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 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA – MG 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2017 
 
 

 
EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE PESSOAL EM 

CARÁTER TEMPORÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMO DO 

PARANAÍBA. 

Notícia Relacionada: 10 vagas para Agente Comunitário de Saúde (ACS); cadastro 
reserva para Auxiliar de Saúde Bucal (ASB); 01 vaga para Assistente Social; 01 vaga 
para Cirurgião-Dentista com atualização em Cirurgia Oral Menor ou especialização em 
Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial (CTBMF); 01 vaga para Cirurgião-dentista 
com especialização em Endodontia; 01 vaga para Educador Físico; 01 vaga para 
Fisioterapeuta com especialização em Acupuntura e/ou Pilates; 01 vaga para 
Nutricionista; 01 vaga para Psicólogo; cadastro reserva para Técnico em Saúde Bucal 
(TSB); e adastro reserva para vaga para Terapeuta Ocupacional, destinados aos serviços 
locais de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Carmo do Paranaíba – M.G. 
O Município de Carmo do Paranaíba, através da Secretaria Municipal de Saúde de Carmo do 
Paranaíba, considerando o disposto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, na Lei 
Municipal nº 1820, de 24 de janeiro de 2006 em consonância com a Legislação vigente, torna 
pública a abertura do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de 
profissionais específicos para atendimento às necessidades de excepcional interesse público 
na área de saúde, para os cargos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AUXILIAR DE 
SAÚDE BUCAL, ASSISTENTE SOCIAL, CIRURGIÃO-DENTISTA COM ATUALIZAÇÃO EM 
CIRURGIA ORAL MENOR OU ESPECIALIZAÇÃO EM CTBMF, CIRURGIÃO-DENTISTA 
COM ESPECIALIZAÇÃO EM ENDODONTIA, EDUCADOR FÍSICO, FISIOTERAPEUTA COM 
ESPECIALIZAÇÃO EM ACUPUNTURA E/OU PILATES, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, 
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL E TERAPEUTA OCUPACIONAL conforme regras 
estabelecidas a seguir: 
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 - O Processo Seletivo Público Simplificado 001/2017, será organizado pela COMISSÃO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, nomeada pela Secretária Municipal de Saúde, Sr.ª Cristine Alves 
Rodrigues, composta dos seguintes profissionais: Alex Ferreira Leal, Psicólogo – CRP04 
17580; Andreia de Paula Assis e Silva, Enfermeira – CORENMG 156198; Débora Rejane dos 
Santos, Cirurgiã-Dentista – CROMG 40296; Lúcia Maria de Queiroz Guimarães, Enfermeira – 
CORENMG 65868; Raquel Oliveira de Melo, Advogada – OABMG 150330 e Vânia Cristina 
Alves Cunha, Enfermeira – CORENMG 96792. 
1.2 - A fiscalização e o acompanhamento do Processo Seletivo Público Simplificado 001/2017 
caberá à Comissão Municipal de Saúde, indicada pela Secretária Municipal de Saúde. 
2 - DO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES  
2.1 - As funções indicadas no presente edital são para atendimento às necessidades de 
interesse público, da Secretaria Municipal de Saúde de Carmo do Paranaíba.  
3 - DO REGIME JURÍDICO E PREVIDENCIÁRIO 
3.1 - O Regime Jurídico é o Estatutário (Lei nº 1.065/1986 e Lei 1.301/1992)  
3.2 - O Regime Previdenciário é o RGPS (Regime Geral da Previdência Social), com 
contribuições ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).  
4 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EMPREGOS 
4.1 - A categoria profissional, especificação do emprego, vencimento, número de vagas, carga 
horária semanal e requisitos, encontram-se disponível no ANEXO I deste Edital. 
5 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 
5.1 - O candidato aprovado no Processo Seletivo Público Simplificado de que trata este Edital 
será contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA, se atendidas às 
seguintes exigências: 
a) Ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo Público Simplificado, na forma 
estabelecida neste Edital. 
b) Ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo 
estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos 
direitos políticos, na forma do disposto no art. 12, § 1º, da Constituição Federal. 
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c) Gozar dos direitos políticos. 
d) Estar quite com as obrigações eleitorais. 
e) Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino. 
f) Possuir os requisitos exigidos para o emprego. 
g) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da assinatura do contrato. 
h) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do emprego, comprovada por 
prévia inspeção médica oficial, cujo atestado deverá ser apresentado no ato da contratação. 
i) Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, à época da contratação, nos 
termos previstos neste Edital. 
6 - DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
6.1 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento. 
6.2 - Período: 01/08/2017 a 14/08/2017 
6.3 - Horário: Das 13h00min às 16h00min. 
6.4 - As inscrições serão recebidas gratuitamente na sede da Secretaria Municipal de Saúde, 
situado à Rua Antônio Manoel, 505 – Bairro: Juscelino Kubitschek (JK), Carmo do Paranaíba – 
MG, podendo ser: 
a) pessoalmente, munido de PELO MENOS UM DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO 
PESSOAL COM FOTO, de acordo com o procedimento estabelecido no item VII deste capítulo. 
b) por meio de procuração feita por instrumento público registrada em cartório. 
6.5 - O candidato NÃO deverá trazer cópia do documento de identidade e CPF, sendo de sua 
exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as 
penas da lei. 
6.6 - O comprovante de inscrição dos candidatos inscritos será entregue após o acatamento da 
inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato à apresentação desse documento 
no dia das provas. 
7 - OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES 
7.1 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento. 
7.2 - Efetuada a inscrição, não será permitida alteração ou troca do cargo escolhido. 
7.3 - Será permitida a inscrição do candidato que estiver cursando a escolaridade mínima 
exigida como requisito para o emprego, entretanto, caso seja convocado, o candidato deverá 
apresentar no ato da contratação o documento comprobatório de conclusão do curso, sem o 
qual será eliminado do presente Processo Seletivo Público Simplificado. 
7.4 - A candidata lactante poderá amamentar durante a realização das provas, desde que leve 
01 (um) acompanhante, que ficará em local determinado pelo Presidente do Processo Seletivo 
Público Simplificado e esta acompanhante será responsável pela guarda da criança. Durante o 
período de amamentação, a candidata lactante será acompanhada por fiscal, que garantirá que 
sua conduta esteja de acordo com os termos e condições estabelecidos. 
7.5 – O candidato poderá se inscrever apenas num cargo. 
a) Apresentar documentos que comprovem os requisitos específicos para cargo/função de 
acordo com o Anexo I.   
8 - DAS PROVAS 
8.1 - O Processo Seletivo Público Simplificado constará de Prova Objetiva de Múltipla Escolha 
de caráter Eliminatório e Classificatório e Análise do Currículo de caráter classificatório. 
8.2 - A Prova Objetiva de Múltipla Escolha terá duração máxima de 03 (três) horas. 
8.3 - Cada questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha comporta apenas uma resposta 
correta dentre 04 (quatro) alternativas oferecidas (A, B, C, D). 
 

Tipos de Avaliações Nº de questões Pesos Pontos 

Prova Objetiva 
de Múltipla 

Escolha 

Conhecimentos 
básicos de 
informática 

05 1,0 05 

Saúde Pública 10 1,5 15 

Conhecimentos 
específicos 

20 2,5 50 

Análise de 
Currículo 

- 30 
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TOTAL 100 

 
9 - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
9.1 - A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada no Município de Carmo do Paranaíba, 
no dia 16/09/2017, com início às 09h00min, com término às 12h00min horas, na Escola 
Estadual Professor José Hugo Guimarães – Rua Professor Ismael Brasil Correa, s/n - B. 
Paranaíba; Carmo do Paranaíba – MG. 
9.2 - Os portões de acesso aos locais de aplicação da Prova Objetiva de Múltipla Escolha 
serão fechados pontualmente no horário divulgado para realização das mesmas. 
9.3 - O candidato deverá comparecer ao local das provas 30 (trinta) minutos antes do horário 
fixado para o fechamento dos portões de acesso aos locais de aplicação das provas, 
considerado o horário de Brasília, munido do comprovante de inscrição, cédula oficial de 
identidade (ou boletim de ocorrência feito pela autoridade policial) ou outro documento 
equivalente, original ou cópia autenticada (com foto e assinatura) não sendo aceitos protocolos 
ou declarações, e caneta esferográfica transparente azul ou preta. 
9.4 - Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Ministérios 
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelos Corpos de Bombeiros Militares; 
carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, 
etc); passaporte brasileiro (ainda válido), certificado de reservista, carteiras funcionais do 
Ministério Público e da Magistratura, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por 
lei federal, valem como identidade; carteira de trabalho, Carteira Nacional de Habilitação 
(somente o modelo novo, com foto, obedecido o período de validade). 
9.5 - Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento ou 
casamento, títulos eleitorais, carteira de motorista modelo antigo, carteiras de estudante, 
carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou 
danificados. 
9.6 - Os documentos deverão estar em perfeita condições, de forma a permitirem, com clareza, 
a identificação do candidato e deverão conter, obrigatoriamente, fotografia e data de 
nascimento. 
9.7 - Não será permitido o ingresso de candidatos no local de provas, em hipótese alguma, 
após o fechamento dos portões. 
9.8 - O candidato que comparecer ao local das provas sem documento de identidade (ou 
boletim de ocorrência feito pela autoridade policial) não poderá, em nenhuma hipótese, 
participar de sua realização, e estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo Público 
Simplificado. 
9.9 - O candidato deverá assinar a lista de presença, de acordo com aquela constante do seu 
documento de identidade, vedada à aposição de rubrica. 
9.10 - Após assinar a lista de presença e instalado em sala de provas, o candidato somente 
poderá ausentar-se da sala acompanhado de um fiscal e, também, não poderá consultar ou 
manusear qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguardar o horário de início das 
provas. 
9.11 - Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a 
ausência ou retardamento do candidato em sua exclusão no Processo Seletivo Público 
Simplificado, seja qual for o motivo alegado. 
9.12 - Em nenhuma hipótese haverá aplicação de provas fora dos locais e horários 
preestabelecidos. 
9.13 - O horário de início das provas poderá ser definido dentro de cada sala de aplicação, 
observado o tempo de duração estabelecido no presente Edital. 
9.14 - Não será permitido nenhum tipo de consulta durante a realização das provas. 
9.15 - Não haverá guarda-volumes para objetos, documentos, equipamentos eletrônicos ou 
similares, não possuindo a Comissão Municipal de Saúde qualquer responsabilidade sobre os 
mesmos, por eventual extravio, perda, furto, dentre outros. Os itens perdidos durante a 
realização das provas escritas, que porventura venham a ser encontrados serão guardados 
pelo prazo de 30 (trinta) dias, quando, então, serão encaminhados à Seção de Achados e 
Perdidos dos Correios. 
9.16 - O candidato deverá transcrever suas respostas na folha de respostas, que é o 
documento válido para correção, com caneta esferográfica transparente azul ou preta, vedada 
qualquer colaboração ou participação de terceiros. 
9.17 - Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos das marcações 
feitas incorretamente na folha de respostas. 
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9.18 - Não serão computadas questões não assinaladas na folha de respostas, ou que 
contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
9.19 - Não se poderá substituir a folha de respostas por erro do candidato. 
9.20 - O candidato será identificado pelo número de inscrição e não deverá assinar a folha de 
respostas, podendo ser eliminado caso se identifique. 
9.21 - Ao iniciar a prova, o candidato deverá permanecer na sala pelo tempo mínimo de 1 
(uma) hora. 
9.22 - Serão mantidos, obrigatoriamente, no mínimo, 03 (três) candidatos dentro de sala, até 
que o último termine a prova. 
9.23 - O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, ENTREGARÁ AO FISCAL A PROVA E A 
SUA FOLHA DE RESPOSTAS. 
9.24 - Não haverá revisão de provas sem que haja recurso devidamente fundamentado. 
9.25 - Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoas não inscritas no Processo 
Seletivo Público Simplificado no estabelecimento de aplicação das provas, exceto quando for 
acompanhante de candidata lactante, conforme previsto no presente edital. 
9.26 - Será excluído do Processo Seletivo Público Simplificado o candidato que: 
a) Se apresentar após o horário estabelecido; 
b) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
c) Não apresentar a cédula oficial de identidade ou outro documento equivalente; 
d) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de terceiros, em 
qualquer etapa do Processo Seletivo Público Simplificado; 
e) Durante a realização das provas for colhido em flagrante comunicação com outro candidato 
ou com pessoas estranhas, oralmente, por escrito, ou através de aparelhos eletrônicos, 
máquinas calculadoras (também em relógios), agendas eletrônicas ou similares, BIP, telefone 
celular, pager, walkman, máquina fotográfica, receptor, gravador etc, ou ainda que venha 
tumultuar a sua realização; 
f) Ausentar-se do recinto da prova, a não ser momentaneamente, em casos especiais e desde 
que na companhia de um fiscal; 
g) Usar de incorreções ou descortesia para com os membros da Comissão Municipal de Saúde 
do Processo Seletivo Público Simplificado, fiscais de salas, auxiliares e autoridades presentes;  
9.27 - Será classificado para a etapa de Análise de Currículo (ANEXO V), o candidato que 
obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha, ou seja, 42 (quarenta e dois) pontos. 
9.28 – O currículo deverá ser entregue no dia da realização da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha com FOTOCÓPIAS dos CERTIFICADOS, porém só será analisado conforme o item 
anterior.  
9.29 – A análise de currículo somará no máximo 30 (trinta) pontos conforme ANEXO V. 
10 – DO DESEMPATE 
10.1 - Para efeito de desempate entre os candidatos aprovados com a mesma pontuação, terá 
preferência, após a observância do disposto no parágrafo único do artigo 27 da lei Federal nº 
10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso), sucessivamente o candidato que: 
a) Obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Específicos; 
b) Tiver maior idade. 
11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
11.1 - Caberão recursos, à Comissão Municipal de Saúde do Processo Seletivo Público 
Simplificado, em única e última instância, desde que interpostos dentro de 02 (dois) dias úteis 
após divulgação das etapas do Processo Seletivo Público Simplificado, devendo ser 
protocolados diretamente na PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA, situada 
à Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84, Centro, no horário de 13h00min às 17h00min- 
Devendo ser descrito no envelope lacrado: Processo Seletivo Público Simplificado – (Edital nº 
001/2017, nº de inscrição, nome completo, categoria profissional, registro no conselho 
específico, emprego pleiteado, local e data), para o Presidente da COMISSÃO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, situada à Rua Antônio Manoel, 515, Bairro Juscelino Kubitschek, Carmo do Paranaíba 
- Minas Gerais, a contar do dia seguinte ao da publicação nos quadro de avisos da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA e da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE contra os seguintes eventos: 
a) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da 
identidade; erro na nomenclatura do emprego; indeferimento de inscrição); 
b) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
c) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
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d) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
e) resultado (erro na pontuação e/ou classificação). 
f) análise de currículo (pontuação) 
11.2 - A anulação de qualquer questão, seja por recurso administrativo ou decisão judicial, 
resultará em benefício de todos os candidatos, ainda que estes não tenham recorrido ou 
ingressado em juízo.  
11.3 - Os recursos deverão ser entregues para a Presidente da COMISSÃO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, depois de protocolados conforme item 11.1, através de petição, considerando critérios 
abaixo: 
a) apresentação em formato livre, em duas vias, sendo uma via para ser protocolada; 
b) transcrito com letra de forma ou impresso, contendo, obrigatoriamente, as alegações e seus 
fundamentos, a função para qual concorre, o número de seu CPF, nome do candidato e sua 
assinatura; 
c) entregue, obrigatoriamente, em mãos, para a Presidente da COMISSÃO MUNICIPAL DE 
SAÚDE não sendo considerados os recursos enviados por qualquer outro tipo de remessa. 
11.3.1 - Serão indeferidos os recursos que não atenderem os quesitos acima. 
11.4 - Será indeferido liminarmente o pedido de recurso fora de contexto ou não fundamentado 
ou ainda aqueles a que se der entrada fora dos prazos estabelecidos. 
11.5 - Os recursos interpostos serão decididos em única instância. 
11.6 - Não serão aceitos recursos interpostos por via fax, internet ou correio eletrônico. 
11.7 - A Comissão Municipal de Saúde do Processo Seletivo Público Simplificado enviará os 
recursos protocolados pelos candidatos o Presidente da COMISSÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
11.8 - Os recursos interpostos serão respondidos pela Presidente da COMISSÃO MUNICIPAL 
DE SAÚDE em, no máximo, até a data do evento subseqüente constante do cronograma do 
Processo Seletivo Público Simplificado. 
12 - DA IMPUGNAÇÃO DESTE EDITAL 
12.1 - Este Edital poderá ser impugnado no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de 
sua publicação. 
12.2 - A apresentação de impugnação e a solução respectiva obedecerão às mesmas regras 
estabelecidas no item XI do Edital - Dos Recursos Administrativos. 
12.3 - A falta de impugnação no prazo estabelecido implica manifestação de aceitação integral 
dos termos deste Edital na defesa de interesses do candidato. 
13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 - Toda informação referente à realização do Processo Seletivo Público Simplificado 
001/2017 será fornecida pela Presidente da COMISSÃO MUNICIPAL DE SAÚDE na Secretaria 
Municipal de Saúde de Carmo do Paranaíba. 
13.2 - O prazo de validade do presente Processo Seletivo Público Simplificado é 
indeterminado, contado da data da homologação do resultado final, podendo ser anulado, 
mediante Concurso Público Municipal de acordo com ato do PREFEITO MUNICIPAL DE 
CARMO DO PARANAÍBA. 
13.3 - Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de 
realização das provas. O candidato deverá observar rigorosamente os comunicados a serem 
divulgados na forma prevista neste edital. 
13.4 - Não serão fornecidos atestados ou certificados ou certidões, relativas à habilitação, 
classificação ou nota de candidatos, valendo para tal fim a publicação do resultado final e 
homologação do Processo Seletivo Público Simplificado. 
13.5 - A COMISSÃO MUNICIPAL DE SAÚDE não se responsabiliza por quaisquer cursos, 
textos, apostilas e outra publicação referente a este Processo Seletivo Público Simplificado. 
13.6 - O CANDIDATO DEVERÁ MANTER JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO 
DO PARANAÍBA, DURANTE O SEU PRAZO DE VALIDADE, SEU ENDEREÇO ATUALIZADO, 
VISANDO EVENTUAIS CONVOCAÇÕES, NÃO LHE CABENDO QUALQUER RECLAMAÇÃO 
CASO ESTA NÃO SEJA POSSÍVEL, POR FALTA DA CITADA ATUALIZAÇÃO. 
13.7 - A APROVAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO FICA 
CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS PERTINENTES, DO 
EXCLUSIVO INTERESSE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO, DA RIGOROSA ORDEM 
DE CLASSIFICAÇÃO, DO PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
SIMPLIFICADO E LIMITES DE VAGAS EXISTENTES OU QUE VIEREM A VAGAR OU 
FOREM CRIADAS POSTERIORMENTE. 
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13.8 - O candidato aprovado, quando convocado, terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para 
se apresentar para assinatura do contrato, contados da data de recebimento de 
correspondência entregue pessoalmente (mediante protocolo) ou enviada pelos correios (AR). 
13.9 - Quando o candidato não comparecer para assinatura do contrato dentro do prazo 
previsto, sua convocação será considerada sem efeito. 
13.10 - O candidato deverá assumir suas atividades em dia, hora e local definido no contrato, 
sendo que somente após esta data, ser-lhe-á garantido o direito à remuneração. 
13.11 - No ato da assinatura do contrato o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, os 
seguintes documentos: 
a) fotocópia da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social); 
b) fotocópia de comprovante de residência; 
c) fotocópia da certidão de nascimento ou casamento ou averbações se houver; 
d) fotocópia da certidão de nascimento dos filhos se tiver; 
e) fotocópia da Cédula de Identidade ou Carteira de Identidade Profissional e CPF; 
f) fotocópia do cartão de cadastramento no PIS/PASEP (se possuir); 
g) laudo médico favorável, fornecido por inspeção médica oficial; 
h) duas (02) fotografias 3x4 recentes; 
i) fotocópia do Título de Eleitor com o comprovante de votação na última eleição; 
j) fotocópia do Certificado de Reservista, de isenção ou de dispensa (se do sexo masculino); 
k) declaração de bens;  
l) declaração de que não infringe o art 37, inciso XVI da CF/88 e ainda, quanto aos proventos 
de aposentadoria, o disposto no art 37, §10, da CF/88, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20/98; 
m) fotocópia do comprovante de capacitação legal para o exercício do emprego (diploma 
registrado ou declaração ou atestado ou certificado de conclusão do curso emitido pela 
instituição de ensino, carteira de identidade profissional, registro no órgão de fiscalização do 
exercício profissional competente). 
13.12 - Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão Municipal de Saúde 
do Processo Seletivo Público Simplificado. 
13.13 - Integra também o presente Edital tabela com vencimentos, Nº de vagas, categoria 
profissional, carga horária e requisitos constantes no ANEXO I; conteúdo programático para 
prova com as questões de múltipla escolha constante o ANEXO II; modelo de currículo, 
constante no ANEXO III; cronograma do Processo Seletivo Público Simplificado, constante do 
ANEXO IV e avaliação de currículo ANEXO V. 
13.14 - A eliminação de registros escritos produzidos durante o Processo Seletivo Público 
Simplificado será realizada após o (s) prazo (s) de que trata a Resolução nº 14, de 24/10/2001 
do CONARQ (Conselho Nacional de Arquivos). 
13.15 - Caberá ao PREFEITO MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA a homologação do 
resultado final. 
 

Carmo do Paranaíba, 28 de Julho de 2017. 
CÉSAR CAETANO DE ALMEIDA FILHO 

Prefeito do Município de Carmo do Paranaíba 
 
ANEXO I - CATEGORIA PROFISSIONAL, ESPECIFICAÇÃO DO EMPREGO, VENCIMENTO, 
NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA SEMANAL E REQUISITOS. 

Categoria 
Profissional 

Especificação do 
emprego 
 

Vencimento 
(R$) 
 

Nº de 
Vagas 
 

Carga 
Horária 

Requisitos (escolaridade, 
categoria profissional e 
outras exigências do 
emprego) 

Agente 
Comunitário de 
Saúde (ACS) 

Estratégia de Saúde 
da Família da 
Prefeitura Municipal 
de Carmo do 
Paranaíba 

R$1.079,71  05 vagas 
+ 
cadastro 
reserva 

40 
horas 

Ensino médio completo. 

Agente 
Comunitário de 
Saúde (ACS) 

Estratégia de Saúde 
da Família da 
Prefeitura Municipal 
de Carmo do 
Paranaíba 

R$1.079,71 01 vaga + 
cadastro 
reserva 

40 
horas 

Ensino médio completo. 
Residente na Zona Rural 
São Bartolomeu no 
município de Carmo do 
Paranaíba. 
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Agente 
Comunitário de 
Saúde (ACS) 

Estratégia de Saúde 
da Família da 
Prefeitura Municipal 
de Carmo do 
Paranaíba 

R$1.079,71 01 vaga + 
cadastro 
reserva 

40 
horas 

Ensino médio completo. 
Residente na Zona Rural 
Matinha e zonas rurais 
adjacentes no município de 
Carmo do Paranaíba. 

Agente 
Comunitário de 
Saúde (ACS) 

Estratégia de Saúde 
da Família da 
Prefeitura Municipal 
de Carmo do 
Paranaíba 

R$1.079,71 01 vaga + 
Cadastro 
reserva 

40 
horas 

Ensino médio completo. 
Residente na Zona Rural 
Mata do Salgado e zonas 
rurais adjacentes no 
município de Carmo do 
Paranaíba. 

Agente 
Comunitário de 
Saúde (ACS) 

Estratégia de Saúde 
da Família da 
Prefeitura Municipal 
de Carmo do 
Paranaíba 

R$1.079,71 01 vaga + 
cadastro 
reserva 

40 
horas 

Ensino médio completo. 
Residente na Zona Rural 
Brejos e zonas rurais 
adjacentes no município de 
Carmo do Paranaíba. 

Agente 
Comunitário de 
Saúde (ACS) 

Estratégia de Saúde 
da Família da 
Prefeitura Municipal 
de Carmo do 
Paranaíba 

R$1.079,71 01 vaga + 
cadastro 
reserva 

40 
horas 

Ensino médio completo. 
Residente no Bairro Bela 
Vista no município de 
Carmo do Paranaíba. 

Auxiliar de 
Saúde Bucal 
(ASB) 

Estratégia de Saúde 
da Família da 
Prefeitura Municipal 
de Carmo do 
Paranaíba 

R$ 937,00 Cadastro 
reserva 

 40 
horas 

Formação em Auxiliar de 
Saúde Bucal e/ou Registro 
no Conselho Competente. 

Assistente 
Social 

Prefeitura Municipal 
de Carmo do 
Paranaíba (SMS) 

R$2.284,70 01 + 
cadastro 
reserva 

30 
horas 
 

Ensino superior em Serviço 
Social e Registro no 
Conselho Competente 

Cirurgião-
dentista com 
atualização em 
Cirurgia Oral 
Menor ou 
especialização 
em CTBMF 

Prefeitura Municipal 
de Carmo do 
Paranaíba (SMS) 

R$2.284,70 01 + 
cadastro 
reserva 

20 
horas 

Ensino superior em 
Odontologia, atualização 
em Cirurgia Oral Menor e 
Registro no Conselho 
Competente. 

Cirurgião-
dentista com 
especialização 
em Endodontia 

Prefeitura Municipal 
de Carmo do 
Paranaíba (SMS) 

R$2.284,70 01 + 
cadastro 
reserva 

20 
horas 

Ensino superior em 
Odontologia, 
especialização em 
Endodontia e Registro no 
Conselho Competente. 

Educador Físico Prefeitura Municipal 
de Carmo do 
Paranaíba (SMS) 

R$2.391,85 01 + 
cadastro 
reserva 

40 
horas 

Ensino superior em 
Educação Física e Registro 
no Conselho Competente. 

Fisioterapeuta Prefeitura Municipal 
de Carmo do 
Paranaíba (SMS) 

R$2.284,70 01 + 
cadastro 
reserva 

30 
horas 

Ensino superior em 
Fisioterapia, formação em 
acupuntura e/ou pilates e 
Registro no Conselho 
Competente. 

Nutricionista Prefeitura Municipal 
de Carmo do 
Paranaíba (SMS) 

R$1.163,88 01 + 
cadastro 
reserva 

20 
horas 

Ensino superior em 
Nutrição e Registro no 
Conselho Competente 

Psicólogo Prefeitura Municipal 
de Carmo do 
Paranaíba (SMS) 

R$2.284,70 01 + 
cadastro 
reserva 

40 
horas 

Ensino superior em 
Psicologia e Registro no 
Conselho Competente 

Técnico de 
Saúde Bucal 
(TSB)  

Prefeitura Municipal 
de Carmo do 
Paranaíba (SMS) 

R$1.163,88 01 + 
cadastro 
reserva 

40 
horas 

Ensino técnico em saúde 
bucal e Registro no 
Conselho Competente 

Terapeuta 
Ocupacional 

Prefeitura Municipal 
de Carmo do 

R$2.284,70 Cadastro 
reserva 

30 
horas 

Ensino superior em Terapia 
Ocupacional e Registro no 
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ANEXO II - PROGRAMA DE PROVA PARA AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
 
EMPREGOS: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, 
ASSISTENTE SOCIAL, CIRURGIÃO-DENTISTA COM ATUALIZAÇÃO EM CIRURGIA ORAL 
MENOR OU ESPECIALIZAÇÃO EM CTBMF, CIRURGIÃO-DENTISTA COM 
ESPECIALIZAÇÃO EM ENDODONTIA, EDUCADOR FÍSICO, FISIOTERAPEUTA COM 
ESPECIALIZAÇÃO EM ACUMPULTURA E/OU PILATES, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, 
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL E TERAPEUTA OCUPACIONAL. 
 
1 – SAÚDE PÚBLICA, SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE MENTAL (PARA TODOS OS 
CARGOS): BRASIL. Ministério da Saúde. Lei Orgânica da Saúde: Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. Brasília, 1990. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei Orgânica 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. Brasília, 1990. BRASIL. Ministério da 
Saúde. Portaria nº 154, de 24 de janeiro de 2008. Cria os Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família - NASF. Brasília, 2008. BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos Humaniza SUS: 
formação e intervenção. Brasília, 2010. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde. Sistema Único de Saúde. CONASS, Brasília, 2011a. BRASIL. Ministério da Saúde. 
Decreto 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. Brasília, 
2011b. 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 de 
Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Brasília, 2011c. BRASIL. Ministério da Saúde. 
Portaria n. 3088 de 23 de dezembro de 2011. Institui a Rede de Atenção Psicossocial para 
pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 
crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, 2011d. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.124, de 28 de dezembro de 2012. Redefine os 
parâmetros de vinculação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) Modalidades 1 e 2 
às Equipes Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações específicas, 
cria a Modalidade NASF 3, e dá outras providências. Brasília, 2012a. BRASIL. Ministério da 
Saúde. Caderno de atenção domiciliar. Brasília, 2012b. BRASIL. Ministério da Saúde. 
Portaria nº 1.412, de 10 de julho de 2013. Institui o Sistema de Informação em Saúde para a 
Atenção Básica (SISAB). Brasília, 2013. BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde mais perto de 
você – acesso e qualidade: Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica (PMAQ): manual instrutivo. 3º ciclo 2015/2016, Brasília, 2016. MINAS 
GERAIS. Secretaria Estadual de Saúde. Resolução SES nº 3.152, de 14 de fevereiro de 
2012. Aprova o edital de convocação para adesão dos municípios ao projeto de fortalecimento 
da vigilância em saúde no estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2012. 
 
2 – NOÇÕES DE INFORMÁTICA (PARA TODOS OS CARGOS): 1.Sistemas Operacionais. 
Conceitos e fundamentos. Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas, 
programas e ferramentas de busca e pesquisa. Comandos, atalhos e procedimentos para 
manipulação e gerenciamento do sistema de arquivos do sistema operacional Windows. 
Comandos e procedimentos para configuração de rede do sistema operacional Windows. 
(Windows XP, Windows 7, Windows 8 e Windows 10). 2. Processador de Textos Microsoft 
Word. Criação, edição, formatação e impressão. Comandos de atalhos. Criação e manipulação 
de tabelas. Inserção e formatação de gráficos e figuras. Geração de mala direta. Criação de 
Macros. (Microsoft Office 2007, 2010 e 365). 3. Planilha Eletrônica Microsoft Excel. Criação, 
edição, formatação e impressão. Comandos de atalhos. Utilização de fórmulas. Geração de 
gráficos. Classificação e organização de dados. (Microsoft Office 2007, 2010 e 365). 4. 
Apresentações Eletrônicas PowerPoint. Criação, edição, formatação e impressão. (Microsoft 
Office 2007, 2010 e 365). 5. Internet e Intranet. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados 
à internet, intranet e a correio eletrônico (e-mail). Browsers ou navegadores de internet. 6. 

Paranaíba (SMS) Conselho Competente 
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Conceitos de proteção e segurança, realização de cópias de segurança (backup), vírus e 
ataques a computadores. 7. Conceitos de tecnologias e ferramentas multimídia, de reprodução 
de áudio e vídeo. Entre outros conteúdos pertinentes ao Cargo. 
 
3 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
3.1 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS): Atenção da saúde familiar: Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) e Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS): definição, 
metas, plano de ações; Saúde ambiental: definições de saneamento básico, ações e atividades 
(água, esgoto, dejetos, lixo); Prevenção primária: promoção e educação em saúde pública; 
Prevenção secundária e terciária: atenção aos pacientes em tratamento nos Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Centro de 
Especialidades Odontológicas (CEO), na policlínica de especialidades médicas, na clínica de 
fisioterapia, no hospital e hospitalizado em domicílio, entre outros serviços; Visitas domiciliares: 
cadastramentos no SISAB/E-SUS (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica); 
Saúde da criança e do adolescente: cartão de vacinas (controle de peso, desenvolvimento); 
atenção em saúde: higiene corporal (afecções), verminoses, desnutrição, diarreia, infecções 
respiratórias agudas; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); Saúde da mulher: controle 
de gestantes (promoção de saúde), prevenção de afecções (câncer de colo de útero), 
autoexame de mamas, planejamento familiar; Saúde do adulto e do idoso: atenção em saúde: 
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST)/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), 
planejamento familiar, álcool e outras drogas, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, 
tuberculose, hanseníase, hepatites, meningites; Estatuto do idoso. Saúde bucal: atenção à 
saúde bucal (gestantes e menores de 05 anos), prevenção do câncer bucal; Noções de 
primeiros socorros. Entre outros conteúdos pertinentes ao Cargo. 
3.1.1 - Sugestões bibliográficas: BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência e controle das 
doenças diarreicas. Brasília, 1993. BRASIL. Ministério da Saúde. Programa de humanização 
do pré-natal e do nascimento. SISPRENATAL. Brasília, 2000. BRASIL. Ministério da Saúde. 
Guia prático do programa saúde da família. Brasília, 2001. BRASIL. Ministério da Saúde. 
Saúde da Criança: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Série 
Cadernos de Atenção Básica, n.11, Brasília, 2002a. BRASIL. Ministério da Saúde. Dez passos 
para uma alimentação saudável. Brasília, 2002.  BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n° 
648 de 28 de março de 2006. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a 
revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde 
da Família (PSF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil. Brasília, Brasília, 2006. BRASIL. Ministério da Saúde. O 
trabalho do agente comunitário de saúde. 84 p. (Série F. Comunicação e educação em 
Saúde). Brasília, 2009a. BRASIL. Ministério da Saúde. Guia prático do agente comunitário 
de saúde. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). Brasília, 2009. BRASIL. Ministério da Saúde. 
Caminhos do cuidado: caderno do aluno. Secretaria de gestão do trabalho e da educação 
na saúde. Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Comunicação e Informação Científica e 
Tecnológica em Saúde; Grupo Hospitalar Conceição, Centro de Educação Tecnológica e 
Pesquisa em Saúde - Escola GHC. Brasília, 2013.BRASIL. Ministério da Saúde. Caderneta de 
saúde da criança: menino/menina. Passaporte da cidadania. 8 . ed. Brasília, 2014. BRASIL. 
Ministério da Saúde. Calendário básico de vacinação de criança, adolescente, adulto e 
idoso. Brasília, 2017.  
 
3.2 - ASSISTENTE SOCIAL: Previdência social: reforma da previdência: perguntas e 
respostas; deveres, descentralização da gestão pública; Informes da previdência social: 
considerações sobre a política de reajuste de benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social – RGPS (previdenciários e acidentários), evolução recente na cobertura previdenciária e 
seus impactos sobre o nível de pobreza, envelhecimento populacional no Brasil, considerações 
sobre o Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC), Do Programa Bolsa Família ao 
Programa Microempreendedorismo Individual: como o MEI amplia a proteção social dos 
beneficiários do PBF, Trabalho, família e desigualdade de gênero; Assistência social na política 
social: relação da assistência social com as políticas públicas; política social como espaço de 
atuação do Serviço Social: Seguridade (saúde, assistência e previdência), habitação e política 
urbana; gestão social das políticas públicas: elaboração, implementação, monitoramento e 
avaliação de programas e projetos sociais; Desenvolvimento social: planejamento social e 
serviço social; serviço social e movimentos sociais: participação popular; Relação da 
assistência social com as políticas sociais específicas: criança, adolescente, idoso e pessoas 
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portadoras de deficiência e transtornos mentais. Planejamento, supervisão e coordenação de 
programas e serviços sociais: conceitos de participação social, cidadania e controle social 
como fundamentos da prática do Serviço Social. O papel do Serviço Social nas ações de 
inclusão social. Plano Nacional de Assistência Social: aspectos metodológicos da entrevista do 
Serviço Social. O serviço social na divisão do trabalho: necessidades sociais, finalidade, 
demandas e utilização da profissão; Intervenção profissional: assistente social na saúde 
pública; grupos de suporte social e saúde; qualidade de vida; estresse social e saúde; 
processos sociais e saúde: migração, emprego, desemprego, renda, ocupação do espaço, 
habitação, educação, eventos vitais, (nascimento, crescimento, separação, doenças e morte), 
família (constituição e desagregação), prostituição, industrialização e urbanização, lazer; 
atuação em Conselhos e conferências de acordo com premissas da Lei Orgânica da 
Assistência Social, do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); das redes de atendimento; 
Desenvolvimento local: concepção de território, participação no poder local, planejamento 
participativo, plano diretor, questões sociais urbanas e rurais; Família: novas modalidades de 
família, metodologias de abordagem familiar (visitas domiciliares, atendimento individual, em 
grupo e sistêmico); estatuto da criança e do adolescente; estatuto do idoso; declaração dos 
direitos humanos; o trabalho comunitário; visitas domiciliares; rotina do trabalho do assistente 
social. Outros conteúdos pertinentes ao Cargo. Saúde Pública/Saúde Coletiva; Teoria das 
necessidades humanas básicas. Entre outros conteúdos pertinentes ao Cargo. 
3.2.1 - Sugestões bibliográficas: BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência Social. Lei 
Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e suas alterações. Brasília, 1990. BRASIL. Presidência da República. Lei 8.662. 
Dispõe sobre a profissão de assistente social e dá outras providências. Brasília, 1993. BRASIL. 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Guia de orientação técnica: SUAS, 
n. 01. Proteção Social Básica de Assistência Social, Brasília, 2005a. BRASIL. Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Política nacional de assistência social, Brasília, 
2005. BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. NOB/RH/SUAS, 
Brasília, 2007. BRASIL. Previdência Social. Expansão da Rede de Atendimento do INSS: 86 
anos para o trabalhador e sua família. Brasília, 2009. BRASIL. Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria nacional de assistência social. Norma 
Operacional Básica/Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS). Brasília, 2012. 
BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência Social. Lei Federal nº 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras 
providências. (LOAS). Atualizada em 26/11/2013. Brasília, 2013. BRASIL. Ministério do 
Trabalho e da Previdência Social. Cartilha do idoso. Brasília, s/d. BRASIL. Ministério do 
Trabalho e da Previdência Social. Guia da previdência social. Brasília, s/d. CONSELHO 
FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. Resolução CFESS n. 273/93. Institui o código de ética 
profissional dos assistentes sociais. Brasília, 1993. CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO 
SOCIAL. Resolução CFESS n. 493/2006. Dispõe sobre as condições éticas e técnicas do 
exercício profissional do assistente social. Brasília, 2006. IAMAMOTO, M. V; CARVALHO, R. 
Relações sociais e serviço social no Brasil: esboço de uma interpretação histórico-
metodológica, 38. ed. Cortez. São Paulo, 2013. LAVORATTI, C; COSTA, D. (org.). 
Instrumentais técnico-operativos no serviço social: um debate necessário. Estúdio Texto. 
Ponta Grossa, 2016. MOTA, A. E. et. al. Serviço social e saúde: formação e trabalho 
profissional. Cortez, 2006.  
 
3.3- AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (ASB): Recepção do paciente: ficha clínica, organização 
de arquivo, controle da agenda de consultas. Preparo e manutenção das salas de atendimento 
com suprimento do material necessário. Preparo do paciente para o atendimento. Auxílio no 
atendimento: instrumentação do cirurgião-dentista e/ou do TSB junto à cadeira operatória, 
Isolamento do campo operatório. Regras básicas do servidor público. Normas de 
comportamento em serviço público; Noções básicas de segurança do trabalho. Conhecimentos 
básicos das estruturas da cavidade bucal e demais componentes do aparelho estomatognático. 
Reconhecimento da dentição permanente e temporária através da representação gráfica e 
numérica. Características gerais e idade de irrupção dentária. Morfologia da dentição. 
Biossegurança e ergonomia: ambiente de trabalho, posições de trabalho, controle de infecção 
cruzada, esterilização (métodos, meios materiais e aparelhos utilizados). Higiene bucal: 
importância, definição e técnicas (Técnica de Fones, Técnica de Bass, Técnica de Charters, 
Técnica de Stillman Modificada). Processo saúde-doença. Etiologia e prevenção das principais 
doenças na cavidade bucal: cárie, doença periodontal, má oclusão, lesões de mucosa. 
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Materiais odontológicos: nomenclatura, utilização, preparo, manipulação, acondicionamento e 
controle de estoque. Equipamentos e instrumentais odontológicos: nomenclatura, utilização, 
limpeza, esterilização/desinfecção, acondicionamento, funcionamento, lubrificação, 
manutenção e conservação. Manutenção preventiva do equipamento. Conceitos de promoção 
de saúde. Educação em saúde: elaboração e aplicação de programas educativos em saúde 
bucal. Índices epidemiológicos em saúde bucal. Política Nacional de Saúde Bucal. Atenção 
básica à Saúde Bucal no SUS. Ética odontológica. Entre outros conteúdos pertinentes ao 
Cargo. 
3.3.1 - Sugestões bibliográficas: ANUSAVICE, K. J. Phillips Materiais Dentários. 11. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.  BORGES, L. C. ASB e TSB – Formação e Prática da Equipe 
Auxiliar. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.  BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas 
de Saúde, Coordenação Nacional de DST e Aids. Controle de infecções na prática 
odontológica em tempos de aids: manual e condutas. Brasília, 2000. BRASIL. Ministério da 
Saúde. Diretrizes da política nacional de saúde bucal. Brasília, 2004. BRASIL, Ministério da 
Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde Bucal. 
Cadernos de Saúde Básica nº 17. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. BRASIL. Ministério da 
Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Serviços odontológicos: prevenção e 
controle de riscos. Brasília, 2006. BRASIL. Lei Nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008. 
Regulamenta o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal - TSB e de Auxiliar em 
Saúde Bucal - ASB.  BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Cadernos de 
Atenção Básica nº 28: Acolhimento a Demanda Espontânea: queixas mais comuns na 
Atenção Básica. Capítulos 1 (páginas 15 a 23) e 2.21-Urgências Odontológicas (paginas 190 a 
207). Brasília: Ministério da Saúde, 2012. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e hepatites virais. Manual A B C D E das 
hepatites virais para cirurgiões dentistas. Brasília, 2010. BRASIL. Resolução CFO nº 118, 
de 11 de maio de 2012. Revoga o Código de Ética Odontológica aprovado pela Resolução 
CFO-42/2003 e aprova outro em substituição. Diário Oficial da União, Brasília, 2012. 
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO. Manual do TSB e ASB – 
Volume 2. São Paulo: CROSP, 2016. FANTINATO, V. Manual de esterilização e desinfecção 
em odontologia. 1. ed., São Paulo: Editora Santos, 1994. FIGLIOLI, M. D. Treinamento do 
pessoal auxiliar em odontologia. Porto Alegre: R.G.O., 1996; FREITAS, R. R. 
Biossegurança em odontologia. Trabalho de Conclusão de Curso de Pós Graduação em 
Atenção Básica em Saúde da Família. Corinto/MG, 2012. MONDELLI, J. et al. Dentística: 
procedimentos pré-clínicos. Santos. São Paulo, 2002. SATO, F. R. L. Orientação 
profissional em odontologia. 1. ed. Revinter. Rio de Janeiro, 2007.  
 
3.4 - CIRURGIÃO-DENTISTA COM ATUALIZAÇÃO EM CIRURGIA ORAL MENOR OU 
ESPECIALISTA EM CTBMF: Semiologia em Saúde Bucal: exame clínico, anamnese, exames 
complementares e diagnóstico das afecções da boca. Radiologia odontológica. Biossegurança: 
Aspectos de interesse em odontologia. Patologia e diagnóstico oral. Acessos cirúrgicos. 
Ambiente cirúrgico. Anatomia buco-maxilo-facial. Articulação temporomandibular (ATM). 
Diagnóstico e pronto atendimento das emergências médicas em consultório odontológico. 
Anestesiologia: Técnicas, soluções anestésicas (farmacologia, indicações e contraindicações), 
complicações. Terapêutica e Farmacologia: Analgésicos, anti-inflamatórios não esteroidais, 
antimicrobianos; uso profilático dos antibióticos; controle da ansiedade em odontologia 
(ansiolíticos). Deontologia e Ética Odontológica. Princípios de técnica cirúrgica: Excisão, 
diérese, hemostasia, síntese, instrumentais, tipos de sutura e fios. Processos infecciosos do 
complexo buço-maxilo-facial. Reparação Tecidual. Cirurgia dos dentes inclusos. Cirurgias orais 
menores. Cuidados pós e pré-operatórios. Diagnóstico, prognóstico e tratamento de agravos, 
traumas e doenças da região buço-maxilo-facial. Mioartropatias do sistema estomatognático e 
dores orofaciais. Farmacologia e terapêutica aplicada à cirurgia oral menor. Tratamento de 
lesões traumáticas dos tecidos moles. Mesa cirúrgica. Preparo da equipe cirúrgica. Prevenção 
e tratamento dos acidentes e comunicações em cirurgia bucal e outras complicações intra e 
pós-operatorias. Traumatismo dentoalveolar. Tumores benignos e malignos da cavidade oral. 
Urgências e emergências em odontologia. Doenças gerais com sintomatologia oral. 
Manifestações orais de doenças sistêmicas. Atendimento odontológico do paciente com 
doenças crônicas. Biópsias de lesões em tecidos moles. Estrutura e funcionamento dos 
Centros de Especialidades Odontológicas. Política Nacional de Saúde Bucal. Relações 
humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público. Outros conteúdos pertinentes ao 
Cargo. 
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3.4.1 - Sugestões bibliográficas: ALVARES; L. C; TAVANO, O. Curso de radiologia em 
odontologia. 5. ed. Santos. 2009. ANDRADE, E. D; RANALI, J. Emergências médicas em 
odontologia. 2. ed. Artes Médicas; São Paulo, 2004. ANDRADE, E. D. Terapêutica 
Medicamentosa em Odontologia. 2.ed, São Paulo: Artes Médicas, 2006. ANDREASEN, J. O; 
ANDREASEN, F. M. Fundamentos do traumatismo dental. 2ª. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Controle de infecções e a prática odontológica em tempos 
de AIDS. Manual de condutas. Brasília, 2000. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária. Serviços odontológicos: prevenção e controle de riscos. Brasília, 
2006. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 599, de 23 de março de 2006. Define a 
implantação de Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) e de Laboratórios Regionais 
de Próteses Dentárias (LRPDs) e estabelece critérios, normas e requisitos para seu 
credenciamento. Brasília, 2006. BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes da política nacional 
de saúde bucal. Brasília, 2004. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.464/GM, de 24 de 
junho de 2011. Altera o Anexo da Portaria nº 600/GM/MS, de 23 de março de 2006, que institui 
o financiamento dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs). Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, Seção 1, n. 121. Brasília, 2011. BRASIL. Resolução CFO nº 118, de 11 de maio 
de 2012. Revoga o Código de Ética Odontológica aprovado pela Resolução CFO-42/2003 e 
aprova outro em substituição. Diário Oficial da União, Brasília, 2012. GUIMARÃES Jr. J. 
Biossegurança e controle de infecção cruzada em consultórios odontológicos. São 
Paulo: Santos, 2001. MALAMED, S. F. Manual de anestesia local. 6. ed. Rio de Janeiro, 
Elsevier 2013. NEVILLE, B.W et al. Patologia Oral & Maxilofacial contemporânea, 3 ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. PETERSON, L.T. et al. Cirurgia Oral e Maxilofacial. 
Contemporânea, 5. ed,. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  SONIS, S; FAZIO, R; FANG, L. 
Princípios e prática de medicina oral. 2. ed. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 1996. 
WANNMAKER, L; FERREIRA, M. B. C. Farmacologia clínica para dentistas. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 
 
3.5 - CIRURGIÃO-DENTISTA ENDODONTISTA: Semiologia: Processos de diagnóstico. 
Radiologia aplicada à endodontia. Plano de tratamento e condutas terapêuticas integradas. 
Topografia da câmara pulpar e do periápice. Alterações inflamátorias da polpa dental e do 
periápice. Diagnóstico e tratamento das emergências em Odontologia. Diagnóstico e 
tratamento das urgências em endodontia: pulpite reversível; pulpite irreversível; pericementite 
apical aguda; abscessso apical agudo. Diagnóstico e pronto atendimento das emergências 
médicas em consultório odontológico. Biossegurança: Aspectos de interesse em odontologia. 
Anestesiologia: Técnicas, soluções anestésicas (farmacologia, indicações e contraindicações), 
complicações. Terapêutica e Farmacologia: Analgésicos, anti-inflamatórios não esteróides, 
antimicrobianos; uso profilático dos antibióticos; controle da ansiedade em odontologia 
(ansiolíticos). Deontologia e Ética Odontológica. Histofisiologia do complexo dentinho-pulpar. 
Microbiologia relacionada à endodontia. Métodos e técnicas de exame em endodontia. Material 
e instrumental endodôntico. Assepsia e antissepsia na prática endodôntica. Odontometria. 
Apicificação. Instrumentação dos canais radiculares. Tratamento biomecânico dos canais 
radiculares: Biopulpectomia. Necropulpectomia. Medicação intracanal. Obturação dos canais 
radiculares. Retratamento endodôntico. Tratamento de perfurações endodônticas. Reabsorção 
dentária. Trauma dental. Problemas endodônticos e periodontais de interesse comum. 
Estrutura e funcionamento dos Centros de Especialidades Odontológicas. Política Nacional de 
Saúde Bucal. Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público. Outros 
conteúdos pertinentes ao Cargo. 
 
3.5.1 - Sugestões bibliográficas: ALVARES; L. C; TAVANO, O. Curso de radiologia em 
odontologia. 5. ed. Santos. 2009. ANDRADE E. D, RANALI, J. Emergências médicas em 
odontologia. 2. ed. Artes Médicas. São Paulo, 2004.  ANDRADE, E. D. Terapêutica 
Medicamentosa em Odontologia. 2.ed, São Paulo: Artes Médicas, 2006. ANDREASEN, J. O; 
ANDREASEN, F. M. Fundamentos do traumatismo dental. 2ª. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes da política nacional de saúde bucal. Brasília, 2004.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Serviços 
odontológicos: prevenção e controle de riscos. Brasília, 2006. BRASIL. Ministério da Saúde. 
Portaria nº 599/GM, de 23 de março de 2006. Define a implantação de Centros de 
Especialidades Odontológicas (CEOs) e de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias 
(LRPDs) e estabelece critérios, normas e requisitos para seu credenciamento. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, Seção 1, n. 58, 24 mar. 2006, p. 51. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 
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nº 1.464/GM, de 24 de junho de 2011. Altera o Anexo da Portaria nº 600/GM/MS, de 23 de 
março de 2006, que institui o financiamento dos Centros de Especialidades Odontológicas 
(CEOs). Diário Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, n. 121, 27 jun. 2011, p. 112. BRASIL. 
Resolução CFO nº 118, de 11 de maio de 2012. Revoga o Código de Ética Odontológica 
aprovado pela Resolução CFO-42/2003 e aprova outro em substituição. Diário Oficial da União, 
Brasília, 2012. ELIAS, C. N. Materiais dentários: ensaios mecânicos. 1. ed. São Paulo: 
Santos, 2007. GUIMARÃES Jr. J. Biossegurança e controle de infecção cruzada em 
consultórios odontológicos. São Paulo: Santos, 2001. LEONARDO, M.R. Endodontia. 
Tratamento de canais radiculares. Princípios técnicos e biológicos. São Paulo. Artes 
Médicas, 2005. LEONARDO, M. R.; LEONARDO, R. T. Endodontia: Conceitos Biológicos e 
Recursos Tecnológicos. São Paulo: Artes Médicas, 2009 LEONARDO, M. R.; LEONARDO, 
R. T. (Org.). Tratamento de canais radiculares: avanços técnicos e biológicos de uma 
endodontia minimamente invasiva em nível apical e periapical. 2. ed. São Paulo: Artes 
Médicas, 2017. MALAMED, S. F. Manual de anestesia local. 6. ed. Rio de Janeiro, Elsevier 
2013. WANNMAKER, L; FERREIRA, M. B. C. Farmacologia clínica para dentistas. 3. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.  
 
3.6 - EDUCADOR FÍSICO: Anatomia Humana: definições, características, classificações e 
elementos constituintes dos sistemas: esquelético, articular, muscular, circulatório, respiratório 
e nervoso; origens, inserções e ações musculares. Avaliação Física: aspectos relacionados à 
qualidade das informações; avaliação do crescimento físico, da maturação biológica, do 
desempenho motor, da proporcionalidade corporal, do somatótipo, da composição corporal, da 
atividade física habitual, do estado nutricional, de aspectos funcionais: sistema de mobilização 
energética, de aspectos funcionais: sistema músculo articular. Biomecânica: introdução ao 
estudo da anatomia; sistemas: esquelético, articular, muscular, nervoso, circulatório, 
respiratório, digestório, endócrino, sensorial e tegumentar; Membros: inferior e superior; Crânio, 
coluna vertebral e partes moles do dorso. Fisiologia do Exercício: controle do ambiente interno; 
bioenergética; metabolismo do exercício; respostas hormonais ao exercício; mensuração do 
trabalho, potência e gasto energético; sistema nervoso: estrutura e controle do movimento 
músculo esquelético: estrutura e função, respostas circulatórias ao exercício; respiração e 
equilíbrio ácido básico durante o exercício; regulação da temperatura; fisiologia do treinamento: 
efeito sobre o consumo máximo de oxigênio (vo²), desempenho, homeostase e força; padrões 
na saúde e na doença: epidemiologia e fisiologia: testes de esforço para avaliação do 
condicionamento cardiorrespiratório; prescrição de exercícios para a saúde e para a aptidão 
física; exercício para populações especiais: composição corporal e nutrição para a saúde; 
fatores que afetam o desempenho; avaliação laboral do desempenho humano; treinamento 
para o desempenho e para a mulher atleta, crianças e populações especiais, nutrição, 
composição corporal e desempenho, exercício e meio ambiente; recursos ergogênicos. 
Socorros de urgência: conceitos, prevenção de acidentes durante a prática de atividades 
físicas, exame físico dos sinais vitais, identificação de estruturas lesadas; procedimentos de 
socorros de urgência em casos de: ferimentos, hemorragias, insolação, internação, hipertermia 
e hipotermia, fraturas, entorses, luxações, distensão muscular, desmaio, convulsão, corpos 
estranhos nos olhos e vias aéreas superiores, parada respiratória e cardíaca, afogamentos, 
asfixia e outras ocorrências; Métodos de retirada de líquido ingerido do afogado: massagem 
cardiorrespiratória e transporte de acidentados. Musculação: aspectos fisiológicos: termos e 
definições; adaptações morfológicas e funcionais; benefícios da musculação; aplicabilidade da 
força no cotidiano, treinamento de musculação: variáveis metodológicas, princípios básicos, 
periodização do treinamento; aspectos importantes na montagem e execução do treinamento: 
equilíbrio muscular, postura, respiração e concentração durante os exercícios; musculação e 
exercícios aeróbicos e de alongamento; métodos de treinamento; a elaboração do treinamento; 
principais exercícios; qualidades físicas envolvidas; equipamentos utilizados: postura, 
respiração e intervalo durante a realização de exercícios; musculação para desportos e para 
condicionamento físico; interferências de fatores externos no treinamento da musculação. 
Outros conteúdos pertinentes ao Cargo. 
3.6.1 - Sugestões bibliográficas: ASSUNÇÃO, S. S. M; CORDÁS, T. A.; ARAÚJO L. A. S. B. 
Atividade física e transtornos alimentares. Revista de Psiquiatria Clínica, v. 29, n. 1, p. 4-13, 
2002. BERTOLDI, G. A importância do educador físico na avaliação e prescrição de exercícios 
físicos para o controle do diabetes e da hipertensão arterial sistêmica. Artigo Científico. 
Especialização em Gestão de Organização Pública em Saúde. Rio Grande do Sul, 2012. 
CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. Resolução CONFEF nº 032/2000. Dispõe 
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sobre o Estatuto do Conselho Federal de Educação Física – CONFEF. Rio de Janeiro, 2000. 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. Revogada pela Resolução CONFEF nº 
254/2013. Resolução CONFEF nº 056/2003. Dispõe sobre o Código de Ética dos Profissionais 
de Educação Física registrados no Sistema CONFEF/CREFs. Rio de Janeiro, 2013. 
CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. Resolução CONFEF nº 323/2016. Dispõe 
sobre Especialidade Profissional em Educação Física na área de Ginástica Laboral. Rio de 
Janeiro, 2016. CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. Resolução CONFEF nº 
338/2017. Dispõe sobre Especialidade Profissional em Educação Física na área de Pilates. Rio 
de Janeiro, 2017. COUTINHO, S. S. Competências do profissional de educação física na 
atenção básica à saúde. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2011. COUTINHO, S. S. Mostra anual de produção acadêmica. Encontro Científico de 
Educação Física da FEFISO. Sorocaba/SP, 2015. CRUZ, F. Educação física na terceira 
idade: teoria e prática. Coordenação editorial: MACHADO, A. F. 1. ed. Ícone. São Paulo, 
2013. HALLAL, P. C, et al. Avaliação do programa de promoção da atividade física Academia 
da Cidade de Recife, Pernambuco, Brasil: percepções de usuários e não-usuários. Cad. Saúde 
Pública. (26), 1, 2010. MARTINEZ, J. F. N; SILVA, A. M; SILVA, M. S. As diretrizes do NASF e 
a presença do profissional em educação física. Motrivivência, v. 26, n. 42, 2014. MELLO, M.T. 
et al. O exercício físico e os aspectos psicobiológicos. Revista Brasileira de Medicina do 
Esporte, v.11, n.3, 2005. MELLO, M.T; VAISBERG, M; FERREIRA, S. E. O educador físico 
como agente promotor de saúde. In: VAISBERG, M.; MELLO, M. T.(org). Exercícios na 
saúde e na doença. Manole. São Paulo. 2010. MORETTI, A. C. et al. Práticas 
corporais/atividade física e políticas públicas de promoção da saúde. Saúde Soc. 18 (2), 2009. 
ROBLE, O. J; MOREIRA, M. I. B; SCAGLIUSI, F. B. A educação física na saúde mental: 
construindo uma formação na perspectiva interdisciplinar. Interface: comunicação saúde 
educação, v.16, n.41, 2012. ROSA, D. A; MELLO, M. T; FORMIGONI, M. L. O. S. 
Dependência de exercícios físicos. In: MELLO, M. T; TUFIK, S. (org.). Atividade física e 
aspectos psicobiológicos. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2004.  SANTOS, L. R. O 
profissional de educação física e a saúde da família. Revista do Conselho Federal de 
Educação Física. (8), n. 27, 2008. SANTOS, S. F. S. Apoio matricial e a atuação do 
profissional de educação física do núcleo de apoio à saúde da família. Rev Bras Ativ Fís 
Saúde, (22),1. 2017. SCABAR, T. G; PELICIONI, A. F.; PELICIONI, M. C. F. Atuação do 
profissional de Educação Física no Sistema Único de Saúde: uma análise a partir da Política 
Nacional de Promoção da Saúde e das Diretrizes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – 
NASF. J Health Sci Inst. 30(4), 2012. WEINBERG, R. S.; GOULD, D. Fundamentos da 
psicologia do esporte e do exercício. 4. ed. Artes Médicas. Porto Alegre, 2008.  
 
3.7 - FISIOTERAPEUTA: Conceito de fisioterapia, efeitos fisiológicos, indicações e 
contraindicações. Avaliação fisioterápica do paciente. Semiologia fisioterápica; Testes 
musculares e goniometria; Fisiologia do exercício; Técnicas especiais de reeducação motora: 
Bobath, Kabat; Cinesioterapia: ativa, passiva, manipulações; Eletroterapia; Massoterapia; 
Termoterapia superficial e profunda; Crioterapia. Hidroterapia; Trações; Atividade de vida 
diária: postura no leito, transferências, treino para independência funcional; Reabilitação 
profissional; Marcha normal e patológica; Meios auxiliares da marcha; Orteses de membros 
superiores (MMSS), membros inferiores (MMII) e tronco. Próteses de MMII e MMSS; Código de 
ética profissional do fisioterapeuta; Reabilitação dos amputados; Reabilitação nos traumas do 
esporte; não cirúrgicos e cirúrgicos; Reabilitação em traumatologia; Reabilitação em ortopedia; 
Reabilitação em neurologia: Processos neurológicos motores periféricos, acidentes vasculares, 
cerebrais, miopatias, amiotrofias espinhais, traumatismos cranioencefálicos, traumatismos 
raquimedulares, esclerose múltipla e outras afecções do sistema extrapiramidal, paralisia 
cerebral; Reabilitação nas artrites e artroses; Reabilitação em reumatologia; Escaras de 
decúbito: etiologia, prevenção e tratamento; Fisioterapia dermatofuncional; Reabilitação em 
pneumologia; Reabilitação cardíaca; Reabilitação em ginecologia e obstetrícia; Reabilitação em 
geriatria, doenças degenerativas; Fisioterapia preventiva, doenças ocupacionais; Reabilitação 
vascular; Reabilitação nos queimados; Reabilitação em pediatria; Organização de um centro de 
reabilitação; Atuação do profissional fisioterapeuta na atenção primária e secundária à saúde. 
Práticas Integrativas e Complementares (Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Dança Circular, 
Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, Reiki, 
Shantala). Conhecimentos específicos sobre Acupuntura e Pilates e sua aplicação para 
prevenção, tratamento e reabilitação de disfunções orteomusculares. Entre outros conteúdos 
pertinentes ao Cargo. 
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3.7.1 - Sugestões bibliográficas: BRASIL. Diário Oficial da União. Lei n. 6.316 de 17 de 
dezembro de 1975. Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional e dá outras providências. Brasília, 1975. BRASIL. Ministério da Saúde. 
Portaria n. 971, de 03 de maio de 2006. Aprova a política nacional de práticas integrativas e 
complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde. Brasília, 2006. BRASIL. Ministério da 
Saúde. Portaria nº 793, de 24 de abril de 2012. Institui a rede de cuidados à pessoa com 
deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2012. BRASIL. Ministério da 
Saúde. Portaria nº 849, de 27 de março de 2017. Inclui a Arteterapia, Ayurveda, Biodança, 
Dança Circular, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, 
Reflexoterapia, Reiki, Shantala, Terapia Comunitária Integrativa e Yoga à Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares. Brasília, 2017. CONSELHO FEDERAL DE 
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (COFITTO). Resolução nº424, de 08 de julho de 
2013. Estabelece o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia. Brasília, 2013. CONSELHO 
REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (CREFITO 5). Acupuntura: 
multiprofissional desde sua origem. Revista Trimestral do CREFITO, (9), n. 38, Porto Alegre, 
2012. FLOYD, R. T. Manual de cinesiologia estrutural. 16. ed. Manole, SP, 2011. HAMIL, J; 
KNUTZEM, K. M. Bases biomecânicas do movimento humano, 3. ed. Manole, SP, 2012. 
MAGEE, D. J; ZACHAZEWSKI, J. E; QUILLEN, W. S. Prática da reabilitação 
musculoesquelética: princípios e fundamentos científicos. Manole. Barueri, SP, 2013. 
MODESTO, P. C.; PINTO Comparação da estimulação elétrica funcional associada à 
cinesioterapia com a cinesioterapia isolada em pacientes com hemiparesia na fase subaguda 
por acidente vascular cerebral isquêmico. Arq. Neuro-Psiquiatr. [online]. v.71, n.4, 2013. 
MYRA, R. S. et al. Intervenção cinesioterapêutica na qualidade de vida, dor e força muscular 
de paciente portador de artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico. Relato de caso. Rev. 
Dor [online]. v.16, n.2, 2015. PAULI, K.; Renata CAMPOS, R. A inserção do Fisioterapeuta na 
equipe multiprofissional do Centro de Atenção Psicossocial. Revista Fisioterapia na Saúde 
Mental, 2016. SARMENTO, G. J. V. (org.). O ABC da fisioterapia respiratória. 1. ed. Manole. 
Barueri, SP, 2009. SILVA, A. C. L. G.; MANNRICH, G. Pilates na reabilitação: uma revisão 
sistemática. Fisioter. Mov., Curitiba, v. 22, n. 3, 2009. VOIGHT, M. L. HOOGENBOOM, B. J; 
PRENTICE, W. E. Técnicas de exercícios terapêuticos: estratégias de intervenção 
musculoesquelética. Manole. Barueri, SP, 2014.  
 
3.8 - NUTRICIONISTA: Nutrição básica. Finalidades e Leis. Nutrição dos grupos etários. 
Principais carências nutricionais. Nutrientes. Dieta normal. Digestão, absorção e metabolismo. 
Diabetes Mellitus. Doença renal. Desnutrição: conceito, nomenclatura, classificação. A ética: 
seus fundamentos e problemáticas. Administração do Serviço de Nutrição e Dietética. 
Microbiologia de alimentos. Intoxicação alimentar. Conservação de alimentos pelo uso de 
aditivos. Legislação Brasileira. Fundamentos do Comportamento Alimentar. Nutrição durante as 
doenças do lactente e da criança. Nutrição e saúde pública: objetivos, possibilidades e 
perspectivas de ações. Políticas públicas no Brasil - Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e 
Combate à Fome (Fome Zero - Bolsa Família/ Bolsa Alimentação): objetivos, ações. 
Instituições de controle e vigilância nutricional e epidemiológica: ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária): objetivos, ações com enfoque nutricional, SISVAN (Vigilância Alimentar e 
Nutricional): objetivos, ações. NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família): definição, 
objetivos, relação com a alimentação, nutrição e reabilitação nutricional e interação com a 
equipe ESF (Estratégia de Saúde da Família). Nutrição básica: conceitos, propriedades, 
nutrientes (definição, função, digestão, absorção, metabolismo, interação, biodisponibilidade e 
fontes alimentares). Nutrição e ciclos de vida: avaliação nutricional (critérios e métodos), 
necessidades nutricionais e suplementação - recém nascidos, bebês, crianças (pré escolar e 
escolar), adolescentes, adultos, idosos, gestantes e nutrizes. Fisiopatologia, avaliação 
nutricional, tratamento dietoterápico e suplementação em patologias específicas: distúrbios do 
metabolismo, distúrbios do aparelho digestivo (dietas gástricas e enterais), cardiopatias, 
hepatopatias, distúrbios renais, distúrbios alimentares, deficiências nutricionais, doenças 
infecto contagiosas (HIV/Aids), oncologia. Desnutrição e obesidade, epidemiologia, causas, 
consequências, avaliação nutricional, tratamento dietoterápico e suplementação. Aleitamento 
materno e artificial. Educação alimentar e nutricional: objetivos, possibilidades de ações, 
hábitos e guias alimentares regionais, elaboração de material educativo. Técnica dietética e 
noções de boas práticas. Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço 
público. Entre outros conteúdos pertinentes ao Cargo.  
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3.8.1 - Sugestões bibliográficas: BRASIL. Ministério da Saúde. UNICEF. Cadernos de 
atenção básica: carências de micronutrientes. Brasília, 2007. BRASIL. Ministério da Saúde. 
Orientações para a coleta e análise de dados antropométricos em serviços de saúde. 
Norma Técnica do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN. Brasília, 2011. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Orientações para avaliação de marcadores de consumo 
alimentar na atenção básica. Brasília, 2015. BRASIL. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação. Manual de apoio para atividades técnicas do nutricionista no âmbito do PNAE 
– Programa Nacional de Alimentação Escolar. Brasília, 2017. CERVATO MANCUSO, A. M.; 
TONACIO, L. V.; SILVA, E. R.; VIEIRA, V. L. A atuação do nutricionista na Atenção Básica à 
Saúde em um grande centro urbano. Ciênc. saúde coletiva. Rio de Janeiro, v. 17, n. 12. 2012. 
CHAVES, N. Nutrição básica e aplicada. 2. ed. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 1985. 
CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS. Atividades do nutricionista no núcleo de 
apoio a saúde da família no Brasil. Brasília: CFN; 2012. CONSELHO FEDERAL DE 
NUTRICIONISTAS. Inserção profissional dos nutricionistas no Brasil. Brasília: CFN; 2010. 
CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS. O papel do nutricionista na atenção 
primária à saúde. Brasília: CFN; 2008. CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS. 
Resolução CFN N° 334/2004 (Nova Redação). Dispõe sobre o código de ética do nutricionista 
e dá outras providências. Brasília, 2004. CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS. 
Resolução CFN n°380/2005. Dispõe sobre a definição das áreas de atuação do nutricionista e 
suas atribuições, estabelece parâmetros numéricos de referência, por área de atuação, e dá 
outras providências. Brasília, 2005. CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS. Resolução 
nº 465, de 23 de agosto de 2010. Dispõe sobre as atribuições do Nutricionista, estabelece 
parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do Programa de Alimentação Escolar 
(PAE) e dá outras providências. Brasília, 2010. ELDIN, S; DUNFORD, A. Fitoterapia na 
atenção primária à saúde. Trad: AZEVEDO, D. A. Manole. Barueri/SP, 2001. FAGUNDES, A. 
A. A atuação do nutricionista nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. 2013. Tese de 
Doutorado em Nutrição. Programa de pós graduação em saúde pública. Universidade Federal 
de Pernambuco, Pernambuco, 2013. FIDELIX, M. S. P. (org). Manual orientativo: 
sistematização do cuidado de nutrição. Associação Brasileira de Nutrição. São Paulo, 2014. 
GERMANO, P. M. L; GERMANO, M. I. S. Higiene e vigilância sanitária de alimentos. 5. ed: 
Monole. 2015. KAC, G.; SICHIERI, R; GIGANTE, D. P. (orgs). Epidemiologia nutricional 
[online]. Fiocruz/Atheneu. Rio de Janeiro, 2007. OLIVEIRA, A. R; JESUINO, M. R. C. Atuação 
do nutricionista em núcleo de apoio a saúde da família no estado do Piauí. R. Interd. v. 7, n. 1, 
2014. REDENUTRI. Rede de Nutrição e Sistema Único de Saúde. Como estão sendo 
realizadas as ações de alimentação e nutrição nos núcleos de apoio ao saúde da família. 
Brasília, 2010. VITOLLO, M. R. Nutrição da gestação ao envelhecimento. 1. Ed. Rubio, 
2008. 
 
3.9 - PSICÓLOGO: Código de ética profissional do psicólogo. Principais teorias e perspectivas 
atuais: a psicologia cognitivo-comportamental, abordagem psicogenética de Piaget, a 
psicologia histórico-cultural, abordagem psicodinâmica (Psicanálise), teorias humanistas. A 
psicologia do desenvolvimento (infância e adolescência, Idade adulta e terceira idade). 
Abordagens teóricas do desenvolvimento humano: as teorias de Freud, Erikson e Piaget. 
Psicodiagnóstico: a entrevista psicodiagnóstica (tipos e métodos), métodos e técnicas de 
psicodiagnóstico infanto-juvenil. Teoria e técnica psicoterápica de crianças, adolescentes e 
adultos. Psicologia social e os fenômenos de grupo. Atuação multidisciplinar e comunitária. 
Desenvolvimento e acompanhamento de equipes. Psicopatologia: noções básicas. O estudo 
psicopatológico dos quadros: esquizofrenias; transtornos de humor, transtornos dissociativos, 
transtornos somatoformes, transtornos fóbicos e de ansiedade, transtornos alimentares, 
Transtornos da infância e da adolescência, quadros de abusos de substâncias psicoativas 
(dependência química). Transtornos de personalidade. Estresse e saúde. Relações humanas. 
Qualidade no atendimento ao público. Trabalho em equipe. Avaliação psicológica: fundamentos 
da medida psicológica, instrumentos de avaliação, avaliação e interpretação de resultados. 
Teorias de personalidade. Técnicas psicoterápicas. Psicodiagnóstico. Psicoterapia de 
problemas específicos. Relacionamento interpessoal. Equipes multidisciplinares. O papel do 
psicólogo na equipe de cuidados básicos à saúde. Relações humanas no trabalho e ética 
profissional e no serviço público. Psicologia e políticas públicas: Reforma psiquiátrica e política 
de saúde mental no Brasil. Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Entre outros conteúdos 
pertinentes ao Cargo. 
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3.9.1 - Sugestões bibliográficas: ALCHIERI, J. C; CRUZ, R. M. Avaliação psicológica: 
conceito, métodos e instrumentos. Casa do Psicólogo. São Paulo, 2003. AMERICAN 
PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 
(DSM-V). 5. ed. Artmed. Porto Alegre, 2014. ASSUMPÇÃO JÚNIOR, F. B. Psicopatologia: 
aspectos clínicos. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2009. BARLOW, D. Manual clínico 
dos transtornos psicológicos. 2. ed. Artmed. Porto Alegre, 1999. BEE, H. O ciclo vital. 
Artmed. Porto Alegre, 1997. BLEGER, J. Temas de psicologia: entrevista e grupos. 2. ed. 
Martins Fontes. São Paulo, 1998. BOCK, A. M. B; FURTADO, O; TEIXEIRA, M. L. T. 
Psicologias: uma introdução ao estudo da psicologia. 13 ed. Saraiva. 2001. BRASIL. 
Ministério da Saúde. Lei 10216 de 06 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos 
das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 
mental. Brasília, 2001. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 336 de 19 de fevereiro de 2002. 
Dispõe sobre os Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, para atendimento público em saúde 
mental, isto é, pacientes com transtornos mentais severos e persistentes em sua área 
territorial, em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo e não-intensivo. Brasília, 2002. 
CAMPOS, D. M. S. Psicologia da aprendizagem. 31. ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Resolução CFP 010/05. Aprova o Código de Ética 
Profissional do Psicólogo. Brasília, 2005. CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. 
Resolução CFP N.º 007/2003. Institui o manual de elaboração de documentos escritos 
produzidos pelo psicólogo, decorrentes de avaliação psicológica e revoga a Resolução CFP º 
17/2002. Brasília, 2003. CORDIOLI, A.V. Psicoterapias: abordagens atuais. 3. ed. Artmed, 
Porto Alegre: 2008. CUNHA, J. A. et. al. Psicodiagnóstico. 5. ed. Artmed. São Paulo, 2002. 
FIORINI, H. J. Teoria e técnica de psicoterapias. 12. ed. Francisco Alves. Rio de Janeiro, 
1999. FREUD, S. A interpretação dos sonhos. [S.l.]: [s.n.], 1900. FREUD, S. A Psicopatologia 
da vida cotidiana. [S.l.]: [s.n.], 1901.FREUD, S. Além do princípio de prazer. [S.l.]: [s.n.], 1920.  
FREUD, S. Estudos sobre a histeria. [S.l.]: [s.n.], 1893-1895. FREUD, S. O mal-estar na 
civilização. [S.l.]: [s.n.], 1930. FREUD, S. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. [S.l.]: 
[s.n.], 1905. HALL, C. S.; LINDZEY, G; CAMPBELL, J. B. Teorias da personalidade. 4. ed. 
Artmed. Porto Alegre, 2000. LEMGRUBER, V. O futuro da integração: desenvolvimentos 
em psicoterapia breve. Artes Médicas. Porto Alegre, 2000. MAY, R. A arte do 
aconselhamento psicológico. 11.ed. Vozes. Petrópolis, 1998. Organização Mundial de 
Saúde. Classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID-10. Artmed. 
Porto Alegre, 2008. PERVIN, L. A; JOHN, O. P. Personalidade: teoria e pesquisa. 8. ed. 
Artmed. Porto Alegre, 2004. PIAGET, J. A linguagem e o pensamento da criança. 7. Ed. 
Martins Fontes. Rio de Janeiro, 1999. RANGÉ, B. Psicoterapia cognitivo-comportamental: 
um diálogo com a psiquiatria. Artmed. Porto Alegre, 2001. ROGERS, C. Sobre o poder 
pessoal. 4. ed. Martins Fontes. São Paulo, 2001. STERNBERG, R. Psicologia cognitiva. 4. 
ed. Artmed. Porto Alegre, 2008. ZIMERMAN, D. E. Fundamentos básicos das grupoterapias. 
2. ed. Artes Médicas. Porto Alegre, 2000. 
 
3.10 - TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL (TSB): Conhecimentos básicos das estruturas da 
cavidade bucal e demais componentes do aparelho estomatognático. Conhecimento da 
fisiologia da mastigação e deglutição. Reconhecimento da dentição permanente e temporária 
através da representação gráfica e numérica. Características gerais e idade de irrupção 
dentária. Morfologia da dentição. Noções gerais de microbiologia. Biossegurança, ergonomia 
(ambiente de trabalho, posições de trabalho), controle de infecção cruzada, métodos de 
esterilização e desinfecção. Formação e colonização da placa bacteriana. Higiene bucal: 
importância, definição e técnicas. Principais doenças na cavidade bucal: cárie, doença 
periondontal, má oclusão, lesões de mucosa (conceito, etiologia, evolução, medidas de 
controle e prevenção). Medidas de prevenção: Uso de fluoretos como medicamento em suas 
variadas formas e toxicologia, aplicação de selantes, raspagem e polimento coronário, 
orientação de higiene oral e educação para a saúde. Manipulação e preparo de materiais 
odontológicos. Técnicas de afiação do instrumental periodontal. Conhecimento do 
funcionamento e manutenção do equipamento odontológico. Reconhecimento e aplicação dos 
instrumentos odontológicos. Técnicas de isolamento do campo operatório. Proteção do 
complexo dentina-polpa. Técnicas de aplicação de materiais restauradores. Conceitos de 
promoção de saúde. Elaboração e aplicação de programas educativos em saúde bucal. Índices 
epidemiológicos em saúde bucal. Política Nacional de Saúde Bucal. Relações humanas no 
trabalho e ética profissional e no serviço público. Ética odontológica. Entre outros conteúdos 
pertinentes ao Cargo. 
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3.10.1 - Sugestões bibliográficas: ANUSAVICE, K. J. Phillips Materiais Dentários. 11. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. BORGES, L. C. ASB e TSB – Formação e Prática da Equipe 
Auxiliar. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas 
de Saúde, Coordenação Nacional de DST e Aids. Controle de infecções na prática 
odontológica em tempos de aids: manual e condutas. Brasília, 2000. BRASIL. Ministério da 
Saúde. Diretrizes da política nacional de saúde bucal. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Serviços 
odontológicos: prevenção e controle de riscos. Brasília, 2006. BRASIL, Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde Bucal. Cadernos de 
Saúde Básica nº 17. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. BRASIL. Lei Nº 11.889, de 24 de 
dezembro de 2008. Regulamenta o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal - TSB 
e de Auxiliar em Saúde Bucal - ASB. BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia de recomendações para o uso de fluoretos 
no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 56 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos).  
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids 
e hepatites virais. Manual A B C D E das hepatites virais para cirurgiões dentistas. Brasília, 
2010. BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica nº 28: 
Acolhimento a Demanda Espontânea: queixas mais comuns na Atenção Básica. Capítulos 1 
(páginas 15 a 23) e 2.21-Urgências Odontológicas (paginas 190 a 207). Brasília : Ministério da 
Saúde, 2012. BRASIL. Resolução CFO nº 118, de 11 de maio de 2012. Revoga o Código de 
Ética Odontológica aprovado pela Resolução CFO-42/2003 e aprova outro em substituição. 
Diário Oficial da União, Brasília, 2012. CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO 
PAULO. Manual do TSB e ASB – Volume 2. São Paulo: CROSP, 2016. FANTINATO, V. 
Manual de esterilização e desinfecção em odontologia. 1. ed., São Paulo: Editora Santos, 
1994. FIGLIOLI, M. D. Treinamento do pessoal auxiliar em odontologia. Porto Alegre: 
R.G.O., 1996; FREITAS, R. R. Biossegurança em odontologia. Trabalho de Conclusão de 
Curso de Pós Graduação em Atenção Básica em Saúde da Família. Corinto/MG, 2012. 
GARONE NETO, N et al. Dentística restauradora: restaurações diretas. 1. ed. São Paulo: 
Santos: 2003. MONDELLI, J. E. et AL. Dentística: Procedimentos Pré-Clínicos. 1ª ed. São 
Paulo: Santos, 2002. MONDELLI, J. et al. Dentística: procedimentos pré-clínicos. Santos. 
São Paulo, 2002. PETERSON, L.T. et al. Cirurgia Oral e Maxilofacial. Contemporânea, 5. 
ed,. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. PINTO VG. Saúde Bucal Coletiva. 6. ed. São Paulo: 
Santos, 2013. SATO, F. R. L. Orientação profissional em odontologia. 1. ed. Revinter. Rio 
de Janeiro, 2007.  
 
3.11 - TERAPEUTA OCUPACIONAL: Ética e deontologia profissional da terapia ocupacional. 
Classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde (CIF). Terapia ocupacional 
na atenção à saúde da criança, do adulto, na atenção à saúde do idoso, em programas de 
saúde mental, em programas de saúde coletiva, em programas de saúde pública, em 
programas de contextos hospitalares domiciliares, em programas de assistência social, 
ocupação e saúde, processo terapêutico ocupacional. Comunicação em terapia ocupacional: 
modelos, métodos e práticas da terapia ocupacional em cuidado individual, em cuidado 
coletivo, em cuidado ao usuário SUS, em cuidado dos familiares e cuidadores, em diferentes 
equipamentos de saúde, em cuidado em domicílios, em diferentes modalidades, cenários e 
contextos. Avaliação e tratamento em terapia ocupacional com diferentes condições de saúde; 
avaliação e tratamento em terapia ocupacional das funções e estruturas do corpo, dos fatores 
ambientais, e pessoais, das atividades e da participação no autocuidado, trabalho e lazer, 
órteses, adaptações e tecnologia assistida; processos grupais em terapia ocupacional; prática 
baseada em evidência em terapia ocupacional; raciocínio clínico ou profissional em terapia 
ocupacional. Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público. Entre 
outros conteúdos pertinentes ao cargo. 
3.11.1 - Sugestões bibliográficas: ASSAD, F., B.; PEDRÃO, L., J. O teatro espontâneo do 
cotidiano como um instrumento terapêutico nas ressignificações de ser um portador de 
transtorno mental. Texto contexto - enferm., (22), n.4, 2013. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei 
n. 6.316 de 17 de dezembro de 1975. Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional e dá outras providências. Brasília, 1975. BRASIL. Ministério 
da Saúde. Portaria n. 971, de 03 de maio de 2006. Aprova a Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde. Brasília, 2006. BRASIL. 
Ministério da Saúde. Linha de cuidado para a atenção às pessoas com transtornos do 
espectro do autismo e suas famílias na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único 
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de Saúde. Brasília, 2015. CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 

OCUPACIONAL (COFITTO). Resolução nº425, de 08 de julho de 2013. Estabelece o Código 
de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional. Brasília, 2013. BRASIL. Ministério da Saúde. 
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paralisia cerebral. Revista Baiana de Terapia Ocupacional. 2(1), 2013.  
 
ANEXO III – MODELO DE CURRÍCULO 
 
OBS¹: DIGITAR o Currículo no tipo Times New Roman e com tamanho de letra = 12. 
 
OBS²: Obrigatório conter todos os campos descritos abaixo na DIGITAÇÃO DO CURRÍCULO 
 
A. Dados pessoais 
Nome completo. Endereço residencial. Complemento. Bairro. CEP. Cidade. Estado. Telefone 
de contato. Telefone Celular. E-mail. Data de nascimento. Idade 
CÓPIA da Documentação: RG. CPF. Título de eleitor. Conselho Regional de Saúde. Nº do 
registro no Conselho Regional. 
 
B. Escolaridade 
Curso Técnico/Graduação 
Data de início. Data de conclusão. Nome da Instituição. Cidade. Estado. 
Estágios relevantes. Descrever resumidamente (até 5), com data de entrada e saída 
começando pelo último, destacando experiência na área de saúde. Descrever brevemente as 
atividades realizadas nestas experiências. 
Pós – Graduação 
Data de início. Data de conclusão. Nome da Instituição. Tipo: Mestrado. Doutorado. 
Especialização (Para cada uma das atividades acima, descrever os seguintes dados): Nome da 
Instituição. Carga Horária. Área. Cidade. Estado. 
C. Experiência Profissional 
Descrever resumidamente, com data de entrada e saída começando pela última, destacando 
experiência na área de saúde. Descrever brevemente as atividades realizadas nestas 
experiências. Conhece o trabalho em Saúde Pública?  
Já trabalhou em algum desses programas? Estratégia de Saúde da Família (ESF); Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS I, CAPSad II, CAPSi); Serviço Residencial Terapêutico (SRT); 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Centro 
de Especialidades Odontológicas (CEO) entre outros. Qual? Motivo da saída:  
O que motivou você a procurar esta vaga para trabalhar nos serviços oferecidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde de Carmo do Paranaíba? (Escrever no máximo 30 linhas). 
OBS: APRESENTAR COMPROVAÇÃO DE TODOS OS TÍTULOS PARA O CURRÍCULO. 
 
ANEXO IV - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO 
 

DATA HORÁRIO EVENTO LOCAL / PROCEDIMENTO 

28/07/2017 
A partir das 
14h00minh 

Publicação do 
Edital de Abertura 
de Processo 
Seletivo Público 
Simplificado. 

Quadro de avisos da PREFEITURA DE CARMO 
DO PARANAÍBA, da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE ou no portal 
www.carmodoparanaiba.mg.gov.br 

01/08/2017 
a 

  
13h00min 

Período para 
INSCRIÇÃO dos 

Secretaria Municipal de Saúde 
R.: Antônio Manoel, 505 – Bairro: JK - Carmo do 

http://www.carmodoparanaiba.mg.gov.br/
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14/08/2017 as 
16h00min 

candidatos ao 
Processo Seletivo 
Público 
Simplificado. 

Paranaíba –MG – Sala Diretoria 02 
 

16/08/2017 16h00min 

Divulgação da 
relação de 
candidatos 
inscritos, do local, 
sala e horário de 
realização da 
Prova Objetiva de 
Múltipla Escolha. 

Quadro de avisos da PREFEITURA DE CARMO 
DO PARANAÍBA, da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE no portal 
www.carmodoparanaiba.mg.gov.br 

16/09/2017 09h00min  

Realização da 
Prova Objetiva de 
Múltipla Escolha e 
entrega dos 
currículos. 

Escola Estadual Professor José Hugo 
Guimarães – Rua Professor Ismael Brasil 
Correa, s/n - B. Paranaíba; Carmo do Paranaíba 
– MG. 

18/09/2017 14h00min 

Divulgação do 
gabarito da Prova 
Objetiva de 
Múltipla Escolha. 

Quadro de avisos da PREFEITURA DE CARMO 
DO PARANAÍBA, da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE ou no portal 
www.carmodoparanaiba.mg.gov.br 

22/09/2017 14h00minh 

Divulgação do 
Resultado (em 
ordem de 
classificação). 

Quadro de avisos da PREFEITURA DE CARMO 
DO PARANAÍBA, da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE ou no portal 
www.carmodoparanaiba.mg.gov.br 

 
 
ANEXO V – ANÁLISE DE CURRÍCULO 
 
1 – Agente Comunitário de Saúde (ACS) 
 
1.1 - Para pontuação na avaliação curricular de títulos  
 

Item de 
avaliação 

Títulos 
Pontuação 

por item 

Quantidade 
máxima de 

comprovantes 

Pontuação 
máxima do 

item 

Graduação Graduado no ensino médio. 2,0 01 2,0 

Capacitação 
Graduado no Curso Introdutório 
de Agente Comunitário de Saúde 

4,0 01 4,0 

Capacitação 
Graduado no Curso de 
Capacitação “Caminhos do 
Cuidado” 

4,0 01 4,0 

Eventos 
Científicos 

Participação como ouvinte em 
eventos científicos na área de 
saúde: congressos, simpósios, 
encontros, semanas, fóruns ou 
palestras. 

2,0 05 10,0 

Pontuação máxima no item 1.1 ----------------------------------------------------------------- 20 pontos 

 

1.2 - Para pontuação na avaliação curricular de experiência profissional 

Item de 
avaliação 

Experiência Profissional 
Pontuação 

por item 

Quantidade 
máxima de 

comprovantes 

Pontuação 
máxima do 

item 

Experiência 

Experiência profissional em 
qualquer área da saúde pública 
(recepcionista, auxiliar 
administrativo, auxiliar de 

3,0 01 3,0 

http://www.carmodoparanaiba.mg.gov.br/
http://www.carmodoparanaiba.mg.gov.br/
http://www.carmodoparanaiba.mg.gov.br/
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limpeza, etc.) 

Experiência 

Experiência profissional em 
Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS) 
por até 1 ano 

4,0 01 4,0 

Experiência 

Experiência profissional em 
Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS) 
por mais de 1 ano 

5,0 01 5,0 

Experiência 

Experiência profissional em 
Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS) 
por mais de 2 anos 

6,0 01 6,0 

Experiência 

Experiência profissional em 
Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS) 
por mais de 3 anos 

7,0 01 7,0 

Pontuação máxima no item 1.2 ----------------------------------------------------------------- 10,0 pontos 

Pontuação máxima total: ------------------------------------------------------------------------- 30,0 pontos 

 
2 – Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) 
 
2.1 - Para pontuação na avaliação curricular de títulos  
 

Item de 
avaliação 

Títulos 
Pontuação 

por item 

Quantidade 
máxima de 

comprovantes 

Pontuação 
máxima do 

item 

Capacitação 
Curso de formação profissional 
de ASB. 

3,0 01 3,0 

Eventos 
Científicos 

Participação como ouvinte em 
eventos científicos na área de 
saúde bucal: congressos, 
simpósios, encontros, semanas, 
fóruns ou palestras. 

2,0 06 12,0 

Pontuação máxima no item 2.1 ----------------------------------------------------------------- 15 pontos 

 

2.2 - Para pontuação na avaliação curricular de experiência profissional 

Item de 
avaliação 

Experiência Profissional 
Pontuação 

por item 

Quantidade 
máxima de 

comprovantes 

Pontuação 
máxima do 

item 

Experiência 

Experiência profissional em 
qualquer área da saúde pública 
(recepcionista, auxiliar 
administrativo, auxiliar de 
limpeza, etc.) 

3,0 01 3,0 

Experiência 

Experiência profissional como 
ASB no setor privado (clínicas, 
consultórios, etc.) sem limite de 
tempo. 

4,0 01 4,0 

Experiência 
Experiência profissional como 
ASB em qualquer área do setor 
público por até 1 ano 

5,0 01 5,0 

Experiência 
Experiência profissional como 
ASB em qualquer área do setor 
público por mais de 1 ano 

6,0 01 6,0 

Experiência 
Experiência profissional como 
ASB em qualquer área do setor 

7,0 01 7,0 
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público por mais de 2 anos 

Experiência 
Experiência profissional como 
ASB em qualquer área do setor 
público por mais de 3 anos 

8,0 01 8,0 

Pontuação máxima no item 2.2 ----------------------------------------------------------------- 15,0 pontos 

Pontuação máxima total: ------------------------------------------------------------------------- 30,0 pontos 

 
3 – Assistente Social; Educador Físico; Nutricionista; Psicólogo; Terapeuta Ocupacional 
 
3.1 - Para pontuação na avaliação curricular de títulos  
 

Item de 
avaliação 

Títulos 
Pontuação 

por item 

Quantidade 
máxima de 

comprovantes 

Pontuação 
máxima do 

item 

Graduação 
Graduado a menos de 05 
anos em Instituição de 
Ensino Superior. 

0,5 01 0,5 

Graduação 
Graduado a mais de 05 anos 
em Instituição de Ensino 
Superior 

1,0 01 1,0 

Especialização 

Lato sensu não ou 
semipresencial em qualquer 
área de saúde, em 
andamento ou concluída 

0,5 01 0,5 

Especialização 
Lato sensu presencial em 
qualquer área de saúde, em 
andamento ou concluída 

1,0 01 1,0 

Especialização 

Lato sensu não ou 
semipresencial em Saúde 
Pública, Programa de Saúde 
da Família, Saúde Mental, 
Urgência e Emergência, em 
andamento ou concluída 

1,5 01 1,5 

Especialização 

Lato sensu presencial em 
Saúde Pública, Programa de 
Saúde da Família, Saúde 
Mental, Urgência e 
Emergência em andamento 
ou concluída. 

2,0 02 4,0 

Mestrado 
Mestrado em andamento ou 
concluído na área de saúde 
pública 

4,0 01 4,0 

Doutorado 
Doutorado em andamento ou 
concluído na área de saúde 
pública 

5,0 01 5,0 

Pontuação máxima no item 3.1 ----------------------------------------------------------------- 17 pontos 

 

3.2 - Para pontuação na avaliação curricular de experiência profissional 

Item de 
avaliação 

Experiência Profissional 
Pontuação 

por item 

Quantidade 
máxima de 

comprovantes 

Pontuação 
máxima do 

item 

Experiência 

Experiência no cargo inscrito no 
setor privado (consultório, clínica, 
empresas, escolas particulares, 
etc.) sem limite de tempo. 

0,5 01 0,5 

Experiência 
Experiência no cargo inscrito nas 
áreas públicas de educação e/ou 

1,0 01 1,0 
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ação social (escolas, creches, 
CRAS, CREAS, Conselho 
Tutelar, etc.) 

Experiência 
Experiência no cargo inscrito em 
qualquer área de saúde pública 
(exceto ESF) por até 1 ano. 

1,5 01 1,5 

Experiência 
Experiência no cargo inscrito em 
qualquer área de saúde pública 
(exceto ESF) por mais de 1 ano. 

2,0 01 2,0 

Experiência 

Experiência profissional no cargo 
inscrito na Estratégia de Saúde 
da Família (ESF, NASF e SB) por 
até 1 ano. 

2,5 01 2,5 

Experiência 

Experiência profissional no cargo 
inscrito na Estratégia de Saúde 
da Família (ESF, NASF e SB) por 
mais de 1 ano 

2,5 01 2,5 

Experiência 

Experiência profissional no cargo 
inscrito na Estratégia de Saúde 
da Família (ESF, NASF e SB) por 
mais de 2 anos 

3,0 01 3,0 

Experiência 

Experiência profissional no cargo 
inscrito na Estratégia de Saúde 
da Família (ESF, NASF e SB) por 
3 anos ou mais 

3,5 01 3,5 

Pontuação máxima no item 3.2 ------------------------------------------------------------------- 7,0 pontos 

 

3.3 - Atividades didáticas, científicas e de extensão 

Item de 
avaliação 

Eventos 
Pontuação 

por item 

Quantidade 
máxima de 

comprovantes 

Pontuação 
máxima do 

item 

Eventos 
Científicos 

Participação como ouvinte em 
eventos científicos na área de 
saúde: congressos, simpósios, 
encontros, semanas, fóruns ou 
palestras. 

0,6 01 0,6 

Projetos 
Orientador em projetos de 
extensão universitária na área de 
saúde 

0,6 01 0,6 

Projetos 
Orientando em projetos de 
extensão universitária na área de 
saúde 

0,6 01 0,6 

Orientação 

Orientação monografia ou 
Trabalho de Conclusão de Curso 
na área de saúde ou artigos 
científicos 

0,6 01 0,6 

Publicações 
Publicação de resumos em anais 
de conferência nacional e/ou 
internacional na área de saúde 

0,6 01 0,6 

Publicações 

Publicação ou submissão de 
artigo técnico-científico em 
periódico nacional e/ou 
internacional na área de saúde 

0,6 01 0,6 

Estágios 
Estágio extracurricular em ESF, 
UPA, CAPS I, CAPSad II, CAPSi, 
NASF, CEO, Academia da Saúde 

0,6 01 0,6 

Didática 
Disciplinas ministradas em curso 
de graduação  

0,6 01 0,6 
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Supervisão 
Supervisão de estágio para o 
curso de graduação 

0,6 01 0,6 

Extensão 
Curso de Extensão em 
andamento ou concluído 

0,6 01 0,6 

Pontuação máxima no item 3.3 ------------------------------------------------------------------- 6,0 pontos 

Pontuação máxima total: ------------------------------------------------------------------------- 30,0 pontos 

 

4 – Cirurgião-dentista com atualização em cirurgia oral menor ou especialização em 
CTBMF.  
 
4.1 - Para pontuação na avaliação curricular de títulos  
 

Item de avaliação Títulos 
Pontuação 

por item 

Quantidade 
máxima de 

comprovantes 

Pontuação 
máxima do 

item 

Graduação 
Graduado a menos de 05 
anos em Instituição de 
Ensino Superior 

0,5 01 0,5 

Graduação 
Graduado a mais de 05 anos 
em Instituição de Ensino 
Superior 

1,0 01 1,0 

Atualização/ 
Especialização 

Em Cirurgia Oral Menor ou 
CTBMF concluída a menos 
de 1 ano 

2,0 01 2,0 

Atualização/ 
Especialização 

Em Cirurgia Oral Menor ou 
CTBMF concluída a mais de 
1 ano 

3,0 01 3,0 

Atualização/ 
Especialização 

Em Cirurgia Oral Menor ou 
CTBMF concluída a mais de 
2 anos 

4,0 01 4,0 

Atualização/ 
Especialização 

Em Cirurgia Oral Menor ou 
CTBMF concluída a mais de 
3 anos 

5,0 01 5,0 

Mestrado 
Mestrado em andamento ou 
concluído na área de saúde 
pública 

4,0 01 5,0 

Doutorado 
Doutorado em andamento 
ou concluído na área de 
saúde pública 

5,0 01 6,0 

Pontuação máxima no item 4.1 ----------------------------------------------------------------- 17 pontos 

 

4.2 - Para pontuação na avaliação curricular de experiência profissional 

Item de 
avaliação 

Experiência Profissional 
Pontuação 

por item 

Quantidade 
máxima de 

comprovantes 

Pontuação 
máxima do 

item 

Experiência 

Experiência na especialidade 
inscrita no setor privado 
(consultório, clínica, empresas, 
escolas particulares, etc.) sem 
limite de tempo. 

0,5 01 0,5 

Experiência 
Experiência como Cirurgião-
dentista em qualquer setor da 
saúde pública por até 1 ano 

1,0 01 1,0 

Experiência 
Experiência como Cirurgião-
dentista em qualquer setor da 
saúde pública por mais de 1 ano 

1,5 01 1,5 

Experiência Experiência como Cirurgião- 2,0 01 2,0 
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dentista em qualquer setor da 
saúde pública por mais de 2 anos 

Experiência 

Experiência em Cirurgia Oral 
Menor ou CTBMF em qualquer 
setor da saúde pública por até 1 
ano. 

2,5 01 2,5 

Experiência 

Experiência em Cirurgia Oral 
Menor ou CTBMF em qualquer 
setor da saúde pública por mais 
de 1 ano. 

3,0 01 3,0 

Experiência 

Experiência em Cirurgia Oral 
Menor ou CTBMF em qualquer 
setor da saúde pública por mais 
de 2 anos. 

3,5 01 3,5 

Experiência 

Experiência em Cirurgia Oral 
Menor ou CTBMF em qualquer 
setor da saúde pública por mais 
de 3 anos. 

4,0 01 4,0 

Experiência 

Experiência em Cirurgia Oral 
Menor ou CTBMF em qualquer 
setor da saúde pública por mais 
de 4 anos. 

4,5 01 4,5 

Pontuação máxima no item 4.2 ------------------------------------------------------------------- 7,0 pontos 

 

4.3 - Atividades didáticas, científicas e de extensão 

Item de 
avaliação 

Eventos 
Pontuação 

por item 

Quantidade 
máxima de 

comprovantes 

Pontuação 
máxima do 

item 

Eventos 
Científicos 

Participação como ouvinte em 
eventos científicos na área de 
saúde: congressos, simpósios, 
encontros, semanas, fóruns ou 
palestras. 

0,6 01 0,6 

Projetos 
Orientador em projetos de 
extensão universitária na área de 
saúde 

0,6 01 0,6 

Projetos 
Orientando em projetos de 
extensão universitária na área de 
saúde 

0,6 01 0,6 

Orientação 

Orientação monografia ou 
Trabalho de Conclusão de Curso 
na área de saúde ou artigos 
científicos 

0,6 01 0,6 

Publicações 
Publicação de resumos em anais 
de conferência nacional e/ou 
internacional na área de saúde 

0,6 01 0,6 

Publicações 

Publicação ou submissão de 
artigo técnico-científico em 
periódico nacional e/ou 
internacional na área de saúde 

0,6 01 0,6 

Estágios 
Estágio extracurricular em ESF, 
UPA, CAPS I, CAPSad II, CAPSi, 
NASF, CEO 

0,6 01 0,6 

Didática 
Disciplinas ministradas em curso 
de graduação  

0,6 01 0,6 

Supervisão 
Supervisão de estágio para o 
curso de graduação 

0,6 01 0,6 

Extensão Curso de Extensão em 0,6 01 0,6 
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andamento ou concluído 

Pontuação máxima no item 4.3 ------------------------------------------------------------------- 6,0 pontos 

Pontuação máxima total: ------------------------------------------------------------------------- 30,0 pontos 

 

 

5 – Cirurgião-dentista com especialização em Endodontia. 
 
5.1 - Para pontuação na avaliação curricular de títulos  
 

Item de 
avaliação 

Títulos 
Pontuação 

por item 
Quantidade máxima 

de comprovantes 

Pontuação 
máxima do 

item 

Graduação 
Graduado a menos de 05 
anos em Instituição de 
Ensino Superior 

0,5 01 0,5 

Graduação 
Graduado a mais de 05 
anos em Instituição de 
Ensino Superior 

1,0 01 1,0 

Especialização 
Em Endodontia concluída 
a menos de 1 ano 

2,0 01 2,0 

Especialização 
Em Endodontia concluída 
a mais de 1 ano 

3,0 01 3,0 

Especialização 
Em Endodontia concluída 
a mais de 2 anos 

4,0 01 4,0 

Especialização 
Em Endodontia concluída 
a mais de 3 anos 

5,0 01 5,0 

Mestrado 
Mestrado em andamento 
ou concluído na área de 
saúde pública 

4,0 01 5,0 

Doutorado 
Doutorado em andamento 
ou concluído na área de 
saúde pública 

5,0 01 6,0 

Pontuação máxima no item 4.1 ----------------------------------------------------------------- 17 pontos 

 

5.2 - Para pontuação na avaliação curricular de experiência profissional 

Item de 
avaliação 

Experiência Profissional 
Pontuação 

por item 

Quantidade 
máxima de 

comprovantes 

Pontuação 
máxima do 

item 

Experiência 

Experiência na especialidade 
inscrita no setor privado 
(consultório, clínica, empresas, 
escolas particulares, etc.) sem 
limite de tempo. 

0,5 01 0,5 

Experiência 
Experiência como Cirurgião-
dentista em qualquer setor da 
saúde pública por até 1 ano 

1,0 01 1,0 

Experiência 
Experiência como Cirurgião-
dentista em qualquer setor da 
saúde pública por mais de 1 ano 

1,5 01 1,5 

Experiência 
Experiência como Cirurgião-
dentista em qualquer setor da 
saúde pública por mais de 2 anos 

2,0 01 2,0 

Experiência 
Experiência em Endodontia em 
qualquer setor da saúde pública 
por até 1 ano. 

2,5 01 2,5 

Experiência Experiência em Endodontia em 3,0 01 3,0 
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qualquer setor da saúde pública 
por mais de 1 ano. 

Experiência 
Experiência em Endodontia em 
qualquer setor da saúde pública 
por mais de 2 anos. 

3,5 01 3,5 

Experiência 
Experiência em Endodontia em 
qualquer setor da saúde pública 
por mais de 3 anos. 

4,0 01 4,0 

Experiência 
Experiência em Endodontia em 
qualquer setor da saúde pública 
por mais de 4 anos. 

4,5 01 4,5 

Pontuação máxima no item 4.2 ------------------------------------------------------------------- 7,0 pontos 

 

5.3 - Atividades didáticas, científicas e de extensão 

Item de 
avaliação 

Eventos 
Pontuação 

por item 

Quantidade 
máxima de 

comprovantes 

Pontuação 
máxima do 

item 

Eventos 
Científicos 

Participação como ouvinte em 
eventos científicos na área de 
saúde: congressos, simpósios, 
encontros, semanas, fóruns ou 
palestras. 

0,6 01 0,6 

Projetos 
Orientador em projetos de 
extensão universitária na área de 
saúde 

0,6 01 0,6 

Projetos 
Orientando em projetos de 
extensão universitária na área de 
saúde 

0,6 01 0,6 

Orientação 

Orientação monografia ou 
Trabalho de Conclusão de Curso 
na área de saúde ou artigos 
científicos 

0,6 01 0,6 

Publicações 
Publicação de resumos em anais 
de conferência nacional e/ou 
internacional na área de saúde 

0,6 01 0,6 

Publicações 

Publicação ou submissão de 
artigo técnico-científico em 
periódico nacional e/ou 
internacional na área de saúde 

0,6 01 0,6 

Estágios 
Estágio extracurricular em ESF, 
UPA, CAPS I, CAPSad II, CAPSi, 
NASF, CEO 

0,6 01 0,6 

Didática 
Disciplinas ministradas em curso 
de graduação  

0,6 01 0,6 

Supervisão 
Supervisão de estágio para o 
curso de graduação 

0,6 01 0,6 

Extensão 
Curso de Extensão em 
andamento ou concluído 

0,6 01 0,6 

Pontuação máxima no item 4.3 ------------------------------------------------------------------- 6,0 pontos 

Pontuação máxima total: ------------------------------------------------------------------------- 30,0 pontos 

 
6 – Fisioterapeuta com especialização em Acupuntura e/ou Pilates; 
 

6.1 - Para pontuação na avaliação curricular de títulos  
 

Item de 
avaliação 

Títulos 
Pontuaçã 
por item 

Quantidade 
máxima de 

Pontuação 
máxima do 
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comprovantes item 

Graduação 
Graduado a menos de 05 anos 
em Instituição de Ensino 
Superior. 

0,5 01 0,5 

Graduação 
Graduado a mais de 05 anos 
em Instituição de Ensino 
Superior 

1,0 01 1,0 

Especialização 

Lato sensu em uma das 
especialidades exigidas 
(acupuntura ou pilates) 
concluída a menos de 1 ano 

1,5 01 1,5 

Especialização 

Lato sensu em uma das 
especialidades exigidas 
(acupuntura ou pilates) 
concluída a mais de 1 ano 

2,0 01 2,0 

Especialização 

Lato sensu em uma das 
especialidades exigidas 
(acupuntura ou pilates) 
concluída a mais de 2 anos 

2,5 01 2,5 

Especialização 

Lato sensu em uma das 
especialidades exigidas 
(acupuntura ou pilates) 
concluída a mais de 3 anos 

3,0 01 3,0 

Especialização 

Lato sensu nas duas 
especialidades exigidas 
(acupuntura e pilates) 
concluídas a menos de 1 ano 

3,5 01 3,5 

Especialização 

Lato sensu nas duas 
especialidades exigidas 
(acupuntura e pilates) 
concluídas a mais de 1 ano 

4,0 01 4,0 

Especialização 

Lato sensu nas duas 
especialidades exigidas 
(acupuntura e pilates) 
concluídas a mais de 2 anos 

4,5 01 4,5 

Especialização 

Lato sensu nas duas 
especialidades exigidas 
(acupuntura e pilates) 
concluídas a mais de 3 anos 

5,0 01 5,0 

Mestrado 
Mestrado em andamento ou 
concluído na área de saúde 
pública 

4,0 01 5,0 

Doutorado 
Doutorado em andamento ou 
concluído na área de saúde 
pública 

5,0 01 6,0 

Pontuação máxima no item 5.1 ----------------------------------------------------------------- 17 pontos 

 

6.2 - Para pontuação na avaliação curricular de experiência profissional 

Item de 
avaliação 

Experiência Profissional 
Pontuação 

por item 

Quantidade 
máxima de 

comprovantes 

Pontuação 
máxima do 

item 

Experiência 

Experiência em uma das 
especialidades no setor privado 
(consultório, clínica, empresas, 
etc.) sem limite de tempo. 

0,5 01 0,5 

Experiência 
Experiência nas duas 
especialidades no setor privado 
(consultório, clínica, empresas, 

1,0 01 1,0 
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etc.) sem limite de tempo. 

Experiência 
Experiência como Fisioterapeuta 
em qualquer setor da saúde 
pública por até 1 ano 

1,0 01 1,0 

Experiência 
Experiência como Fisioterapeuta 
em qualquer setor da saúde 
pública por mais de 1 ano 

1,5 01 1,5 

Experiência 
Experiência como Fisioterapeuta 
em qualquer setor da saúde 
pública por mais de 2 anos 

2,0 01 2,0 

Experiência 

Experiência em uma das 
especialidades exigidas 
(acupuntura ou pilates) em 
qualquer setor da saúde pública 
por até 1 ano. 

2,5 01 2,5 

Experiência 

Experiência em uma das 
especialidades exigidas 
(acupuntura ou pilates) em 
qualquer setor da saúde pública 
por mais de 1 ano. 

3,0 01 3,0 

Experiência 

Experiência nas duas 
especialidades exigidas 
(acupuntura e pilates) em 
qualquer setor da saúde pública 
por até 1 ano. 

3.5 01 3,5 

Experiência 

Experiência nas duas 
especialidades exigidas 
(acupuntura e pilates) em 
qualquer setor da saúde pública 
por mais de 1 ano. 

4,0 01 4,0 

Pontuação máxima no item 5.2 ------------------------------------------------------------------- 7,0 pontos 

 

6.3 - Atividades didáticas, científicas e de extensão 

Item de 
avaliação 

Eventos 
Pontuação 

por item 

Quantidade 
máxima de 

comprovantes 

Pontuação 
máxima do 

item 

Eventos 
Científicos 

Participação como ouvinte em 
eventos científicos na área de 
saúde: congressos, simpósios, 
encontros, semanas, fóruns ou 
palestras. 

0,6 01 0,6 

Projetos 
Orientador em projetos de 
extensão universitária na área de 
saúde 

0,6 01 0,6 

Projetos 
Orientando em projetos de 
extensão universitária na área de 
saúde 

0,6 01 0,6 

Orientação 

Orientação monografia ou 
Trabalho de Conclusão de Curso 
na área de saúde ou artigos 
científicos 

0,6 01 0,6 

Publicações 
Publicação de resumos em anais 
de conferência nacional e/ou 
internacional na área de saúde 

0,6 01 0,6 

Publicações 

Publicação ou submissão de 
artigo técnico-científico em 
periódico nacional e/ou 
internacional na área de saúde 

0,6 01 0,6 
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Estágios 
Estágio extracurricular em ESF, 
UPA, CAPS I, CAPSad II, CAPSi, 
NASF, ProjetoAcademia da Saúde 

0,6 01 0,6 

Didática 
Disciplinas ministradas em curso 
de graduação  

0,6 01 0,6 

Supervisão 
Supervisão de estágio para o 
curso de graduação 

0,6 01 0,6 

Extensão 
Curso de Extensão em andamento 
ou concluído 

0,6 01 0,6 

Pontuação máxima no item 5.3 ------------------------------------------------------------------- 6,0 pontos 

Pontuação máxima total: ------------------------------------------------------------------------- 30,0 pontos 

 

7 - TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL (TSB) 

7.1 - Para pontuação na avaliação curricular de títulos  
 

Item de 
avaliação 

Títulos 
Pontuação 

por item 

Quantidade 
máxima de 

comprovantes 

Pontuação 
máxima do 

item 

Ensino 
Técnico 

Conclusão em Curso Técnico em 
Saúde Bucal (TSB) em menos de 
2 anos em Instituição pública ou 
particular 

3,0 01 3,0 

Ensino 
Técnico 

Conclusão em Curso Técnico em 
Saúde Bucal (TSB) em mais de 2 
anos em Instituição pública ou 
particular 

4,0 01 4,0 

Eventos 
Científicos 

Participação como ouvinte em 
eventos científicos na área de 
saúde: congressos, simpósios, 
encontros, semanas, fóruns ou 
palestras. 

2,0 08 16,0 

Pontuação máxima no item 2.1 ----------------------------------------------------------------- 20 pontos 

 

7.2 - Para pontuação na avaliação curricular de experiência profissional 

Item de 
avaliação 

Experiência Profissional 
Pontuação 

por item 

Quantidade 
máxima de 

comprovantes 

Pontuação 
máxima do 

item 

Experiência 

Experiência profissional em 
qualquer área da saúde pública 
(recepcionista, auxiliar 
administrativo, auxiliar de 
limpeza, etc.) 

3,0 01 3,0 

Experiência 
Experiência profissional como 
TSB em qualquer área do setor 
público por até 1 ano 

4,0 01 4,0 

Experiência 
Experiência profissional como 
TSB em qualquer área do setor 
público por mais de 1 ano 

5,0 01 5,0 

Experiência 
Experiência profissional como 
TSB em qualquer área do setor 
público por mais de 2 anos 

6,0 01 6,0 

Experiência 
Experiência profissional como 
TSB em qualquer área do setor 
público por mais de 3 anos 

7,0 01 7,0 

Pontuação máxima no item 3.3 ----------------------------------------------------------------- 10,0 pontos 

Pontuação máxima total: ------------------------------------------------------------------------- 30,0 pontos 


