contém todos os dados relativos ao procedimento, bem como o
balanço hídrico e sanguíneo, para orientação do tratamento pós-operatório.
 Coordenar, supervisionar e executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da rede
de serviços do Grupo Hospitalar Conceição.
 Supervisionar residentes e estagiários.
 Realizar atividades de ensino e pesquisa.
 Prestar consultorias e pareceres técnicos na sua área de atuação.
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MÉDICO (CIRURGIA CARDIOVASCULAR)
Requisitos:
 Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de graduação de nível superior
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado de conclusão de Residência Médica de 4 (quatro) anos em Cirurgia Cardiovascular em serviço
credenciado pela CNRM; ou Título de Especialista em Cirurgia Cardiovascular fornecido pela Sociedade
Brasileira de Cirurgia Cardiovascular.
 Registro no CREMERS.
Descrição Sintética:
 Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 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.
 Prestar assistência médica-cirúrgica e preventiva.
 Acompanhar atos pós-operatórios e pós-altas.
 Participar, supervisionar e executar demais atividades na área de cirurgia cardiovascular.
 Realizar o acompanhamento a transporte de pacientes.
 Realizar todos os procedimentos diagnóstico-terapêuticos pertinentes à especialidade ou à área de
atuação.
 Realizar atendimento em todas as unidades do GHC.
 Coordenar, supervisionar e executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da rede
de serviços do Grupo Hospitalar Conceição.
 Supervisionar residentes e estagiários.
 Realizar atividades de ensino e pesquisa.
 Prestar consultorias e pareceres técnicos na sua área de atuação.

MÉDICO (DERMATOLOGIA)
Requisitos:
 Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de graduação de nível superior
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado de conclusão de Residência médica de 3 (três) anos em Dermatologia em Serviço
reconhecido pelo CNRM; ou Título Especialista em Dermatologia fornecido pela Sociedade Brasileira de
Dermatologia.
 Registro no CREMERS.
Descrição Sintética:










Realizar consultas e atendimentos médicos.
Tratar pacientes.
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.
Realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos pertinentes à especialidade.
Atendimento aos pacientes de ambulatório e internação.
Atendimento de procedimentos dermatológicos.
Coordenar, supervisionar e executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da rede
de serviços do Grupo Hospitalar Conceição.
 Supervisionar residentes e estagiários.
 Realizar atividades de ensino e pesquisa.
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 Prestar consultorias e pareceres técnicos na sua área de atuação.

MÉDICO (EMERGENCISTA)
Requisitos:
 Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de graduação de nível superior
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado ou documento de conclusão de Residência Médica em Medicina de Emergência; ou Título de
Especialista da Comissão Nacional de Residência Médica; ou Associação Médica Brasileira em uma das
seguintes especialidades: Cardiologia, Clínica Médica, Medicina Intensiva, Nefrologia, Neurologia,
Gastroenterologia, Infectologia ou Pneumologia.
 Registro no CREMERS.
Descrição Sintética:
 Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 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;
 Prestar assistência médica clínica aos pacientes atendidos no Serviço de Emergência, de forma a
integrar as atividades de assistência, ensino e pesquisa junto à equipe multidisciplinar do Grupo
Hospitalar Conceição;
 Realizar todos os procedimentos diagnósticos-terapêuticos pertinentes à especialidade ou à área de
atuação;
 Coordenar, supervisionar e executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da rede
de serviços do Grupo Hospitalar Conceição.
 Supervisionar residentes e estagiários.
 Realizar atividades de ensino e pesquisa.
 Prestar consultorias e pareceres técnicos na sua área de atuação.

MÉDICO (MEDICINA NUCLEAR)
Requisitos:
 Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Registro no CREMERS.
 Certificado de conclusão de Residência Médica 3 (três) anos em Medicina Nuclear em Serviço
reconhecido pela CNRM; ou Título de Especialista em Medicina Nuclear fornecido pelo Colégio Brasileiro
de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.
Descrição Sintética:
 Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 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.
 Realizar todos os procedimentos diagnóstico-terapêuticos pertinentes à especialidade ou à área de
atuação.
 Programar, realizar e interpretar exames de Medicina Nuclear.
 Realizar laudos, orientar os técnicos, calcular doses para pacientes, administrar doses terapêuticas de
radioisótopos, acompanhar pacientes em isolamento radioativos, supervisionar rádioproteção.
 Coordenar, supervisionar e executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da rede
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de serviços do Grupo Hospitalar Conceição.
 Supervisionar residentes e estagiários.
 Realizar atividades de ensino e pesquisa.
 Prestar consultorias e pareceres técnicos na sua área de atuação.

MÉDICO (NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL - ADULTOS)
Requisitos:
 Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de graduação de nível superior
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado de conclusão de Residência médica de 2 (dois) anos em Nutrologia; ou Medicina Intensiva; ou
Clínica Médica; ou Gastroenterologia; ou Endocrinologia e Metabologia em Serviço credenciado pela
CNRM.
 Registro no CREMERS.
Descrição sintética:
 Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 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.
 Realizar todos os procedimentos diagnóstico-terapêuticos pertinentes à especialidade ou à área de
atuação.
 Realizar o acompanhamento a transporte de pacientes.
 Realizar atendimento em todas as unidades do GHC.
 Integrar a equipe de Terapia Nutricional Enteral e Parenteral.
 Indicar, avaliar, prescrever e acompanhar todos os pacientes que iniciam Terapia Nutricional Enteral e
Parenteral.
 Coordenar, supervisionar e executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da rede
de serviços do Grupo Hospitalar Conceição.
 Supervisionar residentes e estagiários.
 Realizar atividades de ensino e pesquisa.
 Prestar consultorias e pareceres técnicos na sua área de atuação.

MÉDICO (OTORRINOLARINGOLOGIA – FORMAÇÃO EM CIRURGIA ESTÉTICA FACIAL)
Requisitos:
 Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de graduação de nível superior
Bacharelado em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educação.
 Certificado de conclusão de Residência Médica de 3 (três) anos em Otorrinolaringologia em serviço
reconhecido pela CNRM e/ou pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial
(ABORL-CCF); ou Título de Especialista em Otorrinolaringologia, fornecido pela Sociedade Brasileira de
Otorrinolaringologia.
 Registro no CREMERS.
 Comprovação de fellow na área de Cirurgia Estética Facial de no mínimo 01 (um) ano em Hospital de
Ensino ou em Instituição de Ensino Superior com realização de atendimento ambulatorial e
procedimentos cirúrgicos no nível de alta complexidade.
Descrição Sintética:
 Realizar atendimento ambulatorial e cirúrgico na área de atuação de Cirurgia Estética Facial (Rinologia
Funcional, Estética e Reparadora; Cirurgia do Rejuvenescimento Facial; Oculoplástica; Cosmetologia e
Procedimentos Estéticos Não-Cirúrgicos; Cirurgia Dermatológica; Cirurgia Reconstrutora Facial; Mal-

Executora: FUNDATEC – Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012, CEP 91410-000, Porto Alegre – RS
Informações: no site www.fundatec.org.br ou pelos fones (51) 3320-1000, para capital e DDD 51
e 0800 035 2000, para interior e outros Estados.

37

Edital de Abertura – Concurso Público nº 02/2019

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC

formações Congênitas ou do Desenvolvimento).
 Realizar atendimento de consultorias de pacientes internados com patologias referentes à área de
atuação nas unidades do Grupo Hospitalar Conceição.
 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.
 Realizar todos os procedimentos diagnóstico-terapêuticos pertinentes à especialidade ou à área de
atuação.
 Coordenar, supervisionar e executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da rede
de serviços do Grupo Hospitalar Conceição.
 Supervisionar residentes e estagiários.
 Realizar atividades de ensino e pesquisa.
 Prestar consultorias e pareceres técnicos na sua área de atuação.

MÉDICO (PNEUMOLOGIA)
Requisitos:
 Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de graduação de nível superior
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado de conclusão de Residência Médica de 2 (dois) anos em Pneumologia em Serviço
reconhecido pela CNRM; ou Título de Especialista em Pneumologia fornecido pela Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia.
 Registro no CREMERS.
Descrição Sintética:
 Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 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;
 Realizar todos os procedimentos diagnóstico-terapêuticos pertinentes à especialidade ou à área de
atuação;
 Realizar o acompanhamento a transporte de pacientes;
 Realizar atendimento em todas as unidades do GHC;
 Coordenar, supervisionar e executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da rede
de serviços do Grupo Hospitalar Conceição.
 Supervisionar residentes e estagiários.
 Realizar atividades de ensino e pesquisa.
 Prestar consultorias e pareceres técnicos na sua área de atuação.

MÉDICO (PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA)
Requisitos:
 Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de graduação de nível superior
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
 Certificado de conclusão de Residência Médica de 2 (dois) anos em Pneumologia em Serviço
reconhecido pela CNRM; ou Título de Especialista em Pneumologia, fornecido pela Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia; ou Residência Médica de 2 (dois) anos em Pediatria em Serviço
reconhecido pela CNRM; ou Título de Especialista em Pediatria fornecido pela Sociedade Brasileira de
Pediatria.
 Certificado em área de atuação em Pneumologia Pediátrica fornecido conjuntamente pela Sociedade
Brasileira de Pediatria e Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.
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 Registro no CREMERS.
Descrição Sintética:
 Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 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.
 Realizar todos os procedimentos diagnóstico-terapêuticos pertinentes à especialidade ou à área de
atuação.
 Realizar o acompanhamento a transporte de pacientes.
 Realizar atendimento em todas as unidades do GHC.
 Compor Comissões Institucionais na área da saúde.
 Prestar assistência médico-pneumológica na área de Pediatria; diagnosticar e tratar das doenças
referentes.
 Coordenar, supervisionar e executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da rede
de serviços do Grupo Hospitalar Conceição.
 Supervisionar residentes e estagiários.
 Realizar atividades de ensino e pesquisa.
 Prestar consultorias e pareceres técnicos na sua área de atuação.
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ANEXO II – QUADRO DEMONSTRATIVO DE PROVAS

Cargo

Todos os
cargos

Caráter:

N° Mínimo
Nº
Nº
de Acertos
mínimo Pontos
p/
de Pontos
do
Componente do total
total

N° de
Questões

Pontos/
Questão

Conhecimentos Específicos (E/C)

25

2,40

13

Língua Portuguesa (C)*

08

2,00

01

Políticas Públicas de Saúde (C)*

08

2,00

01

Informática (C)*

04

2,00

01

Componentes das Provas/ Caráter

(C) Classificatório

60,00

100,00

(E/C) Eliminatório/Classificatório.

(*) essas matérias compõem a prova base.
As questões da Prova Teórico-objetiva serão de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E) e 1
(uma) única resposta correta.
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ANEXO III – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO*

* Documentação sujeita a alterações pelo Grupo Hospitalar Conceição, sem necessidade de prévio aviso.

Apresentar ORIGINAL e entregar CÓPIA (frente e verso, legíveis, com todas as assinaturas e carimbos)

1)

Atestado de Saúde Ocupacional (ASO);

2)

3 fotos 3 x 4;

3)

Carteira de Trabalho (CTPS);

4)

Registro Civil;

5)

Comprovante de Quitação com Serviço Militar Obrigatório;

6)

Documento de Identificação;

7)

Registro no órgão do Conselho Profissional (quando exigido no Edital);

8)

Documento de Identidade;

9)

CPF;

10) Situação REGULAR do CPF;
11) PIS/PASEP;
12) Título de Eleitor;
13) Certidão de Quitação da Justiça Eleitoral;
14) Comprovante de Escolaridade;
15) Certificado e/ou Diploma de Conclusão de Curso Específico (quando exigido no Edital);
16) Comprovante de Endereço: conta de luz, telefone fixo, IPTU, contrato de compra e venda, ou contrato de
aluguel no nome do candidato. Caso não esteja no nome do candidato, apresentar com declaração do
proprietário/locatório com reconhecimento de firma em cartório;
17) Qualificação Cadastral comprovando que os dados de identificação estão corretos;
18) Certidão de nascimento e CPF dos filhos menores de 16 anos;
19) Documento de identidade e CPF dos filhos maiores de 16 anos, quando declarados no Imposto de
Renda.

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS, avaliados conforme cargo e situação:

a)

Comprovante de Experiência;

b)

Titulação (residência, especialização);

c)

Declaração de Cargo Público comprovando compatibilidade de horários ou exoneração do vínculo.
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ANEXO IV – TERMO DE SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.
DADOS DO CANDIDATO: EDITAL 01/2019

Nome: _____________________________________________________________________________________
CPF: _____________________________________ RG: _____________________________________________
Cargo: ____________________________________ Especialidade: _____________________________________
Classificação: Universal: _______________ (

) Pessoa Negra: ______________

(

) PCD: ______________

Declaro para os devidos fins que:
1 – Declaro ter conhecimento de que, conforme Edital do Concurso: Qualquer alteração de cadastro deve ser realizada,
pessoalmente ou por procuração, no setor de Recrutamento e Seleção da Gestão do Trabalho, Educação e
Desenvolvimento do GHC, sito à Rua Francisco Trein, 596 (Centro Administrativo do GHC, 3º Andar), nesta capital ou
através do e-mail recrutahnsc@ghc.com.br, mediante envio do Termo de Solicitação de Atualização Cadastral preenchido
em todos os seus campos, de forma completa e correta.
2 – Solicitações enviadas fora do padrão ou com dados incompletos ou incorretos, não serão consideradas.
3 – A convocação oficial do candidato para o processo de contratação será realizada pelo GHC, quando do surgimento de
vaga dentro da validade do Concurso Público, através de TELEGRAMA enviado ao endereço declarado pelo candidato;
4 – O Grupo Hospitalar Conceição não tem obrigatoriedade de manter contato telefônico, nem por e-mail, com o candidato,
sendo considerado, então, para fins legais e para contagem dos prazos a data de envio do telegrama.
5 – A correspondência enviada ao endereço fornecido pelo candidato presume-se entregue;
6 – Os candidatos aprovados também podem acompanhar o andamento da lista de chamados através do link:
www.ghc.com.br / Processos Seletivos / Relatório Quantitativo de Convocações / Download.
6 – A lista de chamados é atualizada sempre que ocorre convocação em qualquer cargo vigente, portanto também
é considerada meio de comunicação aos candidatos.
7 - O Grupo Hospitalar Conceição não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
a) Endereço não atualizado;
b) Endereço de difícil acesso;
c) Correspondência devolvida pelos Correios, por razões diversas;
d) Correspondência recebida por terceiros.
8 – Pelo presente, solicito a atualização de meu cadastro no Concurso do GHC, conforme abaixo:

Rua/Avenida: _______________________________________________________________ Nº: __________
Complemento: __________ Bairro: _______________________ Cidade: ________________ Estado: ______
E-mail: _______________________________________ Telefone: _____________________

____________________
Data

_________________________________________
Assinatura do candidato
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Anexo V – PROGRAMAS – PROVA BASE
TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
LÍNGUA PORTUGUESA
PROGRAMA:
1. Leitura e compreensão de textos:
1.1 Assunto.
1.2 Estruturação do texto.
1.3 Ideias principais e secundárias.
1.4 Relação entre as ideias.
1.5 Efeitos de sentido.
1.6 Figuras de linguagem.
1.7 Recursos de argumentação.
1.8 Informações implícitas: pressupostos e subentendidos.
1.9 Coesão e coerência textuais.
2. Léxico:
2.1 Significação de palavras e expressões no texto.
2.2 Substituição de palavras e de expressões no texto.
2.3 Estrutura e formação de palavras.
3. Aspectos linguísticos:
3.1 Relações morfossintáticas.
3.2 Ortografia: emprego de letras e acentuação gráfica sistema oficial vigente (inclusive o Acordo Ortográfico vigente,
conforme Decreto 7.875/12).
3.3 Relações entre fonemas e grafias.
3.4 Flexões e emprego de classes gramaticais.
3.5 Vozes verbais e sua conversão.
3.6 Concordância nominal e verbal.
3.7 Regência nominal e verbal (inclusive emprego do acento indicativo de crase).
3.8 Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos.
3.9 Pontuação.
TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE
PROGRAMA:
1. Política Nacional de Atenção Básica aprovada pelo Ministério da Saúde do Brasil. Diretrizes e Normas para a
Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família e o Programa Agentes Comunitários de Saúde. BRASIL.
MINISTÉRIO DA SAÚDE.Portaria Nº 2.488 de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política Nacional de Atenção
Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia
Saúde da Família (ESF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
2. Estatuto do Idoso. BRASIL. Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003. Dispõe sobre o estatuto do idoso e dá outras
providências.
3. Pacto pela Saúde 2006 e consolidação do SUS. BRASIL. Portaria n° 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006.
Divulga o pacto pela saúde 2006 - consolidação do SUS e aprova as diretrizes operacionais do referido pacto.
4. Estatuto da Criança e do Adolescente. BRASIL. Lei no 8069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do
Adolescente. Brasília, 1991.
5. Constituição Federal. BRASIL. Constituição Federal. Artigos 196, 197, 198, 199 e 200.
6. Organização do Sistema Único de Saúde - SUS, planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa. BRASIL. DECRETO Nº 7.508, DE 28 DE JUNHO DE 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de
setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde,
a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.
7. Lei Orgânica da Saúde e condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes. Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 e suas alterações
posteriores. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei Orgânica da Saúde.
8. Participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e as transferências intergovernamentais
de recursos financeiros na área da saúde. Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
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TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
INFORMÁTICA
PROGRAMA:
Conhecimentos do sistema operacional Microsoft Windows XP: (1) Área de Trabalho (Exibir, Classificar, Atualizar,
Resolução da tela, Gadgets) e Menu Iniciar (Documentos, Imagens, Computador, Painel de Controle, Dispositivos e
Impressoras, PROGRAMA Padrão, Ajuda e Suporte, Desligar, Todos os PROGRAMA, Pesquisar PROGRAMA e
Arquivos e Ponto de Partida): saber trabalhar, exibir, alterar, organizar, classificar, ver as propriedades, identificar, usar
e configurar, utilizando menus rápidos ou suspensos, painéis, listas, caixa de pesquisa, menus, ícones, janelas, teclado
e/ou mouse; (2) Propriedades da Barra de Tarefas, do Menu Iniciar e do Gerenciador de Tarefas: saber trabalhar, exibir,
alterar, organizar, identificar, usar, fechar PROGRAMA e configurar, utilizando as partes da janela (botões, painéis,
listas, caixa de pesquisa, caixas de marcação, menus, ícones e etc.), teclado e/ou mouse; (3) Janelas (navegação no
Windows e o trabalho com arquivos, pastas e bibliotecas), Painel de Controle e Lixeira: saber exibir, alterar, organizar,
identificar, usar e configurar ambientes, componentes da janela, menus, barras de ferramentas e ícones; usar as
funcionalidades das janelas, PROGRAMA e aplicativos utilizando as partes da janela (botões, painéis, listas, caixa de
pesquisa, caixas de marcação, menus, ícones e etc.), teclado e/ou mouse; (4) Bibliotecas, Arquivos, Pastas, Ícones e
Atalhos: realizar ações e operações sobre bibliotecas, arquivos, pastas, ícones e atalhos: localizar, copiar, mover, criar,
criar atalhos, criptografar, ocultar, excluir, recortar, colar, renomear, abrir, abrir com, editar, enviar para, propriedades
e etc.; e (5) Nomes válidos: identificar e utilizar nomes válidos para bibliotecas, arquivos, pastas, ícones e atalhos.
Conhecimentos sobre o programa Microsoft Word 2007: (1) Ambiente e Componentes do Programa: saber
identificar, caracterizar, usar, alterar, configurar e personalizar o ambiente, componentes da janela, funcionalidades,
menus, ícones, barra de ferramentas, guias, grupos e botões, incluindo número de páginas e palavras, erros de revisão,
idioma, modos de exibição do documento e zoom; (2) Documentos: abrir, fechar, criar, excluir, visualizar, formatar,
alterar, salvar, configurar documentos, utilizado as barras de ferramentas, menus, ícones, botões, guias e grupos da
Faixa de Opções, teclado e/ou mouse; (3) Barra de Ferramentas: identificar e utilizar os botões e ícones das barras de
ferramentas das guias e grupos Início, Inserir, Layout da Página, Referências, Correspondências, Revisão e Exibição,
para formatar, personalizar, configurar, alterar e reconhecer a formatação de textos e documentos; e (4) Ajuda: saber
usar a Ajuda.
Conhecimentos sobre o programa Microsoft Excel 2007: (1) Ambiente e Componentes do Programa: saber
identificar, caracterizar, usar, alterar, configurar e personalizar o ambiente, componentes da janela, funcionalidades,
menus, ícones, barra de ferramentas, guias, grupos e botões; (2) Elementos: definir e identificar célula, planilha e pasta;
saber selecionar e reconhecer a seleção de células, planilhas e pastas; (3) Planilhas e Pastas: abrir, fechar, criar,
visualizar, formatar, salvar, alterar, excluir, renomear, personalizar, configurar planilhas e pastas, utilizar fórmulas e
funções, utilizar as barra de ferramentas, menus, ícones, botões, guias e grupos da Faixa de Opções, teclado e/ou
mouse; (4) Barra de Ferramentas: identificar e utilizar os ícones e botões das barras de ferramentas das guias e grupos
Início, Inserir, Layout da Página, Fórmulas, Dados, Revisão e Exibição, para formatar, alterar, selecionar células,
configurar, reconhecer a formatação de textos e documentos e reconhecer a seleção de células; (5) Fórmulas: saber o
significado e resultado de fórmulas; e (6) Ajuda: saber usar a Ajuda.
Google Chrome versão atualizada: (1) Ambiente e Componentes do Programa: identificar o ambiente, características
e componentes da janela principal; (2) Funcionalidades: identificar e saber usar todas as funcionalidades do Google
Chrome.
Mozilla Firefox versão atualizada: (1) Ambiente e Componentes do Programa: identificar o ambiente, características
e componentes da janela principal; (2) Funcionalidades: identificar e saber usar todas as funcionalidades do Mozilla
Firefox
TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
PROGRAMA:
1. Leitura e compreensão de textos:
1.1 Assunto.
1.2 Estruturação do texto.
1.3 Ideias principais e secundárias.
1.4 Relação entre as ideias.
1.5 Efeitos de sentido.
1.6 Figuras de linguagem.
1.7 Recursos de argumentação.
1.8 Informações implícitas: pressupostos e subentendidos.
1.9 Coesão e coerência textuais.
2. Léxico:
2.1 Significação de palavras e expressões no texto.
2.2 Substituição de palavras e de expressões no texto.
2.3 Estrutura e formação de palavras.
3. Aspectos linguísticos:
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3.1 Relações morfossintáticas.
3.2 Ortografia: emprego de letras e acentuação gráfica sistema oficial vigente (inclusive o Acordo Ortográfico vigente,
conforme Decreto 7.875/12).
3.3 Relações entre fonemas e grafias.
3.4 Flexões e emprego de classes gramaticais.
3.5 Vozes verbais e sua conversão.
3.6 Concordância nominal e verbal.
3.7 Regência nominal e verbal (inclusive emprego do acento indicativo de crase).
3.8 Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos.
3.9 Pontuação.
TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
PROGRAMA:
1. Política Nacional de Atenção Básica aprovada pelo Ministério da Saúde do Brasil. Diretrizes e Normas para a
Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família e o Programa Agentes Comunitários de Saúde. BRASIL.
MINISTÉRIO DA SAÚDE.Portaria Nº 2.488 de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política Nacional de Atenção
Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia
Saúde da Família (ESF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
2. Estatuto do Idoso. BRASIL. Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003. Dispõe sobre o estatuto do idoso e dá outras
providências.
3. Pacto pela Saúde 2006 e consolidação do SUS. BRASIL. Portaria n° 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006.
Divulga o pacto pela saúde 2006 - consolidação do SUS e aprova as diretrizes operacionais do referido pacto.
4. Estatuto da Criança e do Adolescente. BRASIL. Lei no 8069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do
Adolescente. Brasília, 1991.
5. Constituição Federal. BRASIL. Constituição Federal. Artigos 196, 197, 198, 199 e 200.
6. Organização do Sistema Único de Saúde - SUS, planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa. BRASIL. DECRETO Nº 7.508, DE 28 DE JUNHO DE 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de
setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde,
a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.
7. Lei Orgânica da Saúde e condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes. Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 e suas alterações
posteriores. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei Orgânica da Saúde.
8. Participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e as transferências intergovernamentais
de recursos financeiros na área da saúde. Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
INFORMÁTICA
PROGRAMA:
Conhecimentos do sistema operacional Microsoft Windows XP: (1) Área de Trabalho (Exibir, Classificar, Atualizar,
Resolução da tela, Gadgets) e Menu Iniciar (Documentos, Imagens, Computador, Painel de Controle, Dispositivos e
Impressoras, PROGRAMA Padrão, Ajuda e Suporte, Desligar, Todos os PROGRAMA, Pesquisar PROGRAMA e
Arquivos e Ponto de Partida): saber trabalhar, exibir, alterar, organizar, classificar, ver as propriedades, identificar, usar
e configurar, utilizando menus rápidos ou suspensos, painéis, listas, caixa de pesquisa, menus, ícones, janelas, teclado
e/ou mouse; (2) Propriedades da Barra de Tarefas, do Menu Iniciar e do Gerenciador de Tarefas: saber trabalhar, exibir,
alterar, organizar, identificar, usar, fechar PROGRAMA e configurar, utilizando as partes da janela (botões, painéis,
listas, caixa de pesquisa, caixas de marcação, menus, ícones e etc.), teclado e/ou mouse; (3) Janelas (navegação no
Windows e o trabalho com arquivos, pastas e bibliotecas), Painel de Controle e Lixeira: saber exibir, alterar, organizar,
identificar, usar e configurar ambientes, componentes da janela, menus, barras de ferramentas e ícones; usar as
funcionalidades das janelas, PROGRAMA e aplicativos utilizando as partes da janela (botões, painéis, listas, caixa de
pesquisa, caixas de marcação, menus, ícones e etc.), teclado e/ou mouse; (4) Bibliotecas, Arquivos, Pastas, Ícones e
Atalhos: realizar ações e operações sobre bibliotecas, arquivos, pastas, ícones e atalhos: localizar, copiar, mover, criar,
criar atalhos, criptografar, ocultar, excluir, recortar, colar, renomear, abrir, abrir com, editar, enviar para, propriedades
e etc.; e (5) Nomes válidos: identificar e utilizar nomes válidos para bibliotecas, arquivos, pastas, ícones e atalhos.
Conhecimentos sobre o programa Microsoft Word 2007: (1) Ambiente e Componentes do Programa: saber
identificar, caracterizar, usar, alterar, configurar e personalizar o ambiente, componentes da janela, funcionalidades,
menus, ícones, barra de ferramentas, guias, grupos e botões, incluindo número de páginas e palavras, erros de revisão,
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idioma, modos de exibição do documento e zoom; (2) Documentos: abrir, fechar, criar, excluir, visualizar, formatar,
alterar, salvar, configurar documentos, utilizado as barras de ferramentas, menus, ícones, botões, guias e grupos da
Faixa de Opções, teclado e/ou mouse; (3) Barra de Ferramentas: identificar e utilizar os botões e ícones das barras de
ferramentas das guias e grupos Início, Inserir, Layout da Página, Referências, Correspondências, Revisão e Exibição,
para formatar, personalizar, configurar, alterar e reconhecer a formatação de textos e documentos; e (4) Ajuda: saber
usar a Ajuda.
Conhecimentos sobre o programa Microsoft Excel 2007: (1) Ambiente e Componentes do Programa: saber
identificar, caracterizar, usar, alterar, configurar e personalizar o ambiente, componentes da janela, funcionalidades,
menus, ícones, barra de ferramentas, guias, grupos e botões; (2) Elementos: definir e identificar célula, planilha e pasta;
saber selecionar e reconhecer a seleção de células, planilhas e pastas; (3) Planilhas e Pastas: abrir, fechar, criar,
visualizar, formatar, salvar, alterar, excluir, renomear, personalizar, configurar planilhas e pastas, utilizar fórmulas e
funções, utilizar as barra de ferramentas, menus, ícones, botões, guias e grupos da Faixa de Opções, teclado e/ou
mouse; (4) Barra de Ferramentas: identificar e utilizar os ícones e botões das barras de ferramentas das guias e grupos
Início, Inserir, Layout da Página, Fórmulas, Dados, Revisão e Exibição, para formatar, alterar, selecionar células,
configurar, reconhecer a formatação de textos e documentos e reconhecer a seleção de células; (5) Fórmulas: saber o
significado e resultado de fórmulas; e (6) Ajuda: saber usar a Ajuda.
Google Chrome versão atualizada: (1) Ambiente e Componentes do Programa: identificar o ambiente, características
e componentes da janela principal; (2) Funcionalidades: identificar e saber usar todas as funcionalidades do Google
Chrome.
Mozilla Firefox versão atualizada: (1) Ambiente e Componentes do Programa: identificar o ambiente, características
e componentes da janela principal; (2) Funcionalidades: identificar e saber usar todas as funcionalidades do Mozilla
Firefox
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Anexo VI – PROGRAMAS – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
NÍVEL MÉDIO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 10. DESPENSEIRO
PROGRAMA: Gestão de resíduos de trabalho. Relações humanas no trabalho/ética Profissional. Organização e
funcionamento de uma copa, equipe, fluxograma, utensílios e equipamentos, controle de material e sistema de
distribuição. Noções gerais de equipamentos industriais. Saúde e Segurança no trabalho. Higiene pessoal, de
alimentos, utensílios, equipamentos e local de trabalho. Princípios de dietoterapia. Dietas hospitalares padronizadas.
Noções para receber, conferir e armazenar gêneros alimentícios e materiais de limpeza, observando data de validade
e integridade de embalagens. Noções de preparo da alimentação dos pacientes, montagem dos pratos, conferir o
cardápio e montar a bandeja. Noções de microbiologia, de higienização. Noções de bom atendimento e postura.
NÍVEL MÉDIO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 11. MOTORISTA
PROGRAMA: Legislação de Trânsito: Do Sistema Nacional do Trânsito. Das Normas Gerais de Circulação e Conduta.
Condução de Veículos por Motorista Profissional. Lei Nº 13.103, de 2 de março de 2015 – Dispõe sobre o exercício da
profissão de Motorista. Dos Pedestres e Condutores de Veículos não Motorizados. Dos Equipamentos Obrigatórios. Do
Cidadão. Da Educação Para o Trânsito. Da Sinalização de Trânsito. Dos Veículos. Do Registro de Veículos. Do
Licenciamento. Da Habilitação. Das Infrações. Das Penalidades e Multas. Das Medidas Administrativas. Do Processo
Administrativo. Dos Crimes de Trânsito. Conceitos e Definições. Sinalização de regulamentação. Sinalização de
advertência. Noções de primeiros socorros no trânsito. Transporte de passageiros e de cargas perigosas (materiais
biológicos).
NÍVEL TÉCNICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 12. TÉCNICO DE ENFERMAGEM (CENTRO CIRÚRGICO, SALA DE RECUPERAÇÃO E/OU CENTRO
DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO)
PARTE I
PROGRAMA: Atendimento a múltiplas vítimas, Prevenção do trauma, Biomecânica do trauma, Avaliação e
atendimento inicial às emergências, Suporte Básico de Vida, Trauma torácico, Alterações Circulatórias, Trauma
abdominal, Trauma Cranioencefálico, Trauma raquimedular, Trauma Musculoesquelético, Trauma Térmico, Trauma na
Criança, Trauma no Idoso, Triagem, transporte, Materiais e equipamentos para sala de emergência, Queimaduras tratamento e condutas de enfermagem, Síndrome de Abstinência do álcool condutas de enfermagem, Alterações
metabólicas, Ética profissional, Psiquiatria condutas do enfermagem/abordagem, Administração de drogas em urgência
e emergência, ECG – alterações básicas, Desfibrilação Automática Externa, Acidentes com animais peçonhentos suporte básico de vida/ suporte avançado de vida. Cuidados e procedimentos gerais desenvolvidos pelo profissional
Técnico de Enfermagem. O que são DSTs, sintomas, modos de transmissão. AIDS: Sintomas e fases da doença,
tratamento. Hepatites: Vacinas disponíveis, sintomas da doença. Câncer do colo de útero e mamas: Prevenção,
detecção precoce, tratamento fornecido pela equipe de saúde, sintomas da doença. Lavagem das mãos e suas
implicações. Responsabilidade ética e profissional em Enfermagem. Cuidados de enfermagem com movimentação,
deambulação, aplicação de medicamentos, higiene e conforto de pacientes acamados, preparo de doentes para
cirurgias, enfermagem no centro cirúrgico. Relacionar vacinas às doenças, seu armazenamento, calendário e vias de
administração. Realização de curativos, vias de administração de medicamentos, verificação de sinais vitais, registro
no prontuário, cálculo de diluição de medicações, transformação de grandezas matemáticas (miligramas, mililitros,
gotas, horas, minutos) e suas combinações no preparo e administração de medicações Classificação de risco nos
serviços de urgência e emergência. Doenças de notificação compulsória em território nacional. Termos utilizados em
enfermagem e seus conceitos. Atendimento, orientação e acompanhamento à pacientes portadores de ostomias.
MENDES, Eugenio Vilaça. Rede de atenção à Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. 2ª edição.
Lei nº 7498/1986 – Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências.
PARTE II
PROGRAMA: Planejamento estrutural e ambiente do centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e central de material
esterilizado. Classificação e tipos de cirurgia. Nomenclatura cirúrgica. Sistematização da assistência de enfermagem
perioperatória. Transporte e recepção para o centro cirúrgico. Equipamentos do centro cirúrgico. Período pré‐
operatório, intraoperatório e pós‐operatório. Riscos cirúrgicos. Analgesia e anestesia. Posicionamento na mesa
cirúrgica para anestesia e cirurgia. Tempos cirúrgicos. Instrumentais cirúrgicos e montagem da mesa.
Degermação/escovação. Paramentação. Tipos de fios e agulhas. Sala de recuperação pós-anestésica. Ferida cirúrgica
e sistemas de drenagem. Infecção do sítio operatório. Estrutura física da central de material esterilizado e fluxo de
material. Métodos de esterilização. Indicadores de processos de limpeza e esterilização (químicos e bacteriológicos).
Tipos de invólucros. Armazenamento e distribuição do material esterilizado. Epidemiologia. Cuidados nas afecções
cirúrgicas. Farmacologia aplicada ao processo pré/trans/pós-operatório. Programa de Cirurgia Segura (OMS).
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NÍVEL TÉCNICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 13. TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GENERALISTA)
PARTE I
PROGRAMA: Atendimento a múltiplas vítimas, Prevenção do trauma, Biomecânica do trauma, Avaliação e
atendimento inicial às emergências, Suporte Básico de Vida, Trauma torácico, Alterações Circulatórias, Trauma
abdominal, Trauma Cranioencefálico, Trauma raquimedular, Trauma Musculoesquelético, Trauma Térmico, Trauma na
Criança, Trauma no Idoso, Triagem, transporte, Materiais e equipamentos para sala de emergência, Queimaduras tratamento e condutas de enfermagem, Síndrome de Abstinência do álcool condutas de enfermagem, Alterações
metabólicas, Ética profissional, Psiquiatria condutas do enfermagem/abordagem, Administração de drogas em urgência
e emergência, ECG – alterações básicas, Desfibrilação Automática Externa, Acidentes com animais peçonhentos suporte básico de vida/ suporte avançado de vida. Cuidados e procedimentos gerais desenvolvidos pelo profissional
Técnico de Enfermagem. O que são DSTs, sintomas, modos de transmissão. AIDS: Sintomas e fases da doença,
tratamento. Hepatites: Vacinas disponíveis, sintomas da doença. Câncer do colo de útero e mamas: Prevenção,
detecção precoce, tratamento fornecido pela equipe de saúde, sintomas da doença. Lavagem das mãos e suas
implicações. Responsabilidade ética e profissional em Enfermagem. Cuidados de enfermagem com movimentação,
deambulação, aplicação de medicamentos, higiene e conforto de pacientes acamados, preparo de doentes para
cirurgias, enfermagem no centro cirúrgico. Relacionar vacinas às doenças, seu armazenamento, calendário e vias de
administração. Realização de curativos, vias de administração de medicamentos, verificação de sinais vitais, registro
no prontuário, cálculo de diluição de medicações, transformação de grandezas matemáticas (miligramas, mililitros,
gotas, horas, minutos) e suas combinações no preparo e administração de medicações Classificação de risco nos
serviços de urgência e emergência. Doenças de notificação compulsória em território nacional. Termos utilizados em
enfermagem e seus conceitos. Atendimento, orientação e acompanhamento à pacientes portadores de ostomias.
MENDES, Eugenio Vilaça. Rede de atenção à Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. 2ª edição.
Lei nº 7498/1986 – Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências.
PARTE II
PROGRAMA: Política Nacional de Humanização. Legislação sobre regulamentação do exercício da enfermagem. Ética
Profissional e código de ética dos profissionais de enfermagem. Prevenção e controle de infecção hospitalar. Promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Cuidados de
enfermagem: pacientes clínicos e cirúrgicos. Cuidados de enfermagem: pacientes com doenças transmissíveis.
Cuidados de enfermagem: pacientes críticos em situações de urgência e emergência. Processamento de artigos e
superfícies em estabelecimentos de saúde. Administração de medicamentos. Técnicas básicas de enfermagem.
Programa de Atenção Domiciliar e o papel do Técnico de Enfermagem. Atividades de educação em saúde a grupo
específicos e famílias em situação de risco conforme planejamento da equipe. Assistência básica,
realizando procedimentos regulamentados no exercício da sua profissão na Unidade de Saúde da Família e quando
indicado ou necessário, no domicílio e/ou espaços comunitários e escolas. Participação na organização do ambiente e
no gerenciamento de insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde da Família.
NÍVEL TÉCNICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 14. TÉCNICO DE ENFERMAGEM (HEMOTERAPIA)
PARTE I
PROGRAMA: Atendimento a múltiplas vítimas, Prevenção do trauma, Biomecânica do trauma, Avaliação e
atendimento inicial às emergências, Suporte Básico de Vida, Trauma torácico, Alterações Circulatórias, Trauma
abdominal, Trauma Cranioencefálico, Trauma raquimedular, Trauma Musculoesquelético, Trauma Térmico, Trauma na
Criança, Trauma no Idoso, Triagem, transporte, Materiais e equipamentos para sala de emergência, Queimaduras tratamento e condutas de enfermagem, Síndrome de Abstinência do álcool condutas de enfermagem, Alterações
metabólicas, Ética profissional, Psiquiatria condutas do enfermagem/abordagem, Administração de drogas em urgência
e emergência, ECG – alterações básicas, Desfibrilação Automática Externa, Acidentes com animais peçonhentos suporte básico de vida/ suporte avançado de vida. Cuidados e procedimentos gerais desenvolvidos pelo profissional
Técnico de Enfermagem. O que são DSTs, sintomas, modos de transmissão. AIDS: Sintomas e fases da doença,
tratamento. Hepatites: Vacinas disponíveis, sintomas da doença. Câncer do colo de útero e mamas: Prevenção,
detecção precoce, tratamento fornecido pela equipe de saúde, sintomas da doença. Lavagem das mãos e suas
implicações. Responsabilidade ética e profissional em Enfermagem. Cuidados de enfermagem com movimentação,
deambulação, aplicação de medicamentos, higiene e conforto de pacientes acamados, preparo de doentes para
cirurgias, enfermagem no centro cirúrgico. Relacionar vacinas às doenças, seu armazenamento, calendário e vias de
administração. Realização de curativos, vias de administração de medicamentos, verificação de sinais vitais, registro
no prontuário, cálculo de diluição de medicações, transformação de grandezas matemáticas (miligramas, mililitros,
gotas, horas, minutos) e suas combinações no preparo e administração de medicações Classificação de risco nos
serviços de urgência e emergência. Doenças de notificação compulsória em território nacional. Termos utilizados em
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enfermagem e seus conceitos. Atendimento, orientação e acompanhamento à pacientes portadores de ostomias.
MENDES, Eugenio Vilaça. Rede de atenção à Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. 2ª edição.
Lei nº 7498/1986 – Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências.
PARTE II
PROGRAMA: Biossegurança. Gestão de qualidade laboratorial. Anemias. Biologia molecular em hematologia.
Hemoterapias. Imunohematologia. Hemostasia ecoagulação. Banco de sangue. Neoplasias hematológicas.Sistema
hematopoiético, Eritropoese, Leucopoese e Interpretação do Hemograma.
NÍVEL TÉCNICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 15.TÉCNICO DE ENFERMAGEM (INTENSIVISTA ADULTO)
PARTE I
PROGRAMA: Atendimento a múltiplas vítimas, Prevenção do trauma, Biomecânica do trauma, Avaliação e
atendimento inicial às emergências, Suporte Básico de Vida, Trauma torácico, Alterações Circulatórias, Trauma
abdominal, Trauma Cranioencefálico, Trauma raquimedular, Trauma Musculoesquelético, Trauma Térmico, Trauma na
Criança, Trauma no Idoso, Triagem, transporte, Materiais e equipamentos para sala de emergência, Queimaduras tratamento e condutas de enfermagem, Síndrome de Abstinência do álcool condutas de enfermagem, Alterações
metabólicas, Ética profissional, Psiquiatria condutas do enfermagem/abordagem, Administração de drogas em urgência
e emergência, ECG – alterações básicas, Desfibrilação Automática Externa, Acidentes com animais peçonhentos suporte básico de vida/ suporte avançado de vida. Cuidados e procedimentos gerais desenvolvidos pelo profissional
Técnico de Enfermagem. O que são DSTs, sintomas, modos de transmissão. AIDS: Sintomas e fases da doença,
tratamento. Hepatites: Vacinas disponíveis, sintomas da doença. Câncer do colo de útero e mamas: Prevenção,
detecção precoce, tratamento fornecido pela equipe de saúde, sintomas da doença. Lavagem das mãos e suas
implicações. Responsabilidade ética e profissional em Enfermagem. Cuidados de enfermagem com movimentação,
deambulação, aplicação de medicamentos, higiene e conforto de pacientes acamados, preparo de doentes para
cirurgias, enfermagem no centro cirúrgico. Relacionar vacinas às doenças, seu armazenamento, calendário e vias de
administração. Realização de curativos, vias de administração de medicamentos, verificação de sinais vitais, registro
no prontuário, cálculo de diluição de medicações, transformação de grandezas matemáticas (miligramas, mililitros,
gotas, horas, minutos) e suas combinações no preparo e administração de medicações Classificação de risco nos
serviços de urgência e emergência. Doenças de notificação compulsória em território nacional. Termos utilizados em
enfermagem e seus conceitos. Atendimento, orientação e acompanhamento à pacientes portadores de ostomias.
MENDES, Eugenio Vilaça. Rede de atenção à Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. 2ª edição.
Lei nº 7498/1986 – Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências.
PARTE II
PROGRAMA: Estrutura, organização e gestão da Unidade de Terapia Intensiva Adulto. Admissão do paciente na
Unidade de Terapia Intensiva Adulto. Aspectos éticos e legais no atendimento ao adulto. Processo de enfermagem
aplicada à saúde do adulto. Assistência de enfermagem a condições crônicas e agudas de saúde. Assistência de
enfermagem a pacientes com risco para infecção relacionada à assistência à saúde. Assistência de enfermagem no
centro cirúrgico. Assistência de enfermagem a pacientes adultos submetidos à anestesia. Assistência de enfermagem
a pacientes adultos com dor (aguda ou crônica). Assistência de enfermagem a pacientes com doenças hematológicas
e oncológicas. Assistência de enfermagem a pacientes com doenças do sistema respiratório.Assistência de
enfermagem a pacientes com doenças do sistema cardiovascular. Assistência deenfermagem a pacientes em
desequilíbrio eletrolítico e ácido‐básico. Assistência de enfermagem a pacientes com doenças do sistema digestório.
Assistência de enfermagem a pacientes em situações emergenciais. Assistência de enfermagem a pacientes com
doenças do sistema músculo esquelético. Assistência de enfermagem a pacientes com risco para integridade da pele
e integridade tissularprejudicada. Assistência de enfermagem a pacientes com doenças do sistema urinário. Assistência
deenfermagem a usuários com infecções adquiridas na comunidade. Assistência de enfermagem a pacientescom
distúrbios vasculares e cerebrais. Assistência de enfermagem a pacientes com intoxicação exógena e
que sofreram acidentes por animais peçonhentos. Farmacologia aplicada a enfermagem de terapia intensiva.
Assistência de enfermagem a pacientes de Trauma.
NÍVEL TÉCNICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 16. TÉCNICO DE ENFERMAGEM (INTENSIVISTA NEONATAL)
PARTE I
PROGRAMA: Atendimento a múltiplas vítimas, Prevenção do trauma, Biomecânica do trauma, Avaliação e
atendimento inicial às emergências, Suporte Básico de Vida, Trauma torácico, Alterações Circulatórias, Trauma
abdominal, Trauma Cranioencefálico, Trauma raquimedular, Trauma Musculoesquelético, Trauma Térmico, Trauma na
Criança, Trauma no Idoso, Triagem, transporte, Materiais e equipamentos para sala de emergência, Queimaduras Executora: FUNDATEC – Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012, CEP 91410-000, Porto Alegre – RS
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tratamento e condutas de enfermagem, Síndrome de Abstinência do álcool condutas de enfermagem, Alterações
metabólicas, Ética profissional, Psiquiatria condutas do enfermagem/abordagem, Administração de drogas em urgência
e emergência, ECG – alterações básicas, Desfibrilação Automática Externa, Acidentes com animais peçonhentos suporte básico de vida/ suporte avançado de vida. Cuidados e procedimentos gerais desenvolvidos pelo profissional
Técnico de Enfermagem. O que são DSTs, sintomas, modos de transmissão. AIDS: Sintomas e fases da doença,
tratamento. Hepatites: Vacinas disponíveis, sintomas da doença. Câncer do colo de útero e mamas: Prevenção,
detecção precoce, tratamento fornecido pela equipe de saúde, sintomas da doença. Lavagem das mãos e suas
implicações. Responsabilidade ética e profissional em Enfermagem. Cuidados de enfermagem com movimentação,
deambulação, aplicação de medicamentos, higiene e conforto de pacientes acamados, preparo de doentes para
cirurgias, enfermagem no centro cirúrgico. Relacionar vacinas às doenças, seu armazenamento, calendário e vias de
administração. Realização de curativos, vias de administração de medicamentos, verificação de sinais vitais, registro
no prontuário, cálculo de diluição de medicações, transformação de grandezas matemáticas (miligramas, mililitros,
gotas, horas, minutos) e suas combinações no preparo e administração de medicações Classificação de risco nos
serviços de urgência e emergência. Doenças de notificação compulsória em território nacional. Termos utilizados em
enfermagem e seus conceitos. Atendimento, orientação e acompanhamento à pacientes portadores de ostomias.
MENDES, Eugenio Vilaça. Rede de atenção à Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. 2ª edição.
Lei nº 7498/1986 – Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências.
PARTE II
PROGRAMA: Estrutura, organização e gestão da Unidade de Terapia Intensiva neonatal. Admissão do recém-nascido
na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Controle da dor e sedação do neonato. Assistência ao recém-nascido:
Adaptação extra-uterina. Cuidados com recém nascido na sala de parto. Tocotrauma. Nomenclatura perinatal e
neonatal. Exame físico do recém-nascido.Triagem neonatal. Amamentação. Hiperbilirrubinemia. Incompatibilidade do
Fator Rh. Síndrome de abstinência neonatal. Assistência ao recém-nascido pré-termo: Classificação e características
do recém nascido prematuro. Desenvolvimento neurocomportamental. Complicações frequentes do recémnascido.Termorregulação. Asfixia neonatal. Insuficiência respiratória. Infecções neonatais. Distúrbio
metabólico.Enterocolite necrotizante. Crises de apneia. Hemorragia intracraniana. Distúrbio hematológico.
Retinopatiada prematuridade. Iniciativa Hospital Amigo da Criança – UNICEF. Cuidados ao recém-nascido
cirúrgico.Gastrosquise. Onfalocele. Mielomeningocele. Imperfuração anal. Diálise peritoneal no recémnascidos.Cuidados com pele do recém-nascido. Banco de Leite Humano. Aleitamento materno. Terapia
nutricionalneonatal.
NÍVEL TÉCNICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 17. TÉCNICO DE ENFERMAGEM (INTENSIVISTA PEDIÁTRICO)
PARTE I
PROGRAMA: Atendimento a múltiplas vítimas, Prevenção do trauma, Biomecânica do trauma, Avaliação e
atendimento inicial às emergências, Suporte Básico de Vida, Trauma torácico, Alterações Circulatórias, Trauma
abdominal, Trauma Cranioencefálico, Trauma raquimedular, Trauma Musculoesquelético, Trauma Térmico, Trauma na
Criança, Trauma no Idoso, Triagem, transporte, Materiais e equipamentos para sala de emergência, Queimaduras tratamento e condutas de enfermagem, Síndrome de Abstinência do álcool condutas de enfermagem, Alterações
metabólicas, Ética profissional, Psiquiatria condutas do enfermagem/abordagem, Administração de drogas em urgência
e emergência, ECG – alterações básicas, Desfibrilação Automática Externa, Acidentes com animais peçonhentos suporte básico de vida/ suporte avançado de vida. Cuidados e procedimentos gerais desenvolvidos pelo profissional
Técnico de Enfermagem. O que são DSTs, sintomas, modos de transmissão. AIDS: Sintomas e fases da doença,
tratamento. Hepatites: Vacinas disponíveis, sintomas da doença. Câncer do colo de útero e mamas: Prevenção,
detecção precoce, tratamento fornecido pela equipe de saúde, sintomas da doença. Lavagem das mãos e suas
implicações. Responsabilidade ética e profissional em Enfermagem. Cuidados de enfermagem com movimentação,
deambulação, aplicação de medicamentos, higiene e conforto de pacientes acamados, preparo de doentes para
cirurgias, enfermagem no centro cirúrgico. Relacionar vacinas às doenças, seu armazenamento, calendário e vias de
administração. Realização de curativos, vias de administração de medicamentos, verificação de sinais vitais, registro
no prontuário, cálculo de diluição de medicações, transformação de grandezas matemáticas (miligramas, mililitros,
gotas, horas, minutos) e suas combinações no preparo e administração de medicações. Classificação de risco nos
serviços de urgência e emergência. Doenças de notificação compulsória em território nacional. Termos utilizados em
enfermagem e seus conceitos. Atendimento, orientação e acompanhamento à pacientes portadores de ostomias.
MENDES, Eugenio Vilaça. Rede de atenção à Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. 2ª edição.
Lei nº 7498/1986 – Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências.
PARTE II
PROGRAMA: Estrutura, organização e gestão da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. Admissão da criança na
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. Epidemiologia aplicada à UTI pediátrica. Anatomia e fisiologia pediátrica.
Bioestatística. Prevenção e controle de IH e biossegurança. Ética, bioética e humanização em terapia intensiva e
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pediátrica. Banco de Leite Humano (BLH), aleitamento materno e terapia nutricional neonatal e pediátrica. Farmacologia
aplicada à pediatria no cenário intensivista. Prontuário do paciente/direito em saúde. Ventilação mecânica.
Sistematização da assistência de enfermagem em UTI. Doação de órgãos e transplantes pediátricos. Assistência a
crianças com agravos cirúrgicos e traumáticos. Assistência a crianças com complicações do sistema
cardiovascular/respiratório. Assistência a crianças com complicações do sistema nervoso/endócrino. Assistência a
crianças com complicações do sistema digestório. Assistência a crianças com complicações do sistema genito‐urinário.
Oncologia em terapia intensiva pediátrica. Terapia intravenosa em pediatria. Urgência e emergência em pediatria.
Iniciativa Hospital Amigo da Criança – UNICEF. Assistência em crianças com alterações renais – diálise peritoneal e
hemodiálise. Cuidados Paliativos em UTI pediátrica. Hematologia em terapia intensiva pediátrica. Braden-Q.
NÍVEL TÉCNICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 18. TÉCNICO DE ENFERMAGEM (OBSTETRÍCIA)
PARTE I
PROGRAMA: Atendimento a múltiplas vítimas, Prevenção do trauma, Biomecânica do trauma, Avaliação e
atendimento inicial às emergências, Suporte Básico de Vida, Trauma torácico, Alterações Circulatórias, Trauma
abdominal, Trauma Cranioencefálico, Trauma raquimedular, Trauma Musculoesquelético, Trauma Térmico, Trauma na
Criança, Trauma no Idoso, Triagem, transporte, Materiais e equipamentos para sala de emergência, Queimaduras tratamento e condutas de enfermagem, Síndrome de Abstinência do álcool condutas de enfermagem, Alterações
metabólicas, Ética profissional, Psiquiatria condutas do enfermagem/abordagem, Administração de drogas em urgência
e emergência, ECG – alterações básicas, Desfibrilação Automática Externa, Acidentes com animais peçonhentos suporte básico de vida/ suporte avançado de vida. Cuidados e procedimentos gerais desenvolvidos pelo profissional
Técnico de Enfermagem. O que são DSTs, sintomas, modos de transmissão. AIDS: Sintomas e fases da doença,
tratamento. Hepatites: Vacinas disponíveis, sintomas da doença. Câncer do colo de útero e mamas: Prevenção,
detecção precoce, tratamento fornecido pela equipe de saúde, sintomas da doença. Lavagem das mãos e suas
implicações. Responsabilidade ética e profissional em Enfermagem. Cuidados de enfermagem com movimentação,
deambulação, aplicação de medicamentos, higiene e conforto de pacientes acamados, preparo de doentes para
cirurgias, enfermagem no centro cirúrgico. Relacionar vacinas às doenças, seu armazenamento, calendário e vias de
administração. Realização de curativos, vias de administração de medicamentos, verificação de sinais vitais, registro
no prontuário, cálculo de diluição de medicações, transformação de grandezas matemáticas (miligramas, mililitros,
gotas, horas, minutos) e suas combinações no preparo e administração de medicações Classificação de risco nos
serviços de urgência e emergência. Doenças de notificação compulsória em território nacional. Termos utilizados em
enfermagem e seus conceitos. Atendimento, orientação e acompanhamento à pacientes portadores de ostomias.
MENDES, Eugenio Vilaça. Rede de atenção à Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. 2ª edição.
Lei nº 7498/1986 – Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências.
PARTE II
PROGRAMA: Adaptações fisiológicas e patológicas no ciclo gravídico-puerperal na prestação de cuidado integral.
Urgências e emergências durante ciclo gravídico-puerperal. Política nacional de atenção integral à saúde da mulher.
Acolhimento obstétrico. Classificação de risco obstétrico. Assistência ao parto normal de evolução fisiológica. Boas
práticas de parto normal. Dor e analgesia no parto. Tecnologias não invasivas de alívio da dor durante trabalho de parto
e parto. Assistência imediata ao recémnascido em sala de parto. Emergências e urgências neonatais. Assistência
integral à mulher no puerpério. Complicações pós-parto. Humanização no parto. Cuidados à gestante na atenção prénatal. Iniciativa Hospital Amigo da Criança – UNICEF.
NÍVEL TÉCNICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 19. TÉCNICO DE ENFERMAGEM (ONCOLOGIA)
PARTE I
PROGRAMA: Atendimento a múltiplas vítimas, Prevenção do trauma, Biomecânica do trauma, Avaliação e
atendimento inicial às emergências, Suporte Básico de Vida, Trauma torácico, Alterações Circulatórias, Trauma
abdominal, Trauma Cranioencefálico, Trauma raquimedular, Trauma Musculoesquelético, Trauma Térmico, Trauma na
Criança, Trauma no Idoso, Triagem, transporte, Materiais e equipamentos para sala de emergência, Queimaduras tratamento e condutas de enfermagem, Síndrome de Abstinência do álcool condutas de enfermagem, Alterações
metabólicas, Ética profissional, Psiquiatria condutas do enfermagem/abordagem, Administração de drogas em urgência
e emergência, ECG – alterações básicas, Desfibrilação Automática Externa, Acidentes com animais peçonhentos suporte básico de vida/ suporte avançado de vida. Cuidados e procedimentos gerais desenvolvidos pelo profissional
Técnico de Enfermagem. O que são DSTs, sintomas, modos de transmissão. AIDS: Sintomas e fases da doença,
tratamento. Hepatites: Vacinas disponíveis, sintomas da doença. Câncer do colo de útero e mamas: Prevenção,
detecção precoce, tratamento fornecido pela equipe de saúde, sintomas da doença. Lavagem das mãos e suas
implicações. Responsabilidade ética e profissional em Enfermagem. Cuidados de enfermagem com movimentação,
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deambulação, aplicação de medicamentos, higiene e conforto de pacientes acamados, preparo de doentes para
cirurgias, enfermagem no centro cirúrgico. Relacionar vacinas às doenças, seu armazenamento, calendário e vias de
administração. Realização de curativos, vias de administração de medicamentos, verificação de sinais vitais, registro
no prontuário, cálculo de diluição de medicações, transformação de grandezas matemáticas (miligramas, mililitros,
gotas, horas, minutos) e suas combinações no preparo e administração de medicações Classificação de risco nos
serviços de urgência e emergência. Doenças de notificação compulsória em território nacional. Termos utilizados em
enfermagem e seus conceitos. Atendimento, orientação e acompanhamento à pacientes portadores de ostomias.
MENDES, Eugenio Vilaça. Rede de atenção à Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. 2ª edição.
Lei nº 7498/1986 – Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências.
PARTE II:
PROGRAMA:
1. Atribuições do profissional técnico em enfermagem.
2. Cuidados aos pacientes oncológicos em sua integralidade.
3. Oncologia: Etiologia, prevenção, detecção precoce, tratamento fornecido pela equipe de saúde, sintomas da
doença, reabilitação, autocuidado.
4. Resolução COFEN nº 569/2018.
5. Resolução do COFEN nº 210/1998.
6. Portaria nº 140 de 27 de fevereiro de 2014.
7. RESOLUÇÃO Nº 255/18 - CIB/RS.
8. Diluição, cálculo, administração de medicações em pacientes oncológicos.
9. Cuidado de enfermagem no processo de diagnóstico, sensibilização do paciente, família e equipe.
10. Farmacologia associada ao tratamento.
11. Lei nº 7498/1986 – Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências.
12. Termos técnicos utilizados na área de saúde.
13. Fluxos e rotinas de passagem de plantão e continuidade na assistência.
14. Ações de enfermagem para o controle do câncer.
NÍVEL TÉCNICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 20. TÉCNICO DE ENFERMAGEM (SAÚDE DO TRABALHADOR)
PARTE I
PROGRAMA: Atendimento a múltiplas vítimas, Prevenção do trauma, Biomecânica do trauma, Avaliação e
atendimento inicial às emergências, Suporte Básico de Vida, Trauma torácico, Alterações Circulatórias, Trauma
abdominal, Trauma Cranioencefálico, Trauma raquimedular, Trauma Musculoesquelético, Trauma Térmico, Trauma na
Criança, Trauma no Idoso, Triagem, transporte, Materiais e equipamentos para sala de emergência, Queimaduras tratamento e condutas de enfermagem, Síndrome de Abstinência do álcool condutas de enfermagem, Alterações
metabólicas, Ética profissional, Psiquiatria condutas do enfermagem/abordagem, Administração de drogas em urgência
e emergência, ECG – alterações básicas, Desfibrilação Automática Externa, Acidentes com animais peçonhentos suporte básico de vida/ suporte avançado de vida. Cuidados e procedimentos gerais desenvolvidos pelo profissional
Técnico de Enfermagem. O que são DSTs, sintomas, modos de transmissão. AIDS: Sintomas e fases da doença,
tratamento. Hepatites: Vacinas disponíveis, sintomas da doença. Câncer do colo de útero e mamas: Prevenção,
detecção precoce, tratamento fornecido pela equipe de saúde, sintomas da doença. Lavagem das mãos e suas
implicações. Responsabilidade ética e profissional em Enfermagem. Cuidados de enfermagem com movimentação,
deambulação, aplicação de medicamentos, higiene e conforto de pacientes acamados, preparo de doentes para
cirurgias, enfermagem no centro cirúrgico. Relacionar vacinas às doenças, seu armazenamento, calendário e vias de
administração. Realização de curativos, vias de administração de medicamentos, verificação de sinais vitais, registro
no prontuário, cálculo de diluição de medicações, transformação de grandezas matemáticas (miligramas, mililitros,
gotas, horas, minutos) e suas combinações no preparo e administração de medicações Classificação de risco nos
serviços de urgência e emergência. Doenças de notificação compulsória em território nacional. Termos utilizados em
enfermagem e seus conceitos. Atendimento, orientação e acompanhamento à pacientes portadores de ostomias.
MENDES, Eugenio Vilaça. Rede de atenção à Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. 2ª edição.
Lei nº 7498/1986 – Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências.
PARTE II
PROGRAMA: Doenças profissionais e doenças relacionadas ao trabalho. Aspectos legais sobre doenças e acidentes
de trabalho no Brasil. Responsabilidades éticas e legais à Saúde do Trabalhador. Legislação Trabalhista. SAT - Seguro
contra Acidente do Trabalho. CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho. Direitos Sociais. Afastamento laboral.
Trabalho em turnos ininterruptos. Epidemiologia e Vigilância da Saúde do Trabalhador: doenças profissionais, doenças
relacionadas ao trabalho, doenças de notificação compulsória, doenças imunopreveníveis e imunização ocupacional.
Exposição ocupacional a doenças infectocontagiosas. Ergonomia aplicada ao trabalho: metodologia da análise
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ergonômica do trabalho. Manual de aplicação da NR 17. Saúde mental aplicada ao trabalho. Organização do trabalho.
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional: PCMSO. Toxicologia ocupacional. Níveis de atenção à saúde.
Promoção da saúde e proteção específica, atenção secundária e terciária. Bem-estar, saúde e qualidade de vida no
trabalho. Programas de Saúde do Trabalhador. Biossegurança e saúde. Norma Regulamentadora 32. Exposição a
material biológico. Medidas de controle pós-exposição. Métodos de desinfecção e esterilização de materiais e
equipamentos de saúde. Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS). Ética, bioética e
deontologia de enfermagem: lei do exercício profissional de enfermagem. Atribuições e atuação do Enfermeiro do
Trabalho. Sistematização da assistência de enfermagem. Administração de serviços de saúde e dos SESMT (Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho). Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho.
Legislação de Segurança, Medicina do Trabalho, Convenções Nacionais sobre Saúde do Trabalhador: Normas
Regulamentadoras. Consolidação das Leis do Trabalho. Aposentadoria Especial no Brasil. PPP- Perfil Profissiográfico
Previdenciário. Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST) - Decreto Nº 7.602/2011. Bioestatística:
coleta de dados, amostragem, análise dos dados, apresentação tabular e representação gráfica, estudo dos agravos à
saúde do trabalhador. Elementos de higiene ocupacional. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).
Levantamento dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes e métodos de avaliação. CIPA.
Gerenciamento dos riscos ocupacionais e limites de exposição. Noções de auditoria enfermagem.
NÍVEL TÉCNICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 21. TÉCNICO DE MANUTENÇÃO (ELETROTÉCNICO)
PROGRAMA: Eletricidade básica: circuitos de corrente contínua e corrente alternada; Lei de Ohm; resistores,
capacitores e indutores; Kirchoff; magnetismo e eletromagnetismo; princípios da corrente alternada: frequência,
período, relações de fase, valores RMS, pico e médio; grandezas elétricas; sistemas trifásicos. Medidas elétricas.
Instrumentos, aplicações, erros, sensibilidade, exatidão e classe de exatidão, escalas e ampliação de escalas.
Luminotécnica: lâmpadas, reatores, luminárias e dimensionamento. Eletrônica básica. Transformadores. Máquinas
elétricas. Instalações elétricas de baixa tensão. Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA (NBR
5419). Sistemas de comando. Manutenção de máquinas e equipamentos elétricos. Segurança em instalações e
serviços em eletricidade. NR 10. Equipamentos de Proteção Individual - EPI. NR 6.
NÍVEL TÉCNICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 22. TÉCNICO DE MANUTENÇÃO (MECÂNICO)
PROGRAMA: Manutenção de equipamentos de lavanderia. Manutenção de compressores, motores e bombas de água,
caldeiras, ventiladores, boilers. Manutenção de equipamentos de laboratório, autoclaves, centrífugas. Manutenção de
equipamentos de cozinha. Manutenção em redes de vapor, água quente, ar comprimido e gases. Especificações e
elementos de equipamentos mecânicos. Resistência de materiais. Manutenção de motores de combustão interna.
Proteção contra a corrosão. Tipos de lubrificantes e aplicações. Equipamentos de Proteção Individual – EPI. NR 6.
Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC. Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção –
NR 18. Higiene e segurança no trabalho. Leitura e interpretação de desenho mecânico. Nomenclatura, utilização e
especificações de ferramentas. Cálculos relacionados à manutenção mecânica. Sistemas Internacional de Unidades.
Normas de metrologia do INMETRO.
NÍVEL TÉCNICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 23. TÉCNICO DE MANUTENÇÃO (REFRIGERAÇÃO)
PROGRAMA: Refrigeração e condicionamento de ar. Sistemas de refrigeração e condicionamento de ar. Climatização:
Conforto térmico, necessidade do condicionamento de ar e conforto térmico. Ventilações natural e forçada. Sistemas
de distribuição de ar. O ciclo da refrigeração, compressores, condensadores e evaporadores. Gases refrigerantes.
Componentes da unidade de refrigeração. Condicionadores de ar e manutenção. Manutenção preventiva, corretiva e
preditiva. Nomenclatura, utilização e especificações de ferramentas. Equipamentos de Proteção Individual – EPI.
NR 6. Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC. Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção
– NR 18. Higiene e segurança no trabalho.
NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 24. ESPECIALISTA EM HEMOTERAPIA
PROGRAMA: Hematopoese: fisiologia e regulação. Fatores de crescimento. Eritrócitos. Hemoglobina. Anemias.
Hemoglobinopatias. Poliglobulias. Policitemia vera. Leucócitos. Cinética celular em processos inflamatórios.
Leucopenias e leucocitoses. Leucograma nos processos infecciosos. Leucemias. Plaquetas. Púrpuras.
Trombocitopenias. Hemostasia e coagulação. Fibrinólise. Doenças hemorrágicas. Tromboses. Imunohematologia.
Incompatibilidade sanguínea maternofetal. Transfusões.
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NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 25. PERFUSIONISTA
PROGRAMA: Métodos de Desinfecção e Esterilização. Assepsia e Antissepsia. Fisiologia da Oxigenação por
Membranas. Fisiologia da circulação extracorpórea. Componentes do Circuito de CEC. Condução da CEC.
Ultrafiltração da circulação extracorpórea. Proteção Miocárdica. Equilíbrio ácido-base e hidroeletrolítico. Controle
Laboratorial. Coagulação e Anticoagulação Cardiovascular, Respiratória, Hematológica, Renal e do Sistema Nervoso.
Assistência Circulatória Mecânica. Complicações da circulação extracorpórea. Assistência Ventilatória. Anatomia
Cardíaca e coronariana. Biossegurança. Segurança do Paciente. Emergências clínico‐cirúrgicas. Primeiros Socorros.
Monitorização cardíaca. Atribuições do perfusionista.
NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 26. MÉDICO (CIRURGIA CARDIOVASCULAR)
PROGRAMA:
1. Anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular
2. Cuidado pré e pós-operatório nas cirurgias cardiovasculares
3. Circulação extracorpórea(CEC) e proteção miocárdica
4. Tratamento cirúrgico da cardiopatia isquêmica
5. Tratamento cirúrgico das valvopatias adquiridas
6. Tratamento cirúrgico das cardiopatias congênitas
7. Tratamento das doenças da aorta
8. Procedimentos endovasculares intracardíacos e da aorta torácica
9. Tratamento cirúrgico da insuficiência cardíaca
10. Tumores cardíacos e doenças do pericárdio
11. Arritmias cardíacas e cardioestimulação
NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 27. MÉDICO (DERMATOLOGISTA)
PROGRAMA: Pele Normal Patologia Cutânea; Semiologia e Métodos complementares; Alterações morfológicas
cutâneas epidemodérmicas. Afecções dos anexos cutâneos; Alterações do colágeno, hipoderme, cartilagens e vasos;
Infestações Dermatoses por noxas químicas, físicas e mecânicas; Inflamações e granulogramas não infecciosos;
Dermatoses metabólicas; Afecções psicogênicas, psicossomáticas e neurogênicas; Dermatoses por imunodeficiência;
Afecções. Congênitas e hereditárias; Neoplasias benignas e malignas de pele; Dermatoses em estados fisiológicos;
Dermatologia em Saúde pública e Terapêutica.
NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 28. MÉDICO (EMERGENCISTA)
PROGRAMA: Anatomia. Fisiologia. Epidemiologia na emergência. Monitorização. Reanimação cardio-pulmonar.
Desequilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base. Choque. Coma. Entubação naso e orotraqueal. Ventilação mecânica
(invasiva e não invasiva). Falência de sistemas orgânicos. Manejo de equipamentos. Urgências e Emergências Clínicas.
Farmacologia em urgências e emergências. Exames complementares. Urgências e Emergências: Cardiológicas;
Hematológicas e em Hemoterapia (hemoptise, CIVD, hemorragias e etc.); Gastrointestinais e Coloproctológicas;
Neurológicas; Vasculares; Psiquiátricas; Oftalmológicas; Otorrinolaringológicas; Obstétricas, Ginecológicas e Gênitourinárias; em Doenças Infecciosas; Pneumológicas e respiratórias (derrames pleurais, pneumotórax hipertensivo,
manejo de drenos intra-torácicos, asma aguda grave (estado de mal asmático),; Traumáticas (traumatismo abdominal
fechado, traumatismo torácico fechado, fraturas, politraumatizados e etc.); Endocrinológicas e Metabólicas;
Nefrológicas; Neurológicas e Psiquiátricas; Músculo esqueléticas e extremidades; Toxicológicas; Acidentes com
animais peçonhentos. Queimados. Afogamentos e acidentes em mergulho.
NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 29. MÉDICO (MEDICINA NUCLEAR)
PROGRAMA:
Código de ética médica. Física e instrumentação: física nuclear básica, unidades, matemática e estatística aplicadas
em medicina nuclear, decaimento radioativo, interação da radiação com a matéria, instrumentação, Detectores de
cintilação gasoso e sólido, contador de poçogama,curiômetro, calibração, colimadores, gamacâmera planar, gama
câmera tomográfica (single photonemissioncomputed/spect), princípios básicos de computação, técnicas digitais para
aquisição e processamento de imagens, tomografia por emissão de pósitrons/pet, controle de qualidade de
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equipamentos e de imagens em medicina nuclear, protocolos dos principais exames estáticos e dinâmicos realizados
em medicina nuclear. Radioproteção: princípio físicos de rádioproteção, detectores de radiação para monitorização
pessoal e ambiental, filmes dosimétricos, radiobiologiabásica, dosimetria, órgão crítico, higiene das radiações, princípio
alara de radioproteção, doses limites de exposição ocupacional, transporte, estocagem e rejeitos radioativos,
descontaminação radioativade pessoas e do ambiente de trabalho. Radiofármacos: radiofármacos de aplicação
diagnóstica
e
terapêutica
em
medicina
nuclear,
análise
compartimental,
gerador
detecnécio
99m/molibdênio,radiofármacos biomoleculares, marcação de peptídeos, radiofármacos de aplicação em pet produzidos
em aceleradores, dosimetria dos radiofármacos, controle de qualidade dos radiofármacos. Medicina nuclear em
cardiologia: interpretação de imagens da anatomia e fisiologia normais e fisiopatologia das principais alterações
cardiovasculares em medicina nuclear, análise quantitativa cardiovascular, técnicas de aquisição, processamento e
análise de imagens em cardiologia nuclear, conceitos gerais de função ventricular (gatedblood poolimage), perfusão de
miocárdio e fisiologia do exercício na função cardíaca, avaliação das câmeras cardíacas com radionuclídeos,perfusão
e viabilidade do miocárdioisquêmico, imagem vascular periférica, transplante cardíaco e aplicação dopetem cardiologia.
Medicina nuclear em pneumologia: avaliação de pacientes com suspeita de embolismo pulmonar,avaliação dos
pulmões em patologias não embólicas, estudos de perfusão e de ventilação, transplante cardiopulmonar. Medicina
nuclear no estudo do sistema ósteoarticular: doenças benignas e neoplasias malignas, primárias e secundárias, do
osso e articulações, doenças metabólicas e infecciosas, lesões ósseas traumáticas de stress, a terapêutica da dor
devido a metástases ósseas com radionuclídeos, as imagens ósseas de pet. Medicina nuclear em
gastroenterologia:trânsito esofágico, refluxo gastroesofágico, enchimento e esvaziamento gástrico, imagem do fígado
e vias biliares, correlação das técnicas nucleares com outros métodos de imagem, detecção e localização de
hemorragias digestivas. Medicina nuclear em hematologia: princípios de diluição isotópica, volemia, absorção
gastrointestinal da cobalamina vitamina B12, imagem da medula óssea, imagem do baço, marcação de hemácias, de
leucócitos e de plaquetas, marcação de anticorpos para imagem de infecção e rejeição de transplantes e de anticorpos
monoclinais para detecção de tumores, sobrevida de hemácias e sequestração esplênica, terapia com fósforo‐32 para
apolicitemia vera. Medicina nuclear em endocrinologia ‐ princípios do radioimunoensaio, testes in vitro e in vivo da
função tireoideana, fisiopatologia da tireoide, imagem da tireoide com iodo‐131, iodo‐123 e tecnécio‐ 99 m, testes
especiais in vivo da função tireoideana‐ testes de estímulo, supressão e do perclorato, mapeamento de corpo inteiro
com iodo‐131 – monitoramento pela tireoglobulina e uso do tshrecombinante, tratamento do hipertireoidismo e do
câncer da tireoide com iodo‐131, glândulas paratireoides, osteoporose, cintigrafia e terapia das suprarrenais e dos
tumores neuroendócrinos com metalodobenzylguanidina marcada com iodo‐131, cintilografia com receptores de
somatostatina, imagens de tumores endócrinos com pet. Medicina nuclear em neurologia: tomografia por emissão de
fóton único (spect) e tomografia por emissão de pósitron (pet) no sistema nervoso central, avaliação nas doenças
neurológicas e psiquiátricas (doenças vasculares, involução senil, processos expansivos), imagem quantitativa com
neuro‐receptores, correlação das imagens cintilográficas com outros métodos de imagens axiais tridimensionais
cerebrais (tc, rnm), estudo do fluxo liquórico com radionuclídeos. Medicina nuclear em nefrologia: radionuclídeos para
estudos quantitativos ainvitro@eain vivo@ ‐fpre, tfg, aplicações da medicina nuclear na avaliação funcional do sistema
gênito‐urinário, imagem dos testículos, refluxo vésico‐ureteral, transplantes renais, prognóstico. Medicina nuclear em
oncologia: terapia com iodo‐ 131 no câncer diferenciado de tireoide, imagem com gálio‐67 na detecção das doenças
malignas, o uso do tálio‐201 e do tecnécio‐99 m/mibi (methoxyisobutyl isonitrila) em oncologia nuclear, aplicações
clínicas das imagens com anticorposmonocloanais, as aplicações do pet em oncologia nuclear, linfocintilografia e
alinfonodo sentinela no melanoma, câncer de mama e do colo uterino, cintilografia de perfusão arterial hepática na
monitorização da quimioterapia, tratamento da dor óssea devido a metástase, com uso de fontes não‐seladas (samário‐
153). Medicina nuclear na avaliação de transplantes: renal, pancreático, cardíaco, pulmonar, hepático. Medicina nuclear
em doenças infecciosas: imagem da infecção com gálio‐67, detecção das doenças inflamatórias usando leucócitos
marcados, imagem da inflamação focal usando imunoglobulina‐g humana policional não‐específica, imagens
conjugadas com diferentes radiofármacos. Medicina nuclear em pediatria: estudos nefro‐urológicos, estudo do refluxo
gastroesofágico, imagem do sistema ósteoarticular em crianças, neoplasias malignas, estudos cardiopulmonares e
cerebrais na infância. Medicina nuclear e aspectos legais: regulamentação CNEN, licenciamento, plano de
radioproteção de um serviço de medicina nuclear, acidente radioativo e procedimentos legais, programas de controle
de qualidade e de treinamento continuado de recursos humanos em medicina nuclear, limites ocupacionais de dose de
exposição, rejeitos radioativos.
NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 30. MÉDICO (NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL – ADULTOS)
PROGRAMA: Estado nutricional: métodos de avaliação nutricional, diagnóstico e significado prognóstico. Ingestão,
digestão, absorção, metabolização e excreção dos nutrientes. Princípios da bioquímica das proteínas, lipídios,
carboidratos, vitaminas, oligoelementos e água. Nutrientes para imunomodulação, proteção e antioxidante.
Necessidades e recomendações nutricionais. Indicações de terapia nutricional parenteral e enteral. Vias e técnicas de
administração de nutrição parenteral e enteral. Formulação, preparo, armazenamento e controle de qualidade da
nutrição enteral e parenteral. Terapia nutricional em situações específicas - distúrbios alimentares e da deglutição:
anorexia, bulimia, obesidade, disfagia; afecções gastrointestinais: fístula digestiva, pancreatites, síndrome do intestino
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curto e outros distúrbios absortivos, intolerâncias alimentares, doenças inflamatórias intestinais; situações de
hipermetabolismo: infecção, trauma; pré e pós- operatório; oncologia, radio e quimioterapia; doenças neurológicas;
insuficiências orgânicas: hepática, renal, cardíaca e gravidez, imunossupressão, AIDS; complicações da nutrição
parenteral e enteral; equipe multiprofissional de terapia nutricional; terapia nutricional domiciliar; regulamentos técnicos
para terapia de nutrição parenteral e enteral.
NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 31. MÉDICO (OTORRINOLARINGOLOGIA – FORMAÇÃO EM CIRURGIA ESTÉTICA FACIAL)
PROGRAMA: Otologia. Otoneurologia. Audiologia. Rinologia. Cirurgia estético-facial. Otorrinolaringologia pediátrica.
Faringoestomatologia. Laringologia. Cirurgia cérvico-facial e de base de crânio. Exame ORL completo. Avaliação ORL
em emergência. Exame dos pares cranianos. Audiometria tonal e vocal. Impedanciometria. Endoscopia nasal.
Laringoscopia. Nasofaringolaringoscopia. BERA. Otoemissões. Estroboscopia. Interpretação e indicação de exames
complementares. Biópsias. Cirurgias em otorrinolaringologia: indicações e técnicas. Retirada de pequenos tumores.
Cirurgias de lábios, da Boca, da Língua e das Glândulas Salivares. Cirurgias de faringe, de laringe, de pescoço. Cirurgia
de orelha externa, de orelha média. Cirurgia de nariz. Cirurgia de seios paranasais.
NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 32. MÉDICO (PNEUMOLOGIA)
PROGRAMA: Asma; Cessação de tabagismo; DPOC; Circulação pulmonar – tromboembolia pulmonar e hipertensão
pulmonar; Perioperatório; Infecções respiratórias: tuberculose, micoses e outras; Pneumonia; Doenças difusas; Tosse
crônica; Doenças pleurais; Neoplasias respiratórias; Pneumopatias ocupacionais; Doenças respiratórias do sono;
Supurações pulmonares e Insuficiência respiratória.
NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: 33. MÉDICO (PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA)
PROGRAMA: Anatomia e função do sistema respiratório. Diagnóstico em Pneumologia Pediátrica. Doenças do trato
respiratório superior. Rinosinusopatias. Doenças do trato respiratório inferior. Pneumonias na infância: Pneumonia
comunitária aguda, Pneumonia complicada com derrame pleural e Pneumonias intersticiais na infância. Síndrome do
desconforto respiratório do RN (Doença da membrana hialina). Uso racional de antibióticos nas vias aéreas. Derrames
pleurais na infância. Fibrose cística. Asma na infância. Lactente sibilante (bebê chiador). Bronquiolite. Tuberculose na
infância. Tosse crônica. Doenças crônicas do trato respiratório. Comprometimento pulmonar em situações especiais.
Emergências clínicas e procedimentos em Pneumologia Pediátrica. Emergências cirúrgicas em Pneumologia
Pediátrica. Terapêutica das doenças respiratórias. Agressão pulmonar por fatores químicos, físicos e ambientais.
Doenças do período neonatal.
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