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 ANEXO I 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CONCEITUAL 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
(incluído pela Nota Oficial nº 1, de 17/02/2020) 

 

NÍVEL DO EMPREGO DESCRIÇÃO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Interpretação de Textos verbais e não-verbais. Denotação e Conotação. Ideia 
Central e Ideias acessórias. Língua Falada x Língua Escrita. Variação Linguística. 
Ortografia. Formação e Classes de Palavras. Estrutura básica da frase. Sintaxe de 
Concordância. Pontuação. 

ENSINO MÉDIO 
Interpretação de Textos verbais e não-verbais. Fala, escrita e níveis de linguagem. 
Variação Linguística. Gêneros Textuais. Implicitude e explicitude das informações. 
Ortografia. Morfologia. Sintaxe. Figuras de Linguagem. Pontuação.  

ENSINO SUPERIOR 
(somente para os 

empregos de Analista 
Administrativo e Contador) 

Interpretação de Textos verbais e não-verbais. Gêneros Textuais, tipos textuais e 
sua diversidade. Figuras de Linguagem. Fala, escrita e níveis de linguagem. 
Fonologia do Português. Morfologia. Sintaxe. Semântica. Aspectos linguístico-
gramaticais aplicados ao texto. Coesão e coerência. Pontuação. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CONCEITUAL DA REDE DE SAÚDE MENTAL/ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

ÁREA DE ATUAÇÃO DESCRIÇÃO 

Conteúdo específico 
aplicável a todas as 

categorias da Atenção 
Psicossocial 

Fundamentos, diretrizes e bases da implantação do SUS; Política de Saúde Mental e 
Organização da Rede de Atenção Psicossocial; Reforma Psiquiátrica Brasileira; 
Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Humanização; Política 
Nacional de Educação Popular em Saúde; Política Nacional de Promoção da Saúde; 
Epidemiologia dos transtornos mentais; Desafios contemporâneos para Política de 
Saúde no Brasil; Bases conceituais dos Serviço de Atenção Psicossocial; Atenção 
Psicossocial à Infância e à adolescência; Atenção Psicossocial ao Uso e Abuso de 
Álcool e outras drogas; Saúde Mental, Direitos Humanos e Cidadania;Legislação em 
Saúde Mental; Intersetorialidade das ações em saúde mental; Projeto Terapêutico 
Singular; Matriciamento em Saúde Mental; Residências Terapêuticas;Ambulatórios 
Multiprofissionais de Saúde Mental; Política de redução de danos;Urgências 
psiquiátricas; As grandes síndromes psiquiátricas; Prática psiquiátrica no Hospital 
Geral; Saúde Mental e Atenção Básica; Direitos das pessoas com transtornos 
mentais; Abordagem às violências; Reabilitação psicossocial, clínica da 
subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico e interdisciplinaridade; A 
família e a doença mental: Abordagens terapêuticas; Linhas de Cuidado em Saúde 
Mental; Ética dos profissionais de saúde mental: Responsabilidades, atribuições, 
sigilo, compromisso com atualização do conhecimento; Gestão da Qualidade e 
Segurança do Paciente; Política de Saúde do Trabalhador; Riscos ocupacionais e sua 
prevenção. 

Conteúdo específico 
aplicável à categoria de 

Assistente Social 

Fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social; Serviço Social 
no Brasil; Ética e legislação profissional do Serviço Social; Serviço Social e direitos 
sociais na atual conjuntura brasileira; Estado, Sociedade, Políticas Sociais e Serviço 
Social; Pobreza e desigualdade social no Brasil; A seguridade social brasileira: 
fundamentos históricos e tendências atuais; Planejamento e gestão de políticas, 
programas e projetos; Família em seus diversos contextos sociais;Administração, 
pesquisa, planejamento e interdisciplinaridade em Serviço Social; Assistência social 
com garantia de direitos;Elaboração de projetos de intervenção do assistente social 
nas condições e relações do trabalho; Abordagens do assistente social com 
indivíduos, grupos e famílias; Política assistencial em saúde mental. 
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Conteúdo específico 
aplicável à categoria de 

Farmacêutico 

Noções sobre atividades administrativas e gerenciais na assistência farmacêutica; 
Centro de Abastecimento Farmacêutico: Técnicas de armazenamento, logística, 
sistema de distribuição/dispensação coletiva, e individual, mista e dose unitária, 
consumo médio mensal, ponto de requisição, estoque mínimo e estoque máximo, 
uso racional de medicamentos, aquisição e seleção de produtos farmacêuticos, 
produtos e artigos médicos hospitalares, insumos; Classificação e codificação de 
materiais; Farmacocinética e Farmacodinâmica: Conceitos, interrelações e 
aplicabilidade à terapêutica, vias de administração de fármacos; Interação fármaco 
x receptor: Curva concentração x efeito, afinidade, eficácia, agonistas e 
antagonistas farmacológicos, segundos mensageiros e transdução do sinal; 
Farmacologia da dor e da inflamação; Fármacos antineoplásicos, antimicrobianos e 
antiparasitários, imunobiológicos e imunomoduladores e fitoterápicos; Reações 
adversas a fármacos e interações entre medicamentos e entre medicamentos e 
alimentos; Estabilidade de medicamentos; biofarmacotécnica; cálculos 
farmacotécnicos; aspectos físico-químicos e obtenção de formas farmacêuticas 
sólidas, líquidas e semi-sólidas; Preparações estéreis; Sistema Nacional de Gestão 
da Assistência Farmacêutica (HÓRUS); Boas práticas de fabricação e de 
manipulação de medicamentos; Garantia da qualidade e manuais de políticas e 
procedimentos operacionais padrão; Farmacovigilância e Farmacoeconomia; 
Medicamentos genéricos; Política Nacional de Medicamentos; Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica; Medicamento de controle especial; Biossegurança e 
Controle de Infecção Hospitalar; Epidemiologia dos erros na medicação e 
estratégia de prevenção; Psicofármacos; Código de ética profissional e 
responsabilidade técnica. 

Conteúdo específico 
aplicável à categoria de 

Educador Físico 

Noções de Anatomia e Fisiologia do exercício; Psicomotricidade; Cinesiologia; 
Esportes Individuais, Esportes Coletivos, Atividade Física para crianças, 
adolescentes, adultos, obesos e pessoas com deficiência; Importância da atividade 
física para a promoção da saúde; Avaliação e prescrição do exercício físico; 
Processo didático-pedagógico no trabalho com idosos; Prevenção de Acidentes e 
Socorros de Urgência. Planejamento e organização de eventos; Programa 
Academia da Saúde; Código de Ética e Intervenção do Profissional de Educação 
Física. 

Conteúdo específico 
aplicável à categoria de 

Nutricionista 

Fisiologia e metabolismo da nutrição; Fundamentos básicos em nutrição humana; 
Exame clínico, físico, semiologia, exames complementares e plano de trabalho; 
Política Nacional de Alimentação e Nutrição; Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional (SISVAN); Segurança Alimentar; Planejamento, avaliação e cálculo de 
dietas e ou cardápio para adultos, idosos, gestantes, nutrizes, lactentes, pré-escolar 
e escolar, adolescente e coletividade; Diagnósticos antropométricos; Dietoterapia 
nas enfermidades do sistema cardiovascular; Dietoterapia nos distúrbios 
metabólicos; Dietoterapia nas carências nutricionais; Fisiopatologia e dietoterapia 
nos distúrbios do sistema digestivo e glândulas anexas; insuficiência renal, 
pulmonar e hepática; Câncer; Interação droga-nutrientes; Terapia nutricional 
parenteral e enteral; Alimentos e nutrientes: Conceito; características e qualidade 
dos alimentos; Microbiologia dos alimentos; Conservação e armazenamento de 
alimentos; Gestão de estoque; Controle higiênico- sanitário dos alimentos; Análise 
de perigos e pontos críticos de controle (APPCC); Código de ética e legislação 
profissional. 

Conteúdo específico 
aplicável à categoria de 

Enfermeiro 

O cuidado de enfermagem na promoção, prevenção, proteção e recuperação da 
saúde; Fundamentos do processo de cuidar em enfermagem; Noções Básicas de 
Anatomia e Fisiologia Humana; Consulta de Enfermagem; Sistematização da 
assistência de enfermagem; Procedimentos de enfermagem; Manipulação de 
material estéril; Noções de Farmacologia; Assistência de Enfermagem nos diversos 
transtornos mentais e nos diferentes ciclos de vida; Assistência de Enfermagem nas 
doenças crônicas transmissíveis e não transmissíveis; Assistência de Enfermagem 
nas infecções agudas; Assistência de enfermagem em urgência e emergência; 
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Assistência de Enfermagem no controle e administração de medicamentos; 
Limpeza, desinfecção, esterilização e acondicionamento de materiais; Práticas de 
Liderança em Enfermagem; Administração em Enfermagem: Teorias da 
Administração, Estrutura Organizacional, Dimensionamento de pessoal de 
enfermagem, Avaliação de desempenho de pessoal da enfermagem, Sistema de 
informação de enfermagem, Tomada de decisão em enfermagem, Planejamento 
da assistência de enfermagem; Noções de Segurança do Paciente; Código de Ética 
dos profissionais de enfermagem; Lei do Exercício Profissional. 

Conteúdo específico 
aplicável à categoria de 

Fonoaudiólogo 

Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e funcionais do sistema auditivo e sistema 
sensório-motor-oral; Exame clínico, físico, semiologia, exames complementares e 
plano de trabalho; Fisiologia de deglutição; Deformidades crânio-faciais, fissuras 
lábiopalatais e disfagias; Audiologia clínica: Avaliação, diagnóstico e intervenção; 
Procedimentos subjetivos de testagem audiológica: Indicação, seleção e adaptação 
do aparelho de ampliação sonora individual; Neurofisiologia do sistema motor da 
fala; Funções neurolinguísticas; Desenvolvimento da linguagem; Características 
fonoaudiológicas; Avaliação mio-funcional e tratamento fonoaudiológico; Avaliação 
e fonoterapia; Distúrbios de linguagem da fala e da voz decorrentes de fatores 
neurológicos congênitos, psiquiátricos, psicológicos e sócio-ambientais; Desvios 
fonológicos; Desequilíbrio da musculação oro-facial e desvios da deglutição; 
Prevenção, avaliação e terapia mio-funcional; Distúrbio da voz: Teorias, avaliação e 
tratamento fonoaudiológico e aspectos preventivos; Disfonias; Desenvolvimento 
Psicomotor; Motricidade Orofacial; Desenvolvimento das Funções 
Estomatognáticas; Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa Aplicadas à 
Fonoaudiologia; Avaliação e Tratamento Fonoaudiológico nos Transtornos de 
Linguagem e de Aprendizagem; Patologias Laríngeas; Noções de Psicoacústica; 
Técnicas de orientações sobre o aprimoramento e prevenção de alterações dos 
aspectos relacionados à audição, linguagem (oral e escrita), motricidade oral e voz 
e que favoreçam e otimizem o processo de ensino e aprendizagem; Atuação do 
Fonoaudiólogo; Normas do Código de Ética do Fonoaudiólogo. 

Conteúdo específico 
aplicável à categoria de 

Médico  

Propedêutica em clínica médica; Farmacologia; Epidemiologia, etiologia clínica, 
laboratório, diagnóstico diferencial e tratamento das seguintes afecções: Doenças 
cardiovasculares, Doenças respiratórias, Doenças renais, Doenças gastrointestinais, 
Doenças hepáticas, da vesícula e vias biliares, Doenças hematológicas, Doenças 
metabólicas, Doenças nutricionais, Doenças endócrinas, Doenças do sistema ósseo, 
Doenças do sistema imune, Doenças músculoesqueléticas e do tecido conjuntivo, 
IST/AIDS, Doenças parasitárias, Doenças neurológicas e Doenças de pele-tumorais; 
Urgências e Emergências; Planejamento Familiar; Aleitamento Materno; Saúde da 
Mulher; Saúde da Criança; Saúde Mental; Saúde do Idoso; Legislação e Ética 
Profissional.  

Conteúdo específico 
aplicável à categoria de 

Médico Psiquiatra 

Descrições clínicas e diretrizes diagnósticas; Transtornos mentais orgânicos, 
incluindo somáticos; Transtornos mentais e de comportamento, decorrentes do 
uso de substâncias psicoativas; Esquizofrenias, transtornos esquizotípicos e 
delirantes; Transtornos do humor (afetivos); Transtornos neuróticos, relacionados 
ao estresse e somatoformes; Síndromes comportamentais, associadas a 
perturbações fisiológicas e fatores físicos; Transtornos de personalidade e de 
comportamento adulto; Retardo mental; Transtorno do desenvolvimento 
psicológico; Transtornos emocionais e de comportamento, com início, usualmente, 
na infância e adolescência; Transtorno mental não especificado; Delirium, 
demência, transtornos amnésticos e outros transtornos cognitivos; Aspectos 
neuropsiquiátricos de infecção do HIV; Outros transtornos psicóticos; Síndromes 
psiquiátricas do puerpério; Transtorno obsessivo-compulsivo e transtornos de 
hábitos e impulsos; Transtornos fóbico-ansiosos; Transtorno de pânico, transtorno 
de ansiedade generalizada; Transtornos alimentares; Transtornos do sono; 
Transtornos de adaptação e transtorno de estresse pós-traumático; Transtornos 
dissociativos; Transtornos da personalidade; Transtornos factícios, simulação, não 
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adesão ao tratamento; Transtornos de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH); 
Transtornos psiquiátricos relacionados ao envelhecimento; Transtornos mentais 
causados por uma condição médica geral; Emergências psiquiátricas; Psicoterapias; 
Psicofarmacologia e Psicofarmacoterapia; Psiquiatria Forense; Diagnóstico 
Sindrômico e Diagnóstico Nosológico; Classificação em Psiquiatria; Neuroanatomia 
funcional e comportamental; Neuroimagem em Psiquiatria; Neuropsicologia e 
Neuropsiquiatria; Psiquiatria social e prevenção; Legislação e Ética Profissional. 

Conteúdo específico 
aplicável à categoria de 

Musicoterapeuta 

A importância do aspecto vivencial na formação do musicoterapeuta; Áreas de 
Aplicação da Musicoterapia: Aspectos teóricos e clínicos; Os principais Métodos de 
Musicoterapia e suas possíveis aplicações na clínica; Tipos de Experiências Musicais 
em Musicoterapia; Transferência, Contratransferência e Resistência em 
Musicoterapia; Teorias de Fundamentação da Musicoterapia aplicadas à clínica 
musicoterápica; Escuta Musicoterápica e Análise Musicoterápica na clínica; 
Musicalidade Clínica: Aspectos teóricos e clínicos; Musicoterapia e Saúde Mental; 
Código de Ética Profissional.  

Conteúdo específico 
aplicável à categoria de 

Psicólogo 

Psicologia enquanto prevenção e promoção da saúde; Psicodiagnóstico; Psicologia 
social comunitária; Gestão da clínica em saúde mental; Desenvolvimento psíquico, 
motor e social do indivíduo, em relação à sua integração à família e à sociedade; 
Os modelos de atenção e o fazer dos psicólogos; Campo e núcleo na área da 
psicologia; Fundamentos da psicopatologia geral; Teorias e técnicas psicoterápicas; 
Teorias da personalidade; Teoria das neuroses, psicoses, perversões e seus 
desdobramentos; Clínica das neuroses e das psicoses; Fundamentos básicos das 
intervenções grupais; Psicodinâmica do trabalho; Psicologia na saúde do 
trabalhador; Entrevista psicológica, anamnese; Elaboração de parecer e laudo 
psicológico; Psicologia e morte; Psicometria; Diagnósticos psicológicos na 
prevenção da saúde mental; Leis, regulamentações, estatutos e demais resoluções 
relativas ao exercício da atividade do psicólogo; Ética profissional e legislação 
pertinente. 

Conteúdo específico 
aplicável à categoria de 
Terapeuta Ocupacional 

História da terapia ocupacional no Brasil e na saúde mental; A terapia ocupacional 
e as novas formas do cuidar em saúde mental; Exame clínico, físico, semiologia, 
exames complementares e plano de trabalho; Terapia Ocupacional Social; Atuação 
do terapeuta ocupacional no envelhecimento; O papel do terapeuta ocupacional 
junto ao paciente, à equipe e à família; Noções básicas de psicopatologia; Oficinas 
em saúde mental: Instrumento terapêutico; Avaliações Específicas em Terapia 
Ocupacional; Patologias do Sistema Nervoso Central e Periférico; Terapia 
Ocupacional no paciente neurológico; Desempenho Funcional nas Atividades da 
Vida Diária (AVD) e Atividades Instrumentais de Vida Prática (AVP); Abordagens 
terapêuticas; Conceito de reabilitação e as propostas alternativas de atenção à 
saúde da população assistida em Terapia Ocupacional; Leis, regulamentações, 
estatutos e demais resoluções relativas ao exercício da atividade do Terapeuta 
Ocupacional; Ética profissional e legislação pertinente. 

Conteúdo específico 
aplicável à categoria de 
Técnico de Enfermagem 

Técnicas Fundamentais em Enfermagem; Registro de Enfermagem; Procedimentos 
técnicos: Verificação de sinais vitais, antropometria, administração de 
medicamentos, coleta de material para exames, termoterapia, crioterapia, 
sondagens, aspirações, nebulização, uso de oxigenoterapia, lavagens gastro-
intestinal, curativos (potencial de contaminação e técnicas de curativos); Medidas 
de prevenção e controle de infecções; Primeiros socorros; Atuação de Técnico de 
Enfermagem nas Urgências e Emergências; Noções de farmacoterapia; Condutas do 
Técnico de Enfermagem na Saúde Mental; Condutas do Técnico de Enfermagem em 
Saúde da Mulher (Planejamento familiar, pré-natal, parto e puerpério, prevenção 
do câncer de colo do útero e mamas); Condutas do Técnico de Enfermagem em 
Saúde da Criança; Condutas do Técnico de Enfermagem em Saúde do Adulto com 
Doenças Crônicas Transmissíveis e Não Transmissíveis; Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST); Imunização (Vacinas, acondicionamento, Rede de frio, 
dosagens, aplicação, Calendário Vacinal); Processamento de artigo: limpeza, 
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acondicionamento e esterilização/ desinfecção; Processamentos de superfícies: 
limpeza geral e gerenciamentos de resíduos; Noções de Segurança do Paciente; 
Código de Ética de Enfermagem; Lei do exercício Profissional. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CONCEITUAL DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA/PMF 

ÁREA DE ATUAÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 

Conteúdo específico 

aplicável à todas as 

categorias da AB/ESF/PMF, 

inclusive NASF e CnR 

 

 

Fundamentos, diretrizes e bases da implantação do SUS; Política Nacional de 
Atenção Básica; Política Nacional de Humanização; Política Nacional de Educação 
Popular em Saúde; Política Nacional de Promoção da Saúde; Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares no SUS; Diretrizes da Política Nacional de 
Saúde Bucal; Política Nacional de Educação Permanente em Saúde; Política de 
Redução de Danos; Política Nacional de Imunização; Histórico do Programa Médico 
de Família de Niterói; Consultório na Rua; Núcleos Ampliados de Saúde da Família 
e Atenção Básica (NASF AB); Programa Saúde na Escola; Sistema de Informação em 
Saúde para a Atenção Básica (SISAB) e Estratégia e-SUS AB; Desafios 
contemporâneos para Política de Saúde no Brasil; Ampliação do conceito de 
família; Atributos da Atenção Primária à Saúde; Modelos Assistenciais em Saúde; 
Conceitos de Epidemiologia; Indicadores de Saúde; Integração entre Atenção 
Básica e Vigilância em Saúde; Sistemas de Informação em Saúde; Visita domiciliar; 
Apoio Matricial e Equipe de Referência; Apoio Institucional; Trabalho em equipe 
multiprofissional; Projeto Terapêutico Singular; Conceitos de vulnerabilidade social 
e Programa Bolsa Família; Territorialização e adscrição; Acesso e acolhimento; 
Acolhimento à demanda espontânea e urgências na Atenção Básica; 
Envelhecimento e saúde da pessoa idosa; Saúde da Criança (crescimento e 
desenvolvimento); Saúde Sexual e Reprodutiva; Atenção ao Pré-Natal de Baixo 
Risco; Rastreamentos na Atenção Básica; Saúde Mental na Atenção Básica; 
Acompanhamento e cuidado das pessoas com doenças crônicas não transmissíveis 
(Obesidade, Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus) e transmissíveis 
(HIV, Aids, hepatites virais e outras IST, tuberculose e hanseníase); Abordagem às 
violências; Arboviroses; Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente; Política de 
Saúde do Trabalhador; Riscos ocupacionais e sua prevenção. 

Conteúdo específico 

aplicável à categoria de 

Médico ESF 

Fundamentos da Medicina de Família e Comunidade; Conhecimentos de Clínica 
Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia; Modelos de acesso ao 
cuidado pelo médico de família e comunidade na Atenção Primária à Saúde; Gestão 
da clínica; Prevenção Quaternária; Registro clínico; Procedimentos em Atenção 
Primária à Saúde; Morte e luto na Atenção Primária à Saúde; Prescrição e 
desprescrição de medicamentos na Atenção Primária à Saúde; Farmacologia; 
Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnóstico diferencial e tratamento 
das seguintes afecções: Doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, 
doençasgastrointestinais e hepáticas, doenças renais, doenças endócrinas, doenças 
reumáticas, doenças infecciosas e terapia antibiótica, distúrbios hidroeletrolíticos e 
acidobásicos, doenças hematológicas, doenças nutricionais, doenças do sistema 
ósseo, doenças do sistema imune, doenças músculoesqueléticas e do tecido 
conjuntivo, IST/AIDS, doenças parasitárias, doenças neurológicas e doenças de 
pele-tumorais; doenças emergentes e infecciosas sistêmicas (Doença de Chagas, 
malária, dengue, chikungunya, zika, febre amarela, leptospirose, doenças 
exantemáticas); Urgências e Emergências; Planejamento Familiar; Aleitamento 
Materno; Saúde da Mulher; Pré-natal de baixo risco; Saúde da Criança; Saúde 
Mental; Saúde do Idoso; Legislação e atribuições do médico de família e 
comunidade; Protocolos de encaminhamentos às especialidades médicas; Código 
de Ética Médica. 

Conteúdo específico 

aplicável à categoria de 

O cuidado de enfermagem na promoção, prevenção, proteção e recuperação da 
saúde; Fundamentos do processo de cuidar em enfermagem; Noções Básicas de 
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Enfermeiro ESF Anatomia e Fisiologia Humana; Consulta de Enfermagem; Sistematização da 
assistência de enfermagem; Procedimentos de enfermagem; Manipulação de 
material estéril; Noções de Farmacologia; Assistência de Enfermagem nos 
diferentes ciclos de vida; Assistência de Enfermagem nas doenças crônicas 
transmissíveis e não transmissíveis; Assistência de Enfermagem nas infecções 
agudas; Assistência de enfermagem em urgência e emergência; Assistência de 
Enfermagem no controle e administração de medicamentos; Limpeza, desinfecção, 
esterilização e acondicionamento de materiais; Práticas de Liderança em 
Enfermagem; Administração em Enfermagem: Teorias da Administração, Estrutura 
Organizacional, Dimensionamento de pessoal de enfermagem, Avaliação de 
desempenho de pessoal da enfermagem, Sistema de informação de enfermagem, 
Tomada de decisão em enfermagem, Planejamento da assistência de enfermagem; 
Noções de Segurança do Paciente; Código de Ética dos profissionais de 
enfermagem; Lei do Exercício Profissional. 

Conteúdo específico 

aplicável à categoria de 

Técnico de Enfermagem 

ESF 

Técnicas Fundamentais em Enfermagem; Registro de Enfermagem; Procedimentos 
técnicos: Verificação de sinais vitais, antropometria, administração de 
medicamentos, coleta de material para exames, termoterapia, crioterapia, 
sondagens, aspirações, nebulização, uso de oxigenoterapia, lavagens gastro-
intestinal, curativos (potencial de contaminação e técnicas de curativos); Medidas 
de prevenção e controle de infecções; Primeiros socorros; Atuação de Técnico de 
Enfermagem nas Urgências e Emergências; Noções de farmacoterapia; Condutas do 
Técnico de Enfermagem na Saúde Mental; Condutas do Técnico de Enfermagem em 
Saúde da Mulher (Planejamento familiar, pré-natal, parto e puerpério, prevenção 
do câncer de colo do útero e mamas); Condutas do Técnico de Enfermagem em 
Saúde da Criança; Condutas do Técnico de Enfermagem em Saúde do Adulto com 
Doenças Crônicas Transmissíveis e Não Transmissíveis; Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST); Imunização (Vacinas, acondicionamento, Rede de frio, 
dosagens, aplicação, Calendário Vacinal); Processamento de artigo: limpeza, 
acondicionamento e esterilização/ desinfecção; Processamentos de superfícies: 
limpeza geral e gerenciamentos de resíduos; Noções de Segurança do Paciente; 
Código de Ética de Enfermagem; Lei do exercício Profissional. 

Conteúdo específico 

aplicável à categoria de 

Cirurgião-Dentista ESF 

Epidemiologia das doenças bucais no Brasil; Semiologia oral: Anamnese, exame 
clínico e exames complementares para diagnóstico e prognóstico; Diagnóstico e 
prevenção das doenças bucais, do periodonto e do endodonto; Fatores de risco das 
doenças bucais: Cárie dentária, doença periodontal, maloclusão, patologia dos 
tecidos moles e duros da cavidade oral e câncer bucal; Princípios de farmacologia 
clínica e terapêutica em odontologia; Urgências odontológicas na Atenção Básica: 
Dor espontânea (pulpite, pericoronarite, alveolite, úlcera traumática, guna, 
abscesso agudo, pericementite, estomatite); Fratura total de restauração em 
dentes anteriores; Traumatismo (fraturas dentárias, ósseas, ósseo-alveolares, 
deslocamentos dentários); Hemorragia pós-cirurgia dentária; Sistema 
estomatognático; Polpa dentária; Tratamento conservador da Polpa; Gengivites; 
Estomatites; Dentistica Preventiva e Restauradora; Anestesia loco-regional oral; 
Terapêutica Medicamentosa; Exodontia simples, complicações, suturas, acidentes 
operatórios; Tratamento não cirúrgico das doenças periodontais; Espaço biológico 
periodontal; Terapia periodontal de suporte; Acesso e localização dos canais; 
Preparo mecânico-químico dos canais radiculares; Substâncias químicas 
empregadas no preparo dos canais radiculares; Materiais obturadores e técnicas de 
obturação dos canais radiculares; Desenvolvimento, características e cronologia da 
erupção dentária na dentição decídua; diagnóstico, tratamento e prevenção em 
odontopediatria; controle mecânico e químico da placa bacteriana; dieta, educação 
e motivação na promoção da saúde bucal; Fluoretação das águas de abastecimento 
público; Higiene bucodental uso tópico e sistêmico do flúor e técnicas de 
escovação; Código de ética odontológica e legislação profissional. 
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Conteúdo específico 

aplicável à categoria de 

Técnico em Saúde Bucal 

ESF 

Principais doenças da boca e fatores de risco. Carie dentária. Doença Periodontal. 
Câncer de Boca. Má oclusão. Métodos preventivos em saúde bucal.  Instrução de 
Higiene Oral. Uso de Fluoretos. Hábitos Alimentares. Consumo de Açúcar. 
Educação voltada à Saúde Bucal. Noções básicas de anatomia dos dentes e da 
boca. Cronologia da erupção dentária. Dentição decídua e permanente. Notação 
dentária.  Noções básicas de radiologia, prótese, endodontia e cirurgia. 
Instrumentais, materiais dentários e manipulação e moldagem. Tomadas e 
revelação de radiografias periapicais. Dentística. Instrumentais. Materiais 
Dentários. Manipulação. Técnicas de Inserção. Polimento. Periodontia. Raspagem e 
alisamento corono radicular. Remoção de cálculo e biofilme por instrumentação 
manual e por ultrassom. Instrumental. Afiação. Processamento de artigos. 
Limpeza/desinfecção, acondicionamento e esterilização.  Processamentos de 
superfícies. Limpeza/desinfecção e gerenciamento de resíduos. Equipamentos, 
materiais e instrumentais utilizados no consultório odontológico. Organização do 
consultório odontológico e manutenção do equipamento odontológico. Ética e 
legislação profissional. 

Conteúdo específico 

aplicável à categoria de 

Auxiliar em Saúde Bucal 

ESF 

Principais doenças da boca e fatores de risco. Carie dentária. Doença Periodontal. 

Câncer de Boca. Má oclusão. Métodos preventivos em saúde bucal.  Instrução de 

Higiene Oral. Uso de Fluoretos. Hábitos Alimentares. Consumo de Açúcar. 

Educação voltada à Saúde Bucal. Noções básicas de anatomia dos dentes e da 

boca. Cronologia da erupção dentária. Dentição decídua e permanente. Notação 

dentária. Noções básicas de dentística, radiologia, periodontia, prótese, 

endodontia e cirurgia. Instrumentais, materiais dentários e manipulação. 

Revelação de radiografias periapicais. Processamento de artigos. 

Limpeza/desinfecção, acondicionamento e esterilização. Processamentos de 

superfícies. Equipamentos, materiais e instrumentais utilizados no consultório 

odontológico. Organização do consultório odontológico e manutenção do 

equipamento odontológico. Limpeza/desinfecção e gerenciamento de resíduos. 

Ética e legislação profissional. 

Conteúdo específico 

aplicável à categoria de 

Agente Comunitário de 

Saúde 

Construção histórica do trabalho do ACS; Avaliação das áreas de risco ambiental e 
sanitário; Noções de ética e cidadania; Noções básicas de epidemiologia, meio 
ambiente e saneamento básico; Atuação do ACS nas diversas fases da vida: saúde 
da criança, do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso; Doenças 
transmissíveis e sexualmente transmissíveis; Doenças transmitidas por vetores;  
Saúde Mental; Cadastramento familiar e Mapeamento; Diagnóstico comunitário; 
Pessoas portadoras de necessidades especiais: abordagem, medidas facilitadoras 
de inclusão social e direitos legais; Principais problemas de saúde da população e 
recursos existentes para o enfrentamento dos problemas; Estatuto do Idoso; 
Estatuto da Criança e do Adolescente; Abordagem comunitária: mobilização e 
participação comunitária em saúde;Atribuições do agente comunitário de saúde e 
legislação pertinente. 

Conteúdo específico 
aplicável à categoria de 

Médico NASF  

Propedêutica em clínica médica; Farmacologia; Epidemiologia, etiologia clínica, 
laboratório, diagnóstico diferencial e tratamento das seguintes afecções: Doenças 
cardiovasculares, Doenças respiratórias, Doenças renais, Doenças gastrointestinais, 
Doenças hepáticas, da vesícula e vias biliares, Doenças hematológicas, Doenças 
metabólicas, Doenças nutricionais, Doenças endócrinas, Doenças do sistema ósseo, 
Doenças do sistema imune, Doenças músculoesqueléticas e do tecido conjuntivo, 
IST/AIDS, Doenças parasitárias, Doenças neurológicas e Doenças de pele-tumorais; 
Urgências e Emergências; Planejamento Familiar; Aleitamento Materno; Saúde da 
Mulher; Saúde da Criança; Saúde Mental; Saúde do Idoso; Legislação e Ética 
Profissional.  

Conteúdo específico 

aplicável à categoria de 

Gestão do Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica; Práticas farmacêuticas no 
Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica; Noções sobre atividades 
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Farmacêutico NASF administrativas e gerenciais na assistência farmacêutica; Centro de Abastecimento 
Farmacêutico: Técnicas de armazenamento, logística, sistema de 
distribuição/dispensação coletiva, e individual, mista e dose unitária, consumo 
médio mensal, ponto de requisição, estoque mínimo e estoque máximo, uso 
racional de medicamentos, aquisição e seleção de produtos farmacêuticos, 
produtos e artigos médicos hospitalares, insumos; Classificação e codificação de 
materiais; Farmacocinética e Farmacodinâmica: Conceitos, interrelações e 
aplicabilidade à terapêutica, vias de administração de fármacos; Interação fármaco 
x receptor: Curva concentração x efeito, afinidade, eficácia, agonistas e 
antagonistas farmacológicos, segundos mensageiros e transdução do sinal; 
Farmacologia da dor e da inflamação; Fármacos antineoplásicos, antimicrobianos e 
antiparasitários, imunobiológicos e imunomoduladores e fitoterápicos; Reações 
adversas a fármacos e interações entre medicamentos e entre medicamentos e 
alimentos; Estabilidade de medicamentos; biofarmacotécnica; cálculos 
farmacotécnicos; aspectos físico-químicos e obtenção de formas farmacêuticas 
sólidas, líquidas e semi-sólidas; Preparações estéreis; Sistema Nacional de Gestão 
da Assistência Farmacêutica (HÓRUS); Boas práticas de fabricação e de 
manipulação de medicamentos; Garantia da qualidade e manuais de políticas e 
procedimentos operacionais padrão;  Farmacovigilância e Farmacoeconomia; 
Medicamentos genéricos; Política Nacional de Medicamentos; Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica; Medicamento de controle especial; Biossegurança e 
Controle de Infecção Hospitalar; Epidemiologia dos erros na medicação e estratégia 
de prevenção; Psicofármacos; Código de ética profissional e responsabilidade 
técnica; 

Conteúdo específico 

aplicável à categoria de 

Psicólogo NASF 

Psicologia enquanto prevenção e promoção da saúde; Psicodiagnóstico; Psicologia 
social comunitária; Gestão da clínica em saúde mental; Desenvolvimento psíquico, 
motor e social do indivíduo, em relação à sua integração à família e à sociedade; Os 
modelos de atenção e o fazer dos psicólogos; Campo e núcleo na área da 
psicologia; Fundamentos da psicopatologia geral; Teorias e técnicas psicoterápicas; 
Teorias da personalidade; Teoria das neuroses, psicoses, perversões e seus 
desdobramentos; Clínica das neuroses e das psicoses; Fundamentos básicos das 
intervenções grupais; Psicodinâmica do trabalho; Psicologia na saúde do 
trabalhador; Entrevista psicológica, anamnese; Elaboração de parecer e laudo 
psicológico; Psicologia e morte; Psicometria; Diagnósticos psicológicos na 
prevenção da saúde mental; Práticas em Reabilitação na Atenção Básica; 
Estimulação precoce na Atenção Básica; Leis, regulamentações, estatutos e demais 
resoluções relativas ao exercício da atividade do psicólogo; Ética profissional e 
legislação pertinente. 

Conteúdo específico 

aplicável à categoria de 

Assistente Social NASF 

Fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social; Serviço Social 
no Brasil; Ética e legislação profissional do Serviço Social; Serviço Social e direitos 
sociais na atual conjuntura brasileira; Estado, Sociedade, Políticas Sociais e Serviço 
Social; Pobreza e desigualdade social no Brasil; A seguridade social brasileira: 
fundamentos históricos e tendências atuais; Planejamento e gestão de políticas, 
programas e projetos; Família em seus diversos contextos sociais; Administração, 
pesquisa, planejamento e interdisciplinaridade em Serviço Social; Assistência social 
com garantia de direitos; Elaboração de projetos de intervenção do assistente 
social nas condições e relações do trabalho; Abordagens do assistente social com 
indivíduos, grupos e famílias. 

Conteúdo específico 

aplicável à categoria de 

Fisioterapeuta NASF 

Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e patológicos das alterações 
musculoesqueléticas, neurológicas e mentais, cardiorrespiratórias, angiológicas e 
pediátricas; Conhecimento dos princípios básicos da cinesiologia; Fundamentos e 
técnicas de atendimento em fisioterapia ortopédica, cardiorrespiratória e 
neurológica; Técnicas básicas em cinesioterapia motora,  respiratória e 
manipulações; Técnicas de treinamento em locomoção e deambulação;Exercícios 
ativos, ativos- assistidos, passivos, isométricos;Mecanoterapia, termoterapia, 
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crioterapia, eletroterapia, massoterapia; Fisioterapia aplicada à geriatria, 
demências e nas doenças da terceira idade; Fisioterapia reumatológica; Indicações 
e tipos de próteses e órteses; Testes musculares; Consequências das lesões 
neurológicas; Aspectos gerais que englobam avaliação e tratamento nas diversas 
áreas de atuação da fisioterapia;Práticas em Reabilitação na Atenção Básica; 
Estimulação precoce na Atenção Básica; Código de ética profissional. 

Conteúdo específico 

aplicável à categoria de 

Fonoaudiólogo NASF 

Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e funcionais do sistema auditivo e sistema 
sensório-motor-oral; Exame clínico, físico, semiologia, exames complementares e 
plano de trabalho; Fisiologia de deglutição; Deformidades crânio- faciais, fissuras 
lábiopalatais e disfagias; Audiologia clínica: Avaliação, diagnóstico e intervenção; 
Procedimentos subjetivos de testagem audiológica: Indicação, seleção e adaptação 
do aparelho de ampliação sonora individual; Neurofisiologia do sistema motor da 
fala; Funções neurolinguísticas; Desenvolvimento da linguagem; Características 
fonoaudiológicas; Avaliação mio-funcional e tratamento fonoaudiológico; Avaliação 
e fonoterapia; Distúrbios de linguagem da fala e da voz decorrentes de fatores 
neurológicos congênitos, psiquiátricos, psicológicos e sócio-ambientais; Desvios 
fonológicos; Desequilíbrio da musculação oro-facial e desvios da deglutição; 
Prevenção, avaliação e terapia mio-funcional; Distúrbio da voz: Teorias, avaliação e 
tratamento fonoaudiológico e aspectos preventivos; Disfonias; Desenvolvimento 
Psicomotor; Motricidade Orofacial; Desenvolvimento das Funções 
Estomatognáticas; Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa Aplicadas à 
Fonoaudiologia; Avaliação e Tratamento Fonoaudiológico nos Transtornos de 
Linguagem e de Aprendizagem; Patologias Laríngeas; Noções de Psicoacústica; 
Técnicas de orientações sobre o aprimoramento e prevenção de alterações dos 
aspectos relacionados à audição, linguagem (oral e escrita), motricidade oral e voz 
e que favoreçam e otimizem o processo de ensino e aprendizagem; Práticas em 
Reabilitação na Atenção Básica; Estimulação precoce na Atenção Básica; Atuação 
do Fonoaudiólogo; Normas do Código de Ética do Fonoaudiólogo. 

Conteúdo específico 

aplicável à categoria de 

Terapeuta Ocupacional 

NASF 

História da terapia ocupacional no Brasil; A terapia ocupacional e as novas formas 
do cuidar na Atenção Básica; Exame clínico, físico, semiologia, exames 
complementares e plano de trabalho; Terapia Ocupacional Social; Atuação do 
terapeuta ocupacional no envelhecimento; O papel do terapeuta ocupacional junto 
ao paciente, à equipe e à família; Noções básicas de psicopatologia; Oficinas em 
saúde mental: Instrumento terapêutico; Avaliações Específicas em Terapia 
Ocupacional; Patologias do Sistema Nervoso Central e Periférico; Terapia 
Ocupacional no paciente neurológico; Desempenho Funcional nas Atividades da 
Vida Diária (AVD) e Atividades Instrumentais de Vida Prática (AVP); Abordagens 
terapêuticas; Conceito de reabilitação e as propostas alternativas de atenção à 
saúde da população assistida em Terapia Ocupacional; Práticas em Reabilitação na 
Atenção Básica; Estimulação precoce na Atenção Básica; Leis, regulamentações, 
estatutos e demais resoluções relativas ao exercício da atividade do Terapeuta 
Ocupacional; Ética profissional e legislação pertinente. 

Conteúdo específico 

aplicável à categoria de 

Sanitarista NASF 

Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes; Políticas e sistemas 
de saúde no Brasil; Fundamentos da epidemiologia, epidemiologia analítica, 
construção de indicadores epidemiológicos, principais tipos de estudos 
epidemiológicos; Uso da epidemiologia na caracterização e investigação de surtos; 
Fundamentos da vigilância à saúde: Vigilância epidemiológica, sanitária e 
ambiental; Aspectos políticos, técnicos e operacionais do sistema de vigilância em 
saúde nos seus diversos níveis; Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador; Perfil 
demográfico e epidemiológico do Brasil; Prevenção e controle de doenças 
transmissíveis e não transmissíveis; Financiamento da saúde; Gestão administrativa 
e financeira no SUS; Regulação em saúde; Sistema Nacional de Auditoria e demais 
complexos reguladores; Planejamento e gestão em saúde nas três esferas 
governamentais; Gestão do Trabalho e Educação na Saúde; Características e papel 
dos Sistemas de Informação em Saúde no sistema de saúde; Avaliação em saúde; 
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Indicadores de avaliação, definição e detalhamento de parâmetros; Vacinas 
indicadas em situações especiais; Campanhas de vacinação; Monitoramento da 
cobertura vacinal no nível local; Saneamento ambiental; Abastecimento de água, 
doenças relacionadas com a água; Esgotamento sanitário, doenças relacionadas 
com os esgotos; Resíduos sólidos: legislação e normas técnicas; Noções de Direito 
Sanitário. 

Conteúdo específico 

aplicável à categoria de 

Médico Pediatra 

Propedêutica em Pediatria; Crescimento e desenvolvimento da criança: do período 
neonatal à adolescência; Alimentação da criança e do adolescente; Morbidade e 
mortalidade na infância; Imunizações na criança e adolescência; Prevenção de 
acidentes na infância; Assistência à criança vítima de violência; Anemias; 
Parasitoses intestinais; Distúrbios do crescimento e desenvolvimento; Baixa 
estatura; Doenças do aparelho digestivo e obesidade; Doenças do aparelho 
geniturinário; Constipação crônica funcional na infância; Atendimento ambulatorial 
da criança com necessidades especiais; Dificuldades escolares; Distúrbios 
psicológicos mais frequentes em pediatria; Dores recorrentes na infância; 
Abordagem do sopro cardíaco na criança; Adenomegalias; Infecções congênitas; 
Asma brônquica; Abordagem do lactente chiador; Infecções de vias aéreas 
superiores e inferiores; Infecções pulmonares bacterianas; Tuberculose na criança; 
Doenças infectocontagiosas; Transmissão vertical da sífilis, HIV e hepatites virais; 
Farmacologia pediátrica; Práticas em Reabilitação na Atenção Básica; Estimulação 
precoce na Atenção Básica; Código de Ética Médica. 

Conteúdo específico 

aplicável à categoria de 

Médico 

Ginecologista/Obstetra 

Propedêutica em Ginecologia e Obstetrícia; Anatomia clínica do aparelho 
reprodutor feminino; Fisiologia do ciclo menstrual; Disfunções menstruais; 
Distúrbios do desenvolvimento puberal; Climatério; Vulvovaginites e cervicites; 
Doença inflamatória pélvica aguda e crônica; Infecções Sexualmente 
Transmissíveis; Abdômen agudo em ginecologia; Endometriose; Distúrbios 
urogenitais; Patologias benignas e malignas da mama, da vulva, vagina, útero e 
ovários; Planejamento familiar; Ética em ginecologia e obstetrícia; Anatomia e 
fisiologia da gestação; Diagnóstico de gravidez e determinação de idade 
gestacional; Assistência pré-natal na gestação normal e avaliação de alto risco 
obstétrico; Transmissão vertical da sífilis, HIV e hepatites virais; Farmacologia; 
Código de Ética Médica. 

Conteúdo específico 

aplicável à categoria de 

Médico CnR 

Fundamentos da Medicina de Família e Comunidade; Conhecimentos de Clínica 
Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia; Modelos de acesso ao 
cuidado pelo médico de família e comunidade na Atenção Primária à Saúde; Gestão 
da clínica; Prevenção Quaternária; Registro clínico; Procedimentos em Atenção 
Primária à Saúde; Morte e luto na Atenção Primária à Saúde; Prescrição e 
desprescrição de medicamentos na Atenção Primária à Saúde; Farmacologia; 
Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnóstico diferencial e tratamento 
das seguintes afecções: Doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, doenças 
gastrointestinais e hepáticas, doenças renais, doenças endócrinas, doenças 
reumáticas, doenças infecciosas e terapia antibiótica, distúrbios hidroeletrolíticos e 
acidobásicos, doenças hematológicas, doenças nutricionais, doenças do sistema 
ósseo, doenças do sistema imune, doenças músculoesqueléticas e do tecido 
conjuntivo, IST/AIDS, doenças parasitárias, doenças neurológicas e doenças de 
pele-tumorais; doenças emergentes e infecciosas sistêmicas (Doença de Chagas, 
malária, dengue, chikungunya, zika, febre amarela, leptospirose, doenças 
exantemáticas); Urgências e Emergências; Planejamento Familiar; Aleitamento 
Materno; Saúde da Mulher; Pré-natal de baixo risco; Saúde da Criança; Saúde 
Mental; Saúde do Idoso; Legislação e atribuições do médico de família e 
comunidade; Protocolos de encaminhamentos às especialidades médicas; O 
cuidado à saúde junto a população em situação de rua; Código de Ética Médica. 

Conteúdo específico 

aplicável à categoria de 

O cuidado de enfermagem na promoção, prevenção, proteção e recuperação da 
saúde; Fundamentos do processo de cuidar em enfermagem; Noções Básicas de 
Anatomia e Fisiologia Humana; Consulta de Enfermagem; Sistematização da 
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Enfermeiro CnR assistência de enfermagem; Procedimentos de enfermagem; Manipulação de 
material estéril; Noções de Farmacologia; Assistência de Enfermagem nos 
diferentes ciclos de vida; Assistência de Enfermagem nas doenças crônicas 
transmissíveis e não transmissíveis; Assistência de Enfermagem nas infecções 
agudas; Assistência de enfermagem em urgência e  emergência; Assistência de 
Enfermagem no controle e administração de medicamentos; Limpeza, desinfecção, 
esterilização e acondicionamento de materiais; Práticas de Liderança em 
Enfermagem; Administração em Enfermagem: Teorias da Administração, Estrutura 
Organizacional, Dimensionamento de pessoal de enfermagem, Avaliação de 
desempenho de pessoal da enfermagem, Sistema de informação de enfermagem, 
Tomada de decisão em enfermagem, Planejamento da assistência de enfermagem; 
O cuidado à saúde junto a população em situação de rua; Noções de Segurança do 
Paciente; Código de Ética dos profissionais de enfermagem; Lei do Exercício 
Profissional. 

Conteúdo específico 

aplicável à categoria de 

Técnico de Enfermagem 

CnR 

Técnicas Fundamentais em Enfermagem; Registro de Enfermagem; Procedimentos 
técnicos: Verificação de sinais vitais, antropometria, administração de 
medicamentos, coleta de material para exames, termoterapia, crioterapia, 
sondagens, aspirações, nebulização, uso de oxigenoterapia, lavagens gastro-
intestinal, curativos (potencial de contaminação e técnicas de curativos); Medidas 
de prevenção e controle de infecções; Primeiros socorros; Atuação de Técnico de 
Enfermagem nas Urgências e Emergências; Noções de farmacoterapia; Condutas do 
Técnico de Enfermagem na Saúde Mental; Condutas do Técnico de Enfermagem em 
Saúde da Mulher (Planejamento familiar, pré-natal, parto e puerpério, prevenção 
do câncer de colo do útero e mamas); Condutas do Técnico de Enfermagem em 
Saúde da Criança; Condutas do Técnico de Enfermagem em Saúde do Adulto com 
Doenças Crônicas Transmissíveis e Não Transmissíveis; Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST); Imunização (Vacinas, acondicionamento, Rede de frio, 
dosagens, aplicação, Calendário Vacinal); Processamento de artigo: limpeza, 
acondicionamento e esterilização/ desinfecção; Processamentos de superfícies: 
limpeza geral e gerenciamentos de resíduos; O cuidado à saúde junto a população 
em situação de rua; Noções de Segurança do Paciente; Código de Ética de 
Enfermagem; Lei do exercício Profissional. 

Conteúdo específico 

aplicável à categoria de 

Cirurgião-Dentista CnR 

Epidemiologia das doenças bucais no Brasil; Semiologia oral: Anamnese, exame 
clínico e exames complementares para diagnóstico e prognóstico;Diagnóstico e 
prevenção das doenças bucais, do periodonto e do endodonto; Fatores de risco das 
doenças bucais: Cárie dentária, doença periodontal, maloclusão, patologia dos 
tecidos moles e duros da cavidade oral e câncer bucal; Princípios de farmacologia 
clínica e terapêutica em odontologia; Urgências odontológicas na Atenção Básica: 
Dor espontânea (pulpite, pericoronarite, alveolite, úlcera traumática, guna, 
abscesso agudo, pericementite, estomatite); Fratura total de restauração em 
dentes anteriores; Traumatismo (fraturas dentárias, ósseas, ósseo-alveolares, 
deslocamentos dentários); Hemorragia pós-cirurgia dentária; Sistema 
estomatognático; Polpa dentária; Tratamento conservador da Polpa; Gengivites; 
Estomatites;  Dentistica Preventiva e Restauradora; Anestesia loco-regional oral; 
Terapêutica Medicamentosa; Exodontia simples, complicações, suturas, acidentes 
operatórios; Tratamento não cirúrgico das doenças periodontais; Espaço biológico 
periodontal; Terapia periodontal de suporte; Acesso e localização dos canais; 
Preparo mecânico-químico dos canais radiculares; Substâncias químicas 
empregadas no preparo dos canais radiculares; Materiais obturadores e técnicas de 
obturação dos canais radiculares; Desenvolvimento, características e cronologia da 
erupção dentária na dentição decídua; diagnóstico, tratamento e prevenção em 
odontopediatria; controle mecânico e químico da placa bacteriana; dieta, educação 
e motivação na promoção da saúde bucal; Fluoretação das águas de abastecimento 
público; Higiene bucodental uso tópico e sistêmico do flúor e técnicas de 
escovação; O cuidado à saúde junto a população em situação de rua; Código de 
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ética odontológica e legislação profissional. 

Conteúdo específico 

aplicável à categoria de 

Psicólogo CnR 

Psicologia enquanto prevenção e promoção da saúde; Psicodiagnóstico; Psicologia 
social comunitária; Gestão da clínica em saúde mental; Desenvolvimento psíquico, 
motor e social do indivíduo, em relação à sua integração à família e à sociedade; Os 
modelos de atenção e o fazer dos psicólogos; Campo e núcleo na área da 
psicologia; Fundamentos da psicopatologia geral; Teorias e técnicas psicoterápicas; 
Teorias da personalidade; Teoria das neuroses, psicoses, perversões e seus 
desdobramentos; Clínica das neuroses e das psicoses; Fundamentos básicos das 
intervenções grupais; Psicodinâmica do trabalho; Psicologia na saúde do 
trabalhador; Entrevista psicológica, anamnese; Elaboração de parecer e laudo 
psicológico; Psicologia e morte; Psicometria; Diagnósticos psicológicos na 
prevenção da saúde mental; Práticas em Reabilitação na Atenção Básica; 
Estimulação precoce na Atenção Básica; O cuidado à saúde junto a população em 
situação de rua; Leis, regulamentações, estatutos e demais resoluções relativas ao 
exercício da atividade do psicólogo; Ética profissional e legislação pertinente. 

Conteúdo específico 

aplicável à categoria de 

Assistente Social CnR 

Fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social; Serviço Social 
no Brasil; Ética e legislação profissional do Serviço Social; Serviço Social e direitos 
sociais na atual conjuntura brasileira; Estado, Sociedade, Políticas Sociais e Serviço 
Social; Pobreza e desigualdade social no Brasil; A seguridade social brasileira: 
fundamentos históricos e tendências atuais; Planejamento e gestão de políticas, 
programas e projetos; Família em seus diversos contextos sociais; Administração, 
pesquisa, planejamento e interdisciplinaridade em Serviço Social; Assistência social 
com garantia de direitos; Elaboração de projetos de intervenção do assistente 
social nas condições e relações do trabalho; Abordagens do assistente social com 
indivíduos, grupos e famílias; O cuidado à saúde junto a população em situação de 
rua. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CONCEITUAL DO QUADRO ADMINISTRATIVO 

ÁREA DE ATUAÇÃO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 

Conteúdo específico 

aplicável à categoria de 

Analista Administrativo 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Teoria Geral da Administração: Princípios dos 
modelos clássicos e contemporâneos de gestão. Processo organizacional: 
planejamento, organização, direção, controle e avaliação. Estratégias 
Organizacionais. Governança corporativa. Gestão de Pessoas: as pessoas e as 
organizações; o sistema e a administração de recursos humanos: recrutamento, 
seleção e enquadramento de pessoal; avaliação de desempenho. Avaliação e 
classificação de cargos, modelagem de trabalho e pesquisa salarial; 
desenvolvimento de RH - desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento 
organizacional, controle de recursos humanos. Clima e cultura organizacional. 
Comportamento organizacional: motivação, liderança e desempenho; gestão da 
mudança. Noções de Contabilidade Geral e Pública. Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e Lei Complementar nº101/00. Gestão de bens. Gestão de documentos: Atos 
administrativos, classificação de documentos e correspondências, procedimentos. 
Gestão de arquivos. Relatórios técnicos, correspondência comercial, técnica e 
oficial.  Organização Municipal. Bases legais para a constituição das fundações 
estatais na área da saúde. Estatuto da Fundação Estatal de Saúde de Niterói/RJ. 
Base legal e operacionalização dos Contratos de Gestão. INFORMÁTICA: 
Fundamentos do Windows. Atividades baseadas em Office, internet e aplicativos 
em geral. 

Conteúdo específico 

aplicável à categoria de 

Assistente Administrativo 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Organização Municipal: natureza jurídica. 
Princípios e direitos sociais e Individuais. Organização dos poderes. Organização 
Administrativa Municipal: Administração direta e indireta. Finanças Municipais: 
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fontes e composição das receitas municipais, tributos municipais. Organização da 
Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FESAUDE: natureza jurídica, finalidade, 
objetivos, estrutura, recursos humanos. Gestão de bens: registro e controle de 
bens, inventários de bens patrimoniais. Gestão de documentos: Atos 
administrativos, classificação de documentos e correspondências, procedimentos e 
rotinas de protocolo, expedição, movimentação e arquivamento. Gestão de 
arquivos: tipos de arquivos, classificação e arquivamento de documentos. 
Relatórios técnicos, correspondência comercial, técnica e oficial. Organização 
Municipal. Bases legais para a constituição das fundações estatais na área da 
saúde. Estatuto da Fundação Estatal de Saúde de Niterói/RJ. Rotinas trabalhistas do 
empregador. Base legal e operacionalização dos Contratos de Gestão. 
INFORMÁTICA: Atividades baseadas em Office, internet e aplicativos em geral. 

Conteúdo específico 

aplicável à categoria de 

Contador 

Contabilidade das Entidades sem Fins Lucrativos: Reconhecimento de Receitas e 
Despesas. Apuração do Resultado. Elaboração e Análise das Demonstrações 
Contábeis. Escrituração Contábil. Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado 
do Período, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração 
dos Fluxos de Caixa. Notas Explicativas. Plano de Contas.Controle Interno. Auditoria 
Interna. Planejamento e Orçamento: Elaboração, aprovação, execução e 
acompanhamento. Balancetes.  Sistema de Controle Externo: Órgãos. Auditoria 
Externa. Tomada de Contas. Prestação de Contas. Obrigações Trabalhistas e 
Previdenciárias: RAIS; SEFIP; GFIP; eSocial. Registros, Rotinas e Cálculos Trabalhistas 
(admissão, demissão, férias, 13º salário, FGTS; horas-extras; folha de pagamento). 
Obrigações Fiscais Assessórias: DIRF; DCTF. Obrigações Contábeis: SPED; EFD; ECF; 
ECD; SICAP. Contabilidade Pública: Orçamento Público: princípios e instrumentos. 
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público: conceito, estrutura e natureza da 
informação; Demonstrações Contábeis. Legislação Aplicada: Licitação e 
Contratação na Administração Pública. Bases legais para a constituição e 
funcionamento das fundações. Normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal. Celebração e execução de convênios e outros 
instrumentos de natureza financeira. Regime jurídico das parcerias entre a 
administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua 
cooperação. Organização Municipal. Base legal e operacionalização dos Contratos 
de Gestão. Bases legais para a constituição das fundações estatais na área da 
saúde. Estatuto da Fundação Estatal de Saúde de Niterói/RJ. Compliance aplicada à 
gestão pública. Conceito, princípios e normas. Auditoria. Controle interno. 
Auditoria de conformidade e auditoria operacional. Instrumentos de fiscalização. 
Auditoria, levantamento, monitoramento, acompanhamento e inspeção. 
Planejamento de auditoria. Gestão de riscos. Plano de auditoria baseado no risco. 

 

 




