
 

 

 

 

 

 

 
 

EDITAL Nº 002, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021. 

 
 

CONSIDERANDO A RECOMENDAÇÃO SEM NÚMERO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO - 2º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SERRA TALHADA – PROCEDIMENTO Nº 

02165.000.581/2021 - ANULAÇÃO DAS PROVAS APLICADAS A TODOS OS CARGOS PREVISTOS (NÍVEL 
MÉDIO E SUPERIOR) NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DESAÚDE Nº 001/2021, PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

 

CONSIDERANDO O PRINCÍPIO DO PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE 
PRECEITUA A ANUALIDADE DE SEUS PRÓPRIOS ATOS, QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS 

TORNEM ILEGAIS, RESPEITADOS OS DIREITOS ADQUIRIDOS, E RESSALVADA, EM TODOS OS CASOS, 

A APRECIAÇÃO JUDICIAL, COM FULCRO NA SÚMULA 473/STF. 
 

Novo chamamento público para realização da prova de 
conhecimento do Processo Seletivo Simplificado para 
Contratação Temporária de diversos profissionais da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA, ESTADO DE 

PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Municipal n.º 1.711, de 14 de 
junho de 2019, com a finalidade de atender a necessidade de contratação temporária por excepcional interesse 
público para a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do art. 97, inciso VII, da Constituição do Estado de 

Pernambuco, e art. 37, IX, da Constituição Federal, torna público, novo chamamento para prova de 

conhecimento, do instrumento de convocação Edital n°001/2021 de 28 de setembro de 2021, que se realizará 
em 19 DE NOVEMBRO DE 2021, conforme os ditâmes abaixo estabelecidos: 

 
 

TABELA DE FUNÇÕES, REMUNERAÇÃO 

VAGAS E CARGA HORÁRIA DOS PROFISSIONAIS 
(vide Edital n°001/2021 de 28 de setembro de 2021). 

 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 

1.1. O processo seletivo simplificado terá validade de 01 (um) ano, podendo ser renovado por igual 

período, através de portaria da Secretaria Municipal de Saúde; 

 

1.2. O processo seletivo simplificado de que trata este Edital visa à contratação temporária de 291 (duzentose 
noventa e um) profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde, , a partir da data de contratação, podendo e 
havendo necessidade, ser renovado por até mais 01(um) ano. 



 

 

 

 

 

 
 

1.3. A seleção pública de que trata o subitem anterior será realizada em duas etapas, denominadas Etapa 1 
– Prova objetiva e subjetiva; e Etapa 2 – Avaliação Curricular, ambas de caráter eliminatório e classificatório, 

conforme dispõe o item 5 deste Edital. 
 

1.4. Para o ato de divulgação e entrega do formulário de inscrição será utilizado o endereço da sede da Secretaria 
Municipal de Saúde, cito a Rua Irnério Inácio, nº 132, Nossa Senhora da Penha na cidade de Serra Talhada, no 
Estado de Pernambuco, CEP: 56903-450. Demais informações disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Serra 

Talhada, http://www.serratalhada.pe.gov.br; 

 

1.5. Sem prejuízo do disposto no subitem anterior, este edital será publicado, no mínimo, na Imprensa Oficialdo 

Município e em jornal de grande circulação na cidade, e para fins de ampla e geral publicidade, será ainda,afixado 
nos murais da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal de Serra Talhada, bem como no site 

http://www.serratalhada.pe.gov.br; 

 

1.6 As remunerações que se perfazem em valores abaixo do salário mínimo serão acrescidas de um abono 

complementar no valor exato da diferença existente. 

 

2. DAS FUNÇÕES E REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO 
(vide Edital n°001/2021 de 28 de setembro de 2021). 

 
3. DAS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

(vide Edital n°001/2021 de 28 de setembro de 2021). 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

(vide Edital n°001/2021 de 28 de setembro de 2021). 

 

5. DA SELEÇÃO 

 

5.1. A presente seleção será realizada em duas etapas: Etapa 1 – Prova de caráter objetivo e subjetivo; Etapa 

2 - Avaliação curricular, sendo ambas de caráter classificatório e eliminatório. 
 

5.2. A pontuação máxima aferida por meio da média aritmética será de 100,00 (cem) pontos, tendo como 

pontuação mínima, para APROVAÇÃO no Processo Seletivo, 60,00 (sessenta) pontos. 

 

5.1.1. DA ETAPA 1 – PROVA DE CONHECIMENTOS 

 

5.1.1.1. A PROVA DE CONHECIMENTOS, terá duração de 02 (duas) horas, tendo início ás 8h:30min e término 

as 10h:30min, constando de 10 (dez) questões objetivas de múltipla escolha, e de 2 questões subjetivas, de caráter 
eliminatório e classificatório. Será aplicada para todos os candidatos, exceto para as funções de Motorista e 
Laçador, abrangendo o conteúdo programático constante do Anexo IV deste Edital, sendo responsável pela 

elaboração, aplicação e correção uma COMISSÃO PRÓPRIA previamente instituída pela Secretaria Municipal 
de Saúde, por meio de portaria. 



 

 

 

 

 

 
 

5.1.1.2. É dever do candidato, acompanhar todos os comunicados que vierem a ser publicados nos painéis da 
Câmara Municipal de Vereadores de Serra Talhada-PE, Prédio da Prefeitura de Serra Talhada, e na imprensa 

oficial da Prefeitura no endereço eletrônico: http://www.serratalhada.gov.br. 
 

5.1.1.3. O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do 
horário fixado para o fechamento dos portões, munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de 

comprovante de inscrição e de documento de identidade original, o fechamento dos portões se realizará às 
8h:00min, o tempo mínimo de permanência na sala após inicio das provas, será de 1(uma) hora, sob pena de 

eliminação do certame, não será perminitido a saída do local com a prova, deverá o candidato acompanhar o local 
de prova, sala e assento no endereço eletrônico: http://www.serratalhada.gov.br. 

 

5.1.1.4. Não será admitido ingresso de candidato nos locais de realização da prova após o horário fixado parao 
seu início, predeterminados em Edital ou em comunicado. 

 
5.1.1.5. Não haverá segunda chamada para a realização da prova. O não comparecimento implicará a eliminação 

automática do candidato, salvo disposição em contrário. 

 

5.1.1.6. Não será aplicada prova fora da data, do local ou do horário, predeterminados em Edital ou em 
comunicado. 

 
5.1.1.7. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pela 
Secretaria de Defesa Social ou órgão equivalente, pelo Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar; carteiras 

expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte; certificadode 
reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que,por lei 

federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (modelo com foto). Para 
validação como documento de identidade, o documento deve encontrar-se no prazo de validade. 

 
 

5.1.1.8 Caso o candidato não apresente, no dia de realização da prova, documento de identidade original, por 
motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 

policial, dentro do prazo de validade definido no documento. Quando a ocorrência policial não registraro prazo de 
validade, considerar-se-á válido, para efeitos do presente Edital, quando expedido até 30 (trinta) dias antes da data 
de realização da Prova Objetiva de Conhecimentos. Caso a Coordenação de Aplicação julgue necessário, 

inclusive no caso de comparecimento com ocorrência policial, dentro do prazo de validade, será realizada 
identificação especial no candidato, mediante coleta de sua assinatura e impressões digitais, alémda possibilidade do 
devido registro fotográfico para segurança do certame. 

 

5.1.1.9. Não será permitido durante a realização das provas de conhecimentos, a comunicação entre os 
candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro 
material de consulta, inclusive consulta a códigos e à legislação. 

 
5.1.1.10. Não será permitido o acesso de candidatos aos prédios ou às salas de aplicação das provas portando 

quaisquer armas ou equipamentos eletrônicos, inclusive telefone celular, ainda que desligado e sem a respectiva 
bateria. 

http://www.serratalhada.gov.br/
http://www.serratalhada.gov.br/


 

 

 

 

 

 
 

5.1.1.11. Não será permitida ainda a utilização de quaisquer materiais de consulta ou de quaisquer aparelhos 

eletrônicos (Ex.: bip, receptor, gravador, notebook, pendrive, mp3 player, mp4 player, ipod, ipad, agenda 
eletrônica, calculadora, relógios etc.). 

 
5.1.1.12. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso, sem prejuízo das sanções 

(penalidades) civis, administrativas e penais pertinentes, o candidato que, durante a realização da prova: 

a) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização; 

b) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova; 

c) portar ou utilizar régua de cálculo, livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, aparelhoseletrônicos, 
dicionários, notas ou impressos, telefone celular, gravador, receptor ou pagers, qualquer tipo dearma, ou ainda 
que se comunicar com outro candidato; 

d) abster-se de entregar, a qualquer tempo, os materiais da prova, necessários à avaliação; 

e) retiver os materiais da prova, necessários à avaliação do candidato, após o término do tempo destinado paraa sua 

realização; 

f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal ou portando as provas, a folha de 

respostas ou qualquer outro material de aplicação; 

g) descumprir as instruções contidas no caderno de prova, na folha de rascunho ou na folha de respostas; 

h) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
i) praticar qualquer outro ato contrário aos bons costumes, à regular aplicação da fase do Concurso, ou à ordem 

jurídica vigente ou mesmo aos dispositivos e condições estabelecidos neste Edital ou em qualquer outro 

instrumento normativo vinculado ao presente concurso; 

j) praticar qualquer ato de coação física ou moral, ou ainda agredir física ou verbalmente qualquer membro da 
equipe de aplicação do Concurso, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais; 

 

5.1.1.13. O candidato, quando eliminado pelo descumprimento de qualquer dispositivo do presente Edital,não 
poderá permanecer no prédio de aplicação, devendo dele retirar-se. 

 

5.1.1.14. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova, em virtude de afastamento de 
candidato da sala de prova. 

 
5.1.1.15. No dia de realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação ou 

pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo. 

 
5.1.1.16. Por conveniência da Administração Pública Municipal ou outro motivo não previsto neste Edital, 
poderão ser modificados a data, o horário e local da prova, desde que sejam respeitadas as condições de provae os 
direitos dos candidatos. 

 

5.1.1.17. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, e a COMISSÃO COORDENADORA não se 
responsabilizarão por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização 
da prova, nem por danos neles causados. 

 
5.1.1.18. Caso algum problema de ordem técnica ou, provocado por fenômeno da natureza acarrete atraso no 

início da Prova Escrita em alguma das salas onde ela será realizada, haverá a prorrogação da hora de término, de 
forma a compensar o atraso do seu início. 



 

 

 

 

 

 
 

5.1.1.19. O candidato deverá transcrever, dentro do tempo de duração previsto, as respostas da Prova Objetiva de 
Conhecimentos para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção da prova. O 
preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de 

conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e na folha de respostas. Não haverá substituição 
da folha de respostas por erro do candidato. 

 

5.1.1.20. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas 
incorretamente na folha de respostas. 

 

5.1.1.21. Será permitido a entrada com água, desde que seja em garrafa totalmente transparente, sem qualquertipo 
de rótulo. 

 
5.1.1.22. Para todos os cargos cada questão objetiva valerá 05 (cinco) pontos e cada questão subjetiva valerá 25 
(vinte e cinco) pontos, com peso 6,0 (seis) na computação da nota final. 

 
5.1.1.23. Somente serão considerados aprovados na Etapa 1 - Prova de Conhecimentos, item 5.1.1, os 

candidatos que atingirem a pontuação mínima de 50 (cinquenta) pontos. 

 

 
5.1.2. DA ETAPA 2 - AVALIAÇÃO CURRICULAR 

(vide Edital n°001/2021 de 28 de setembro de 2021). 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 
6.1. A classificação final dos candidatos será efetuada na ordem decrescente da média aritmética ponderadada 
nota da Prova, com peso 6,0 (seis), e da pontuação obtida na Prova de Títulos, com peso 4,0 (quatro). 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

(vide Edital n°001/2021 de 28 de setembro de 2021). 

 

8. DOS RECURSOS 

 
8.1. Poderão ser interpostos recursos quanto ao resultado preliminar deste certame, dirigidos à respectiva 

COMISSÃO COORDENADORA, e apresentados na data, local e horários fixados no ANEXO III. 

 

8.2. Havendo solicitação escrita, para fins de Recurso, a Secretaria de Saúde disponibilizará o acesso ao 
gabarito, bem como a prova subjetiva, meramente para consulta. 

 
8.3. Não serão analisados os recursos interpostos fora do prazo estipulado neste edital. 

 

8.4. Os recursos deverão ser apresentados em formulário próprio (Anexo II), no endereço da sede da 

Secretaria de Saúde, cito a Rua Irnério Inácio, nº 132, Nossa Senhora da Penha, na cidade de Serra 

Talhada, Estado de Pernambuco, CEP.: 56903-450. 



 

 

 

 

 

9. DA CONTRATAÇÃO 

(vide Edital n°001/2021 de 28 de setembro de 2021). 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
10.1. Todos os alimentos recebidos serão destinados em doação para entidades beneficentes, abrigos e/ou casade 

apoio, existente no município, sendo definido após a conclusão deste processo seletivo. 

 
10.2. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas do presente processo de seleção, contidas neste 

edital e em outros instrumentos normativos e comunicados que vierem a surgir. 

 

10.3. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente edital ou de qualquer outra norma e 
comunicado posterior e regularmente divulgados, vinculados ao certame, ou utilizar-se de artifícios de forma a 
prejudicar o processo seletivo simplificado. 

 
10.4. Todos os horários previstos neste edital correspondem ao horário oficial do Estado de Pernambuco. 

 

10.5. Será eliminado da seleção simplificada o candidato que não apresentar os requisitos mínimos exigidos. 

 
10.6. Os resultados, preliminar e final, do Processo Seletivo Simplificado serão divulgados através de Editaisda 

Secretaria Municipal de Saúde, no qual constarão duas relações, sendo uma com a classificação dos candidatos 
para as vagas destinadas aos portadores de deficiência e outra com os candidatos destinados as vagas de ampla 

concorrência, ordenados por ordem decrescente de classificação, separado por Local e Função, contendo Inscrição / 
Nome / CPF / Quesitos de Pontuação / Total de Pontos / Ordem de Classificação / Situaçãodo candidato; 

 

10.7. O resultado final do processo seletivo simplificado será homologado através de Portaria da Secretária 

Municipal de Saúde, na qual constará a relação dos candidatos aprovados, e aprovados e classificados, em ordem 
decrescente de classificação, contendo Inscrição / Nome / Total de Pontos / Ordem de Classificação / Situação do 

candidato. 
 

10.8. A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito a contratação, 
reservando-se à Secretaria Municipal de Saúde o direito de proceder às contratações em número que atenda ao 

interesse e às necessidades do serviço até o número de vagas autorizadas. 

 

10.9. A convocação dos candidatos aprovados e classificados será realizada através de Portaria, expedida pela 
Secretaria Municipal Saúde, devidamente publicada no site oficial da Prefeitura Municipal de Serra Talhada, 

http://www.serratalhada.pe.gov.br, e afixado nos murais da Prefeitura Municipal de Serra Talhada, da Secretaria 
Municipal de Saúde e da Câmara Municipal de Vereadores. 

http://www.serratalhada.pe.gov.br/


 

 

 

 

 

 
 

10.10. Os candidatos aprovados e classificados que forem contratados por meio deste Processo Seletivo 
Simplificado terão contratos estabelecidos com vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de contratação, 

podendo ser prorrogado por Termo Aditivo por mais 01 (um) ano, respeitando o número de vagas por 
função/lotação, na ordem crescente de classificação, e disponibilidade orçamentária e financeira do Município; 

 

10.11. A inscrição será invalidada caso o candidato não apresente todos os documentos obrigatórios, descritosno 
item 4.4. deste Edital, sendo obrigatório os itens: a), b), c), d), e) e f), para validação da inscrição. Assim, todos os 

candidatos que não atenderem essa exigência expressa em Edital, serão eliminados. 
 

10.12. O candidato que não atender à convocação para contratação, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a 
contar da publicação do ato convocatório, juntamente com a apresentação dos documentos necessário para 

contratação, que serão divulgados no ato em questão, será considerado desistente, sendo automaticamente excluído 
do processo seletivo simplificado. 

 

10.13. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação ou aprovação no presente 
processo seletivo simplificado, valendo, para esse fim, a publicação na Secretaria municipal de Saúde. 

 
10.14. O candidato deverá manter atualizado seu endereço, se classificado, sendo de sua inteiraresponsabilidade os 
prejuízos decorrentes da não atualização deste. 

 

10.15. O candidato será responsável por todas as informações e declarações prestadas. 

 
10.16. Se, a qualquer tempo, for identificada inexatidão nas informações, falsidade nas declarações ou quaisquer 

irregularidades nos documentos, o candidato será eliminado do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis. 

 

10.17.A rescisão do contrato, por iniciativa do contratado, deverá ser comunicada, por escrito, à Secretaria 
Municipal de Saúde, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, para que o serviço não sofra prejuízo na sua 
regular prestação. Neste caso, poderá ser convocado o próximo candidato da lista de classificados. 

 

10.18. Os casos omissos serão analisados e deliberados pela Comissão Coordenadora. 

 

10.19. Aplica-se ao presente processo seletivo, além das regras estabelecidas neste Edital, as normas previstasna 
legislação de regência. 

 
 

Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Revogam-se às disposições em contrário. 

 
 

Serra Talhada/PE, 28 de outubro de 2021. 

 

LISBETH ROSA DE SOUZA LIMA 
Secretária Municipal de Saúde 

Portaria PMST/GP nº 067/2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

(vide Edital n°001/2021 de 28 de setembro de 2021). 

Nº da Inscrição: 



 

 

 

 

 

 
 

ANEXO II 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 
 

Nome do candidato: Nº de Inscrição: 

Função: Lotação: 

Ao Presidente da Comissão Coordenadora: 

 

 

Como candidato ao Processo Seletivo Simplificado, solicito a revisão de minha pontuação naAvaliação 

Curricular, sob os seguintes argumentos: 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Serra Talhada, de de 20   

 
 

Assinatura do Candidato 

Atenção: 

1 Preencher o recurso com letra legível. 

2 Apresentar argumentações claras e concisas. 

3 Preencher o recurso em 02 (duas) vias, das quais 01 (uma) será retida e outra permanecerá com ocandidato, 
sendo atestada a entrega. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

CALENDÁRIO 

 
 

EVENTO DATAS PREVISTAS LOCAL 

Realização da prova 
Etapa 1 – Prova de 

Conhecimento 

 

19/11/2021 
Autarquia Educacional 

de Serra Talhada 

Divulgação do Gabarito 19/11/2021 http://www.serratalhada.pe.gov.br 

Resultado Preliminar 
Etapa 1 – Prova de 

Conhecimento 

 

24/11/2021 

 

http://www.serratalhada.pe.gov.br 

Recurso ao Resultado 
PreliminarEtapa 1 – 

Prova de Conhecimento 

 

25/11/2021 
 

Secretaria de Saúde 

Resultado Definitivo 
Etapa 1 – Prova de 

Conhecimento 

 

26/11/2021 

 

http://www.serratalhada.pe.gov.br 

Resultado Final Geral 26/11/2021 http://www.serratalhada.pe.gov.br 

 

 

 
* Endereços: 

 

Prefeitura Municipal de Serra Talhada - PE 
Rua Agostinho Nunes de Magalhães, 125 – Nossa Senhora da Penha 

 

Secretaria de Saúde 
Rua Irnério Inácio, nº 132, Nossa Senhora da Penha, cidade de 
Serra Talhada,Estado de Pernambuco, CEP: 56903-450 

 

Autarquia Educacional de Serra Talhada - AESET 
Avenida Afonso Magalhães, s/n - Centro 

http://www.serratalhada.pe.gov.br/
http://www.serratalhada.pe.gov.br/
http://www.serratalhada.pe.gov.br/
http://www.serratalhada.pe.gov.br/


 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA TODOS OS CARGOS: 

Evolução das políticas de saúde no Brasil até o Sistema Único de Saúde. As Conferências Nacionais de Saúde. 

Sistema Único de Saúde: Objetivos; Atribuições, Doutrinas e Competências; Princípios que regem a organização 

do SUS; Planejamento, Organização, Direção e Gestão; Recursos Humanos. Da participação da rede 

complementar. A articulação dos serviços de saúde em rede e níveis de complexidade. Princípios básicos do 

financiamento e gestão financeira. Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítuloII - 

Seção II); Lei nº 8142/90 e Lei nº 8080/90; NOAS – Norma Operacional de Assistência à Saúde Pacto pelaSaúde 

– Portaria 399 de 22/02/2006; Participação popular e controlesocial no SUS. Vigilância em Saúde. Politica 

Nacional de Atenção Básica. Conselho de Saúde: Nacional; Municipal; Distrital e de Unidades. Indicadores de 

Saúde. Transição demográfica e epidemiológica. Vigilância Epidemiológica. Investigação Epidemiológica de 

Casos e Epidemias. Sistema de Informação em Saúde e Vigilância Epidemiológica. Esquema Básico de 

Vacinação. Violência contra a criança, adolescente, mulhere idoso no âmbito da saúde pública; política nacional 

de humanização, ética e legislação profissional. Previne Brasil. Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). A 

obrigatoriedade de notificação pelos profissionais de saúde, de acordo com a Lista Nacional de Notificação 

Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviçosde saúde, contida na Portaria 204/2016; 

de Doenças crônicas não transmissíveis; Doenças de Interesse para a Saúde Pública e Vigilância Epidemiológica: 

AIDS, Cólera, Arboviroses, Febre Amarela, Esquistossomose Mansônica, Febre Tifóide, Hanseníase, 

Antaviroses, Hepatites Virais, Leptospirose, Menigites, Raiva, Tuberculose, Tétano e Influenza. Doenças 

Emergentes e Reemergentes. Propedêutica, promoção da saúde e prevenção de doenças, conhecimentos de 

farmacologia. 

 

 
 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM. 

Código de Ética do Profissional. Ética: Princípios Básicos de Ética. Regulamentação do Exercício Profissional 

Técnico de Enfermagem. Primeiros Socorros. Atuação do Técnico em Enfermagem no SUS. 

 
CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO E TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL. 

Lei 11.889 de 24 de dezembro de 2008; Código de Ética Odontológica, pela Resolução CFO - 118/2012; 

Biossegurança; Esterilização e conservação dos materiais odontológicos. Normas de funcionamento e protocolos 

de atendimento no setor saúde atuação do profissional: auxiliar de consultório dentário e técnico em higiene 

bucal no SUS. 

 
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO CABEÇA E PESCOÇO, 

MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA, MÉDICO MASTOLOGISTA, MÉDICO PSIQUIATRA, 

MÉDICO OFTALMOLOGISTA, MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, MÉDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA E MÉDICO INFECTOLOGISTA. 

Código de Ética Profissional de Medicina; Legislação aplicada ao SUS e Diretrizes da Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB). Atuação do Profissional de Medicina no SUS. 



 

 

 

 

 

 

 

CARGO: ODONTÓLOGO, ODONTÓLOGO ENDODONTISTA, ODONTÓLOGO PERIODONTISTA, 

ODONTÓLOGO CIRURGIÃO ORAL MENOR, ODONTÓLOGO PROTESISTA. 

Código de Ética Odontológica, pela resolução CFO - 118/2012; Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990; Conduta 

ética na equipe multidisciplinar; Legislação aplicada ao SUS e Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal; 

Atuação do Profissional de Odontologia no SUS. 

 

CARGO: ENFERMEIRO E ENFERMEIRO – ESF 

Código de Ética do Profissional Enfermeiro. Enfermagem em Saúde Pública. Legislação aplicada ao SUS e 

Diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Atuação do Profissional de Enfermagem no SUS. 

 

CARGO: PSICÓLOGO. 

Código de Ética Profissional de Psicologia. Resolução n. 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Avaliação 

Psicológica. Neuropsicologia. Psicologia e Práticas institucionais. Psicopatologia. Terapia Familiar. Pandemia 

COVID-19. Atuação do Profissional de Psicologia no SUS. 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL. 

Atuação do Assistente Social no SUS; Código de Ética do Assistente Social. Atribuições e Competência de 

Assistentes Sociais. Projeto etico-politico da profissão, Resoluções CRESS 489/2006, 557/2009, Lei 8.662 de 

07 de junho de 1993. 

 
CARGO:FARMACÊUTICO. 

Código de Ética Profissional de Farmácia. Programas de assistência farmacêutica no SUS. Política Nacional de 

Medicamentos e de Assistência Farmacêutica; Atuação do Profissional de Farmácia no SUS. 

 
 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO. 

Código de Ética Profissional de Fonoaudiologia. Atuação do Profissional de Fonoaudiologia no SUS. Saúde 

Coletiva – Legislação aplicada ao SUS e Diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Atuação 

do Profissional de Fonoaudilogia no SUS. 

 
 

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL. 

Código de Ética do Profissional da Terapia Ocupacional. Terapia Ocupacional na Saúde Pública. Legislação 

aplicada ao SUS e Diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Atuação do Profissional do 

Profissional de Terapia Ocupacional no SUS. 

 
 

CARGO: EDUCADOR FÍSICO. 

Código de Ética do Profissional de Educação Física. Educação Física na na Saúde Pública e Coletiva. Resolução 

CNS nº 218, de 06 de março de 1997, do Conselho Nacional da Saúde. Atuação do Profissional de Educação 

Física no SUS. 



 

 

 

 

 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA. 

Código de Ética do Profissional de Fisioterapia. Fisioterapia na Saúde Pública. Legislação aplicada ao SUS e 

Diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Atuação do Profissional do Profissional de 

Fisioterapia no SUS. 
 

CARGO: NUTRICIONISTA. 

Código de Ética Profissional de Nutrição; Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN). Legislação 

aplicada ao SUS e Diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Atuação do Profissional do 

Profissional de Nutrição no SUS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

DA AVALIAÇÃO CURRICULAR 

(vide Edital n°001/2021 de 28 de setembro de 2021). 


