ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPALIDADE PALHOÇA (SC)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL 001/SMS/2018
A Secretária de Saúde do Município de Palhoça, no uso de suas atribuições legais,
abre inscrições para a realização de Processo Seletivo Público, visando contratação
temporária de profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos das
Lei Municipal n. 2.508, de 13 de fevereiro de 2007, Artigo 117 da LC n. 235/2016,
nº 80, de 14 de dezembro de 2009, n° 221, de 15 de junho de 2016, Lei nº 3002,
de 01 de abril de 2009, Lei Complementar nº 96, de 15 de dezembro de 2010 e
demais legislações pertinentes e pelo presente edital.

1.

DOS CARGOS E DAS VAGAS
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
2.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1.

3.

O Processo Seletivo Público destina‐se ao preenchimento das vagas existentes atualmente e das que ocorrerem dentro
de seu prazo de validade.
Os cargos objeto deste Processo Seletivo Público, as respectivas especialidades, cadastro de reserva (CR), cargas
horárias e os vencimentos estão indicados,
a.
No item 1 do anexo I, para os cargos de nível superior;
b.
No item 2 do anexo I, para os cargos de nível médio;
c.
No item 3 do anexo I, para os cargos de nível fundamental completo;
d.
No item 4 do anexo I, para os cargos de nível fundamental incompleto.
A escolaridade e demais requisitos exigidos para os cargos objeto deste Processo Seletivo Público estão indicados:
a.
No item 1 do anexo II, para os cargos de nível superior;
b.
No item 2 do anexo II, para os cargos de nível médio;
c.
No item 3 do anexo II, para os cargos de nível fundamental completo;
d.
No item 4 do anexo II, para os cargos de nível fundamental incompleto.
As respectivas atribuições dos referidos cargos estão indicadas:
a.
No item 1 do Anexo III, para os cargos de nível superior;
b.
No item 2 do Anexo III, para os cargos de nível médio;
c.
No item 3 do Anexo III, para os cargos de nível fundamental completo;
d.
No item 4 do Anexo III, para os cargos de nível fundamental incompleto.
Os candidatos aprovados e classificados poderão ser contratados para o preenchimento das vagas que vierem a surgir,
dentro do prazo de validade do Processo Seletivo.

O Processo Seletivo Público será realizado sob a responsabilidade do Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul ‐
IESES, obedecidas às normas do presente Edital.

DAS INSCRIÇÕES
3.1.
3.2.

O processo de inscrição a este Processo Seletivo Público dar‐se‐á exclusivamente por meio da Internet.
O Processo de inscrição por meio da internet previsto neste Edital ocorrerá em 2 (duas) etapas distintas, devendo o
candidato proceder conforme descrito nos itens 3.2.1. e 3.2.2. a seguir:
3.2.1. A primeira etapa do processo de inscrição pela internet do Processo Seletivo Público – Edital 001/SMS/2018
consiste em acessar o site www.saude2018.palhoca.ieses.org apontando para “INSCRIÇÕES ONLINE” e, a partir
do link específico, preencher a Ficha de Inscrição e indicar a forma de pagamento que pretende adotar, no
período de 10 (dez) horas de segunda‐feira, 18 de junho de 2018, até as 16 (dezesseis) horas de sexta‐feira, 13
de julho de 2018.
3.2.2. A segunda etapa do processo de inscrição pela internet do Processo Seletivo Público – Edital 001/SMS/2018
consiste em efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma escolhida, até o último dia de inscrições, sexta‐
feira, 13 de julho de 2018.
3.2.3. O candidato que optar em realizar a inscrição ao presente certame fica ciente e aceita tacitamente que:
a.
O IESES não se responsabiliza por solicitações de inscrição via Internet não recebidas por motivos de
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação,
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados;
b.
A taxa de inscrição dos candidatos inscritos via Internet deverá ser paga por meio de Boleto Bancário;
c.
As inscrições efetuadas através da Internet somente serão acatadas após a efetivação do respectivo
pagamento. O simples agendamento e o respectivo demonstrativo não se constituem em documento
comprovante de pagamento do Valor de Inscrição;
d.
O inteiro teor do Edital estará disponível no endereço eletrônico indicado no item 3.2.1, sendo de
responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento; e

EDITAL 001/SMS/2018

Página 2

e.

3.3.

Os candidatos inscritos via Internet não deverão enviar cópia de documento de identidade, sendo de
responsabilidade exclusiva dos candidatos a inserção de seus dados cadastrais, informados no ato de
inscrição.
Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para o candidato que se enquadrar em uma
das seguintes condições:
3.3.1. Doadores de Sangue, que terão direito à isenção total, nos termos da Lei Municipal nº 2.013, de 06 de abril de
2005 devendo efetuar sua inscrição nos termos do item 3.2.1, imprimindo o respectivo boleto bancário, não
efetuar seu pagamento e remetê‐lo para PROCESSO SELETIVO SAÚDE PALHOÇA – EDITAL 001/SMS/2018 –
PEDIDO DE ISENÇÃO, A/C INSTITUTO IESES – Rod. SC401, 8600 – Conj. 6/6 – Corporate Park – Santo Antônio de
Lisboa – CEP 88050‐001 – Florianópolis (SC), por SEDEX‐ECT, com postagem até sexta‐feira, 22 de junho de 2018,
com os seguintes documentos:
a.
Cópia do Boleto impresso;
b.
Requerimento preenchido (Anexo V);
c.
Original ou cópia autenticada de documento emitido por entidade coletora oficial ou credenciada,
declarando que o requerente se enquadra como beneficiário da Lei Nº 2.013, de 6 de abril de 2005,
contendo o número e a data em que foram realizadas as doações que não poderão ser inferiores a 3 (três)
vezes anuais.
3.3.1.1 Alternativamente, por opção do candidato, este poderá protocolar o requerimento indicado no item
3.3.1., na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Palhoça, aos cuidados da Comissão do Processo
Seletivo Público ‐ Edital 001/SMS/2018.
3.3.2. As pessoas desempregadas e de baixa renda, que terão direito à isenção total, nos termos da Lei Municipal nº
3.044, de 01 de julho de 2009 devendo efetuar sua inscrição nos termos do item 3.2.1, imprimindo o respectivo
boleto bancário, não efetuar seu pagamento e remetê‐lo para PROCESSO SELETIVO SAÚDE PALHOÇA – EDITAL
001/SMS/2018 – PEDIDO DE ISENÇÃO, A/C INSTITUTO IESES – Rod. SC401, 8600 – Conj. 6/6 – Corporate Park –
Santo Antônio de Lisboa – CEP 88050‐001 – Florianópolis (SC), por SEDEX‐ECT, com postagem até sexta‐feira, 22
de junho de 2018, com os seguintes documentos:
a.
Cópia do Boleto impresso;
b.
Requerimento preenchido (Anexo VI);
c.
Comprovante de rendimento (Carteira de Trabalho, Comprovante de Rendimento da Empresa ou
declaração do empregador); ou
d.
Cópia da Carteira do Trabalho comprovando ter sido demitido ou declaração do candidato que está
desempregado.
3.3.2.1. Alternativamente, por opção do candidato, este poderá protocolar o requerimento indicado no item
3.3.1., na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Palhoça, aos cuidados da Comissão do Processo
Seletivo Público ‐ Edital 001/SMS/2018.
3.3.3. Aos alunos de estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior, que terão direito à isenção parcial
da ordem de 50% (cinquenta por cento), nos termos da Lei Municipal nº 3.044, de 01 de julho de 2009 devendo
efetuar sua inscrição nos termos do item 3.2.1, imprimindo o respectivo boleto bancário, não efetuar seu
pagamento e remetê‐lo para PROCESSO SELETIVO SAÚDE PALHOÇA – EDITAL 001/SMS/2018 – PEDIDO DE
ISENÇÃO, A/C INSTITUTO IESES – Rod. SC401, 8600 – Conj. 6/6 – Corporate Park – Santo Antônio de Lisboa – CEP
88050‐001 – Florianópolis (SC), por SEDEX‐ECT, com postagem até sexta‐feira, 22 de junho de 2018, com os
seguintes documentos:
a.
Cópia do Boleto impresso;
b.
Requerimento preenchido (Anexo VII);
c.
Documento original ou cópia autenticada do comprovante de matrícula no ano letivo de 2018 ou da
carteira oficial de estudante no prazo de validade.
3.3.3.1. Alternativamente, por opção do candidato, este poderá protocolar o requerimento indicado no item
3.3.1., na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Palhoça, aos cuidados da Comissão do Processo
Seletivo Público ‐ Edital 001/SMS/2018.
3.3.4. As informações prestadas nas declarações e requerimentos constantes dos itens 3.3.1., 3.3.2. e 3.3.3., bem como
seus subitens, são de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder, a qualquer momento, no
caso de serem prestadas informações inverídicas ou utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública,
o que acarreta eliminação do Processo Seletivo, sem prejuízo de outras sanções legais.
3.3.5. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) Omitir informações e(ou) torná‐las inverídicas;
b) Fraudar e(ou) falsificar documentação;
c) Pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos constantes dos itens 3.3.1., 3.3.2. ou 3.3.3.,
bem como seus subitens deste edital;
d) Não observar o local, o prazo e os horários constantes dos itens 3.3.1., 3.3.2. ou 3.3.3., bem como
seus subitens deste edital.
3.3.6. Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção, acompanhado dos documentos
comprobatórios, a complementação da documentação.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
3.10.
3.11.

3.12.
3.13.
3.14.
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3.3.7. O simples envio ou entrega da documentação não garante ao interessado a isenção de pagamento da taxa de
inscrição, a qual estará sujeita à análise e deferimento da solicitação por parte do IESES, por delegação da
Prefeitura de Palhoça.
3.3.8. O envio da documentação exigida no item 3.3.1., 3.3.2. ou 3.3.3. e seus subitens será de responsabilidade
exclusiva do candidato. A Prefeitura de Palhoça e o IESES não se responsabilizam por qualquer tipo de extravio
que impeça a chegada/entrega da referida documentação.
3.3.9. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição via fax ou via correio eletrônico.
3.3.10. Até quarta‐feira, 27 de junho de 2018, às 18 horas, será disponibilizado no site do Processo Seletivo, ato
deferindo ou indeferindo os pedidos de isenção nos termos do item 3.3.
3.3.11. A relação dos nomes dos candidatos cujos pedidos foram deferidos será feita nominalmente e em ordem
alfabética; quanto aos indeferidos, constará apenas a indicação dos respectivos CPF’s.
3.3.12. Os candidatos cujos pedidos forem indeferidos deverão efetuar o pagamento do respectivo boleto bancário, até
a data limite estabelecida no item 3.2.2 deste Edital.
São condições mínimas de inscrição:
a.
Ser brasileiro nato ou naturalizado;
b.
Encontrar‐se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
c.
Estar quite com as obrigações militares e eleitorais (brasileiro nato); e
d.
Conhecer e estar de acordo com as exigências do presente Edital.
No preenchimento da Ficha de Inscrição são campos obrigatórios:
a.
Nome do candidato;
b.
Data de nascimento;
c.
Código do cargo;
d.
Número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) válido e em nome do candidato; e
e.
Endereço completo ou endereço eletrônico;
O Processo de Inscrição somente se completa e se efetiva:
a.
Com o atendimento às condições estabelecidas no item 3.4;
b.
Com o correto preenchimento dos campos obrigatórios estabelecidos no item 3.5;
c.
Com o pagamento correto do valor de inscrição ou com o deferimento ao pedido de isenção apresentado
no item 3.3; e
d.
Com a concordância do candidato no requerimento de inscrição, efetuada por marcação específica no
processo de inscrição.
O valor de inscrição para este Processo Seletivo Público, a título de ressarcimento de despesas, é o constante da tabela
a seguir apresentada:
Nível de Escolaridade
Valor
Nível Superior
R$ 80,00
Nível Médio
R$ 65,00
Nível Alfabetizado
R$ 50,00
3.7.1. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito em moeda corrente nacional (dinheiro).
3.7.2. O valor da inscrição, uma vez pago, não será restituído.
Cada candidato poderá efetuar apenas 1 (uma) inscrição neste Processo Seletivo Público.
3.8.1. Havendo mais de 1 (uma) inscrição, em desacordo com o item 3.8, serão canceladas as mais antigas,
permanecendo a mais recente.
Será indeferida a inscrição do candidato que não atender aos itens 3.4 e/ou 3.5 e/ou 3.6.
Ao preencher sua Ficha de Inscrição e efetuar o pagamento do respectivo boleto, o candidato está declarando tácita,
expressa e formalmente que preenche as condições de inscrição relacionadas neste Edital.
Ao completar e efetivar sua inscrição, o candidato está declarando tácita, expressa e formalmente que conhece e aceita
as condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital e demais instruções específicas, expedientes dos quais não
poderá alegar desconhecimento.
São considerados desistentes os candidatos que tenham realizado sua inscrição via Internet e não efetivado o
pagamento do valor de inscrição, nos termos do item 3.2.2.
Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração quanto à identificação do candidato ou quanto a
cargo escolhido.
O candidato que necessitar de condições especiais para a realização de provas deverá remeter para PROCESSO SELETIVO
SAÚDE PALHOÇA – EDITAL 001/SMS/2018 – CONDIÇÃO ESPECIAL DE PROVA, A/C INSTITUTO IESES – Rod. SC401, 8600
– Conj. 6/6 – Corporate Park – Santo Antônio de Lisboa – CEP 88050‐001 – Florianópolis (SC), por SEDEX‐ECT, com
postagem até sexta‐feira, 13 de julho de 2018, os seguintes documentos:
a. Cópia do Boleto impresso;
b. Fotocópia de seu comprovante de pagamento; e
c. Requerimento preenchido (formulário obtido no site do Processo seletivo – Anexo VIII).
3.14.1. Observando os restritos termos do Decreto 3.298/1999, os candidatos pessoas com deficiência que necessitarem
de tratamento diferenciado no dia da prova, ao requerê‐lo, deverão indicar as condições diferenciadas de que
necessitem para a realização das mesmas.
3.14.2. Alternativamente, por opção do candidato, este poderá protocolar o requerimento indicado no item 3.3.1., na
sede da Secretaria Municipal de Saúde de Palhoça, aos cuidados da Comissão do Processo Seletivo Público ‐ Edital
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3.15.

3.16.
3.17.
3.18.
4.

001/SMS/2018.
3.14.3. Aos candidatos deficientes visuais que requererem, nos termos do subitem 3.14.2, provas em Braile serão
oferecidas provas no referido sistema, devendo suas respostas para a prova objetiva serem respondidas em
Braile pelo próprio candidato. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova,
reglete e punção, podendo ainda, utilizar‐se de soroban.
3.14.4. Aos candidatos deficientes visuais que requererem, nos termos do item 3.14.2, provas “ampliadas” serão
entregues cartão de respostas e provas ampliadas, com tamanho de letra correspondente à fonte 20, cabendo
aos candidatos sua leitura e marcação das respostas no respectivo cartão.
3.14.5. Não haverá realização de provas fora do local e horário marcados para todos os candidatos, todavia, o candidato
portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas deverá requerê‐lo, com
justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, no prazo estabelecido
no edital do Processo Seletivo em seu item 3.14.
3.14.6. A decisão dos requerimentos previstos no item 3.14 caberá ao IESES, dentro da razoabilidade e disponibilidade.
3.14.7. O requerimento a que se refere o item 3.14 não se identifica com o requerimento previsto no item 7.1. (vagas
reservadas a PcD), nem com ele guarda qualquer relação.
A não veracidade de declaração apresentada na Ficha de Inscrição ou em decorrência deste Edital, verificada a qualquer
tempo, implicará no cancelamento da respectiva inscrição ou na eliminação do candidato do Processo Seletivo Público,
se a inscrição já estiver homologada.
É vedada a inscrição neste Processo Seletivo Público de quaisquer membros, parentes ou assistentes do IESES.
Não haverá inscrição condicional e nem por correspondência.
Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos, será ela cancelada.

DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, LOCAL E DE PROVAS E DO INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.
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O deferimento e o indeferimento de inscrição serão efetivados por ato do IESES, disponibilizado na página do Processo
Seletivo, endereço eletrônico indicado no item 3.2.1, na quarta‐feira, 25 de julho de 2018, até as 18 (dezoito) horas.
4.1.1. No ato de indeferimento das inscrições, somente serão informados a causa do indeferimento e o CPF do
candidato e, na falta deste, do número do documento de identidade e/ou da ficha de inscrição, não sendo
informado o nome do mesmo.
O local e horário de provas se fará por documento onde estarão indicados o horário, a sala e o estabelecimento em
que o candidato fará a prova objetiva, expedido até quarta‐feira, 1 de agosto de 2018, até as 18 (dezoito) horas, e
enviado para o endereço eletrônico que o candidato indicou ao efetuar sua inscrição.
Os candidatos que não tiverem recebido o Documento de Confirmação de Inscrição até as 18 (dezoito) horas de quarta‐
feira, 1 de agosto de 2018, deverão retirá‐lo no endereço eletrônico indicado no item 3.2.1, informando seu CPF e data
de nascimento.
O candidato é responsável pela conferência do Documento de Confirmação de Inscrição que receber.
4.4.1. Em caso de ocorrência de divergência do Documento de Confirmação de Inscrição, o candidato deverá solicitar
a correção ao IESES, indicando o campo a ser corrigido, através do e‐mail correcao@ieses.org e,
obrigatoriamente, indicando seu nome, seu número de inscrição e cargo a que concorre.
4.4.2. Será indeferido qualquer pedido relativo ao item anterior (4.4.1), quando o mesmo se constituir em alteração
das condições expressas na Ficha de Inscrição, nos termos do item 3.13 deste Edital.

DA PROVA OBJETIVA
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

O Processo Seletivo Público será efetuado mediante aplicação de provas objetivas nas quais serão avaliados os
conhecimentos e/ou habilidades dos candidatos sobre as matérias relacionadas aos cargos objeto deste Processo
Seletivo Público.
Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas.
Todos os programas objetos das provas e respectivos quantitativos de questões constam do Anexo IV ao presente Edital.
O candidato que requerer condição especial de prova nos termos do item 3.14 participará do Processo Seletivo em
igualdade de condições com os demais, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, ao horário e à aplicação das provas.
Para a entrada nos locais de prova, os candidatos deverão apresentar Cédula de Identidade ou carteira expedida por
órgãos ou conselhos de classe que tenham força de documento de identificação (CRA, CREA, CRC, OAB, etc.), RNE,
carteira de trabalho e previdência social, carteira nacional de habilitação com foto, passaporte brasileiro ou certificado
de reservista com foto.
5.5.1. O documento apresentado deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação
do candidato.
5.5.2. Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos (como crachás, carteira estudantil, identidade
funcional, título de eleitor, carteira nacional de habilitação ou certificado de reservista sem fotografia etc.)
diferentes dos estabelecidos no item 5.5.
5.5.3. Não serão aceitas cópias de documentos ou papéis em substituição aos exigidos nos itens 5.5, quer eles estejam
autenticados ou não.
Os portões dos locais de prova serão fechados às 14 (quatorze) horas do dia da prova, sendo realizadas as provas por
nível de escolaridade.
5.6.1. Recomenda‐se que os candidatos compareçam aos locais de prova com antecedência mínima de 30 (trinta)
minutos em relação ao horário de fechamento dos portões.

EDITAL 001/SMS/2018

5.7.

5.8.
5.9.
5.10.
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5.12.
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5.23.
6.
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A prova objetiva será realizada no domingo, 5 de agosto de 2018, no local que constar do Documento de Confirmação
de Inscrição, e terá duração de 4 (quatro) horas.
5.7.1. O IESES reserva‐se o direito de, na hipótese de força maior, conveniência administrativa, ou falta de locais
adequados, com a devida aprovação da Comissão do Processo Seletivo, realizar a Prova Objetiva em outra data,
diferente daquela apresentada no item anterior (5.7), comunicando aos candidatos a referida alteração com
prazo não inferior a 15 dias, ressalvado motivo de força maior ou de calamidade pública, no qual o referido prazo
pode não ser respeitado.
O início das provas será autorizado quando todos os candidatos estiverem alocados nas respectivas salas de prova.
Não haverá segunda chamada para nenhuma das provas, qualquer que seja a causa ou hipótese.
Durante a realização das provas é vedada qualquer tipo de consulta, ou seja, a livros, revistas, folhetos, anotações etc.
No dia de realização das provas, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer na sala de provas com
aparelhos eletrônicos (telefones celulares, pagers, walkman, agenda eletrônica, notebook, handheld, receptor,
gravador, máquina fotográfica, máquina de calcular, relógios com qualquer uma das funções anteriormente citadas etc.)
ou armas de qualquer tipo. Caso o candidato esteja portando algum destes itens, este deverá ser entregue aos fiscais
de sala antes do início das provas e somente serão devolvidos ao candidato quando de sua saída da sala de provas.
O descumprimento dos itens 5.10 ou 5.11 implicará na eliminação sumária do candidato, constituindo‐se em tentativa
de fraude.
Os candidatos somente poderão se retirar do local de provas após 1:30 horas (uma hora e trinta minutos) do início das
mesmas.
5.13.1. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala de provas somente poderão entregar as respectivas provas e retirar‐
se do local, simultaneamente.
5.13.2. O candidato, ao encerrar as provas, entregará ao fiscal de prova/sala:
a.
O cartão de respostas da prova objetiva, devidamente assinado no local especificado para tanto; e
b.
O caderno de provas.
5.13.3. O candidato poderá reter para si, apenas, a cópia do cartão de respostas.
O IESES, visando preservar a veracidade e autenticidade do Processo Seletivo Público, poderá proceder, no momento
da aplicação das provas, à autenticação digital dos cartões ou de outros documentos pertinentes.
A Prefeitura de Palhoça e o IESES não assumem qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alimentação e/ou
alojamento dos candidatos, quando da realização das provas deste Processo Seletivo Público.
A Prova Objetiva é composta de 2 (duas) provas: Prova de Conhecimentos Gerais e Prova de Conhecimentos Específicos.
As provas objetivas terão questões com 4 (quatro) alternativas de resposta cada uma, sendo 1 (uma), e apenas 1 (uma),
a correta, sendo o número de questões da prova e de cada matéria especificado junto aos programas, no Anexo IV
deste Edital.
Para a realização das provas objetivas, respondidas em cartão de respostas, os candidatos deverão dispor de caneta
esferográfica de cor preta ou azul.
O preenchimento do cartão é de total responsabilidade do candidato, sendo expressamente vedado o auxílio de terceiro
ou de equipamentos na execução desta tarefa, por qualquer que seja o pretexto, sob pena de ser atribuída nota 0 (zero)
às provas.
As provas objetivas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 10 (dez), com duas decimais, tendo todas as questões de
cada prova igual valor.
Na hipótese de anulação de questão(ões) da prova objetiva a(s) mesma(s) será(ão) considerada(s) como respondida(s)
corretamente pelo candidato.
Nas provas objetivas, será atribuída nota 0 (zero):
a.
À(s) questão(ões) da prova que contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(is);
b.
À(s) questão(ões) da prova que contenha(m) mais de uma opção de resposta assinalada;
c.
À(s) questão(ões) da prova que não estiver(em) assinalada(s) no cartão de respostas;
d.
À(s) prova(s) objetiva(s) e/ou questão(ões) da prova cujo cartão de respostas for preenchido fora das
especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova, ou seja, preenchidas com canetas não
esferográficas ou com canetas esferográficas de cor diferente de azul ou preta, ou ainda, com marcação
diferente da indicada no modelo previsto no cartão; e
e.
À(s) questão(ões) incorreta(s).
Será considerado aprovado na Prova Objetiva, o candidato que obtiver, isoladamente, em cada uma das provas – de
Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos, nota igual ou superior a 5,00 (cinco inteiros).

DA CLASSIFICAÇÃO
6.1.

Os candidatos aprovados na Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais e na Prova Objetiva de Conhecimento Específico
serão classificados por cargo, em ordem decrescente da média aritmética ponderada das notas obtidas nestas provas,
expressa a média com 2 (duas) casas decimais.
Média Ponderada = Nota da Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais x 0,4 +
Nota da Prova Objetiva de Conhecimento Específico x 0,6
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Ocorrendo empate na média aritmética ponderada, aplicar‐se‐á, para o desempate, o disposto no parágrafo único do
artigo 27 da Lei Federal 10.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso nos termos do artigo
1º da mencionada Lei (possuírem 60 anos completos ou mais na data do término das inscrições, sexta‐feira, 13 de julho
de 2018).
Para os candidatos que não estão sob o amparo do item anterior, o desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato
que tenha:
a.
Maior número de acertos na prova de conhecimentos específicos; e/ou
b.
Maior idade.
Serão considerados aprovados neste Processo Seletivo Público todos os candidatos aprovados nas provas objetivas.
O candidato que, mesmo tendo obtido a nota mínima nas provas objetivas a que se submeteu, não obtiver a
classificação até a posição limite referida no item 6.4 ou não obtiver a classificação por desempate do item 6.3, será
considerado reprovado no presente Processo Seletivo Público.

DAS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
7.1.

Serão reservadas vagas a Pessoas com Deficiência ‐ PcD, na proporção de 10% (dez por cento) das respectivas vagas que
surgirem ou forem criadas no prazo de validade do Processo Seletivo, nos termos do artigo 17 da Lei Complementar
Municipal n° 096 de 15 de dezembro de 2010.
7.1.1. Consideram‐se Pessoas com Deficiência ‐ PcD aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas no
artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de
outubro de 1989 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e no Enunciado AGU nº
45, de 14 de setembro de 2009.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

O candidato com deficiência deverá remeter para PROCESSO SELETIVO SAÚDE PALHOÇA – EDITAL 001/SMS/2018 –
VAGAS RESERVADAS PCD, A/C INSTITUTO IESES – Rod. SC401, 8600 – Conj. 6/6 – Corporate Park – Santo Antônio de
Lisboa – CEP 88050‐001 – Florianópolis (SC), por SEDEX‐ECT, com postagem até sexta‐feira, 13 de julho de 2018,
requerimento ao IESES com os seguintes documentos:
a.
Fotocópia do respectivo boleto bancário;
b.
Solicitação de enquadramento para concorrer à vaga reservada a pessoas com deficiência, e seu número
de inscrição (vide Anexo IX ao Edital);
c.
Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 3 (três) meses antes do
término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da
deficiência. O Laudo Médico deverá conter o nome e o documento de identidade (RG) do candidato, a
assinatura, carimbo e CRM do médico responsável por sua emissão.
7.2.c.1. O laudo médico apresentado terá validade somente para este Processo Seletivo e não será
devolvido.
7.2.1. Alternativamente, por opção do candidato, este poderá protocolar o requerimento indicado no item 7.2., na
sede da Secretaria Municipal de Saúde de Palhoça, aos cuidados da Comissão do Processo Seletivo Público ‐
Edital 001/SMS/2018.
7.2.2. A relação dos requerimentos para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deferidos e
indeferidos será publicada na forma do item 4.1.
O deferimento do requerimento indicado no item 7.2 levará em conta: a) o deferimento do pedido de inscrição do
candidato; b) o cumprimento do disposto no mesmo item (7.2) e c) a qualificação do candidato como Pessoa com
Deficiência, avaliada a partir do atestado médico apresentado e respectivo número de CID indicado.
Os candidatos que se declararem com deficiência, caso aprovados no Processo Seletivo, serão convocados para
submeter‐se à perícia por equipe multiprofissional de responsabilidade da Prefeitura de Palhoça, constituída na forma
do art. 43 do Decreto Federal nº 3.298/1999, com vistas à confirmação da deficiência declarada, bem assim à análise da
compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do cargo e, ainda, da viabilidade das condições de
acessibilidade e da adequação do ambiente de trabalho para execução das tarefas.
7.4.1. A decisão da equipe multiprofissional indicada no item anterior (7.4) terá caráter de decisão terminativa.
7.4.2. O não‐comparecimento do candidato classificado acarretará a perda do direito à vaga reservada.
Em caso de não confirmação da deficiência declarada, da não compatibilidade da deficiência com as atribuições do
cargo ou da não viabilidade das condições de acessibilidade e da adequação do ambiente de trabalho para execução
das tarefas importará na perda do direito ao pleito da vaga reservada a PcD.
7.5.1. A perda do direito ao pleito da vaga reservada a PcD também será aplicada à inobservância do disposto nos itens
7.1.1 e/ou 7.2 e/ou 7.3.
7.5.2. Será demitido o candidato com deficiência que, no decorrer de suas atividades, tiver verificada a
incompatibilidade de sua deficiência com as atribuições do cargo.
7.5.3. Após a contratação, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de readaptação, licença por
motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
O candidato Pessoa com Deficiência – PcD participará tanto da classificação geral (6.1), como da classificação dos
candidatos que concorrem a vagas reservadas a Pessoas com Deficiência – PcD.
7.6.1. Os candidatos, Pessoas com Deficiência, respeitada a respectiva classificação específica de PcD, serão chamados
para ocuparem a 5ª (quinta), a 15ª (décima quinta) e a 25ª (vigésima quinta) vaga que ocorrer e assim
sucessivamente, a cada 10 (dez) vagas, de modo a se respeitar o percentual definido no item 7.1.

EDITAL 001/SMS/2018

7.7.

7.8.

Página 7

7.6.2. A classificação dos candidatos a vagas reservadas a Pessoas com Deficiência obedecerá aos mesmos critérios
adotados para os demais candidatos.
Não provida a vaga destinada a pessoas com deficiência, por falta de candidatos, por reprovação no Processo Seletivo
ou na avaliação da equipe multiprofissional, será ela preenchida pelos demais candidatos, observada a ordem de
classificação.
O requerimento a que se refere o item 7.2 não se constitui no requerimento previsto para pedidos de condição especial
de prova, referido no item 3.14, nem com ele guarda qualquer relação.

8.

DAS EXIGÊNCIAS PARA A CONTRATAÇÃO
8.1. Os candidatos aprovados serão contratados, obedecendo‐se a ordem de classificação por cargo.
8.2. A aprovação e classificação neste Processo Seletivo Público não asseguram ao candidato o direito de ingresso
automático no Quadro da Prefeitura de Palhoça. A contratação é de competência da Secretária Municipal de Saúde de
Palhoça, dentro do interesse e conveniência da administração, observada a ordem de classificação dos candidatos.
8.3. A escolaridade e requisitos exigidos para a cargo, indicados no item 1.3, deverão ser comprovados até a data limite
estabelecida no ato convocatório para a contratação.
8.3.1. O candidato que não comprovar a escolaridade e os requisitos exigidos, nos termos do item 8.3.1, será eliminado
do Processo Seletivo.
8.4. O candidato será convocado para admissão através no endereço eletrônico da Prefeitura de Palhoça
(www.palhoca.atende.net), devendo comparecer à sede da Diretoria de Recursos Humanos da Secretaria da Saúde, na
Av. Atílio Pedro Pagani, 855, Bairro Pagani, na data estipulada para o seu comparecimento, munido dos seguintes
documentos, comprovantes, certificações e declarações:
a) Documento de Identificação com foto (original e cópia);
b) Título de eleitor (original e cópia);
c) CPF (original e cópia);
d) Certificado de reservista das forças armadas (original e cópia) (Masculino);
e) Comprovante de nível de escolaridade exigido nos termos deste Edital para o cargo, concluído até a data da posse:
certificado/diploma (original e fotocópia);
f) Ficha de antecedentes criminais, fornecida pelas varas criminais das justiças estadual e federal, das comarcas em
que tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos (original);
g) Certidão de casamento e de nascimento dos filhos, sendo o nomeado casado ou se tiver filhos (original e fotocópia);
h) Laudo de aptidão física e mental de capacidade laboral, necessário para o exercício do cargo (original);
i) Comprovante de Registro no respectivo Conselho, para os cargos que assim exigirem (original e cópia);
j) Carteira de habilitação, para os cargos que assim exigirem (original e cópia);
k) Foto ¾;
l) Certidão de quitação eleitoral (cópia);
m) PIS/PASEP;
n) Comprovante Endereço;
o) Declaração de bens ou imposto de renda.
8.5. Fica ciente o candidato aprovado que poderá ser deslocado para prestação de atividades em toda a área de atuação da
Prefeitura de Palhoça.

9.

DOS PEDIDOS DE REVISÃO E DOS RECURSOS
9.1. É admitido pedido de revisão quanto:
a.
Ao indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição;
b.
Ao indeferimento de inscrição;
c.
Ao não deferimento de condições especiais de prova e da concorrência à vaga reservada a pessoa com
deficiência;
d.
À formulação das questões e respectivos quesitos;
e.
À opção considerada como certa na prova objetiva; e
f.
Aos resultados preliminares do Processo Seletivo Público.
9.2. Os pedidos de revisão relativos ao item “9.1.a” deverão ser interpostos das 9 (nove) horas de quinta‐feira, 28 de junho
de 2018, até as 18 (dezoito) horas de sexta‐feira, 29 de junho de 2018.
9.3. Os pedidos de revisão relativos ao item “9.1.b” e “9.1.c” deverão ser interpostos das 9 (nove) horas de quinta‐feira, 26
de julho de 2018 até as 18 (dezoito) horas de sexta‐feira, 27 de julho de 2018.
9.4. O gabarito oficial das provas objetivas será tornado disponível no endereço eletrônico indicado no item 3.2.1, até as 10
(dez) horas de segunda‐feira, 6 de agosto de 2018.
9.4.1. As provas objetivas serão disponibilizadas no endereço eletrônico indicado no item 3.2.1, até as 10 (dez) horas
de segunda‐feira, 6 de agosto de 2018, ali permanecendo até as 18 (dezoito) horas do segundo dia útil
subsequente.
9.4.2. O candidato que desejar interpor pedido de revisão quanto à formulação das questões e respectivos quesitos
(item 9.1.d) ou quanto à opção considerada como certa na prova objetiva (item 9.1.e) deverá fazê‐lo a partir das
10 (dez) horas de segunda‐feira, 6 de agosto de 2018, até as 18 (dezoito) horas de quarta‐feira, 8 de agosto de
2018.
9.5. Os resultados preliminares, serão disponibilizadas no endereço eletrônico indicado no item 3.2.1, na quarta‐feira, 22
de agosto de 2018, até as 18 (dezoito) horas.
9.5.1. Os candidatos poderão obter seu Boletim Individual de Desempenho, acessando o endereço eletrônico indicado
no item 3.2.1, ícone “Resultados” e informando seu CPF e data de nascimento, no formato solicitado.
9.5.2. Os pedidos de revisão relativos ao item “9.1.f” (aos resultados preliminares do Processo Seletivo Público) deverão
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ser interpostos das 9 (nove) horas de quinta‐feira, 23 de agosto de 2018, as 18 (dezoito) horas de sexta‐feira,
24 de agosto de 2018.
Os resultados finais e, para os aprovados, as listas de classificação, serão disponibilizadas no endereço eletrônico
indicado no item 3.2.1, na terça‐feira, 28 de agosto de 2018, até as 18 (dezoito) horas.
9.6.1. Os candidatos poderão obter seu Boletim Individual de Desempenho, acessando o endereço eletrônico indicado
no item 3.2.1, ícone “Resultados” e informando seu CPF e data de nascimento, no formato solicitado.
Os pedidos de revisão relativos ao item “9.1” serão respondidos nos seguintes prazos e formas:
9.7.1. Se relativos ao indeferimento do pedido de isenção de inscrição, através de ato tornado disponível no endereço
eletrônico indicado no item 3.2.1, até as 18 (dezoito) horas de quarta‐feira, 11 de julho de 2018.
9.7.2. Se relativos ao indeferimento de inscrição e ao indeferimento ao pedido para condições especiais de prova,
através de ato tornado disponível no endereço eletrônico indicado no item 3.2.1, até as 18 (dezoito) horas de
quarta‐feira, 1 de agosto de 2018.
9.7.3. Se relativos à formulação das questões e respectivos quesitos de prova e à opção considerada como certa nas
provas objetivas, por ato disponibilizado no momento da divulgação dos resultados finais.
9.7.4. Se relativos aos resultados preliminares do Processo Seletivo Público; através de ato tornado disponível no
endereço eletrônico indicado no item 3.2.1, até as 18 (dezoito) horas de terça‐feira, 28 de agosto de 2018.
Somente serão apreciados os pedidos de revisão expressos em termos convenientes e que apontarem as razões e
circunstâncias que os justifiquem, bem como observarem rigorosamente o procedimento estabelecido neste Edital.
9.8.1. Os pedidos de revisão deverão ser elaborados exclusivamente através de formulário digital disponibilizado no
ícone “Pedidos de Revisão” do endereço eletrônico indicado no item 3.2.1, a partir da indicação do CPF e data
de nascimento do candidato.
9.8.2. Nos formulários digitais não haverá necessidade de qualificação do candidato ou de seu procurador, tendo em
vista que cada formulário estará vinculado diretamente ao registro do recorrente.
9.8.3. Ao optar por pedido de revisão, o candidato deverá proceder conforme orientação no referido formulário.
9.8.4. As razões do pedido e os respectivos requerimentos deverão ser elaborados previamente em processador de
texto de escolha do candidato; uma vez concluídos (razões e requerimentos), estes deverão ser trasladados do
arquivo do processador de textos para a respectiva área no formulário digital.
9.7.4.1. As razões do pedido e os respectivos requerimentos deverão ser desprovidos de qualquer identificação do
recorrente, timbre de escritório e/ou empresa etc., permitindo‐se assim a sua análise sem a identificação
do postulante.
9.7.4.2. Não é permitida qualquer identificação no corpo das razões do pedido ou de seus respectivos
requerimentos, sendo indeferidos sumariamente os que não atenderem a esta condição.
9.7.4.3. O reconhecimento e a consequente consideração de marca distintiva como elemento de identificação do
recurso está contido no poder discricionário do julgador.
9.8.5. Uma vez terminado o procedimento de formulação do pedido de revisão em seu formulário eletrônico, deverá
o candidato, imprimi‐lo e remetê‐lo, devidamente assinado, para PROCESSO SELETIVO SAÚDE PALHOÇA – EDITAL
001/SMS/2018 – PEDIDO DE REVISÃO, A/C INSTITUTO IESES – Rod. SC401, 8600 – Conj. 6/6 – Corporate Park –
Santo Antônio de Lisboa – CEP 88050‐001 – Florianópolis (SC), por SEDEX‐ECT, com postagem até o último dia de
cada um dos prazos de pedido de revisão
9.7.5.1. Alternativamente, por opção do candidato, este poderá protocolar o pedido de revisão indicado no item
9.7.5., na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Palhoça, aos cuidados da Comissão do Processo
Seletivo Público ‐ Edital 001/SMS/2018.
Os recursos interpostos fora do respectivo prazo não serão conhecidos, sendo para tanto consideradas as datas de
expedição do SEDEX‐ECT, ou do protocolo da Secretaria Municipal de Saúde de Palhoça.
Até 30 minutos após o encerramento das provas objetivas, os candidatos poderão interpor pedido de revisão sumário
quanto à formulação das questões e respectivos quesitos, apresentando‐o ao coordenador local de aplicação de prova.
Pedidos de Revisão inconsistentes e/ou fora das especificações estabelecidas neste edital serão preliminarmente
indeferidos.
É admitido recurso quanto:
a.
à homologação dos resultados finais.
Os recursos relativos aos itens 9.11.a. deverão ser interpostos nos dois primeiros dias úteis após a publicação e ciência
do respectivo aviso ou ato.
9.13.1. Os recursos relativos aos itens 9.12.a. deverão ser protocolados junto à Sede da Gerência de Recursos Humanos
da Prefeitura de Palhoça, no horário das 13 (treze) às 17 (dezessete) horas, com a menção expressa que se
relacionam a este Edital.
9.13.2. Alternativamente, por opção do candidato, este poderá encaminhar, dentro do prazo previsto, o recurso
indicado no item 9.12 para PROCESSO SELETIVO SAÚDE PALHOÇA – EDITAL 001/SMS/2018 – RECURSO, A/C
INSTITUTO IESES – Rod. SC401, 8600 – Conj. 6/6 – Corporate Park – Santo Antônio de Lisboa – CEP 88050‐001 –
Florianópolis (SC), por SEDEX‐ECT.
Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes e que apontarem as circunstâncias que os
justifiquem, bem como tiverem indicados o nome do candidato, número de sua inscrição, cargo e endereço para
correspondência.

10. DO FORO JUDICIAL
10.1. O foro para dirimir qualquer questão relacionada com o Processo Seletivo Público de que trata este Edital é o da
Comarca de Palhoça (SC).
11. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
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11.1. Fica delegada competência ao IESES para:
11.1.1. Divulgar o Processo Seletivo;
11.1.2. Receber os dados e valores referentes as inscrições;
11.1.3. Deferir e indeferir as inscrições, os pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição, os pedidos de
condições especial de prova e da concorrência à vaga reservada a pessoa com deficiência;
11.1.4. Elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas objetivas;
11.1.5. Julgar os pedidos de revisão previstos no item 9.1 deste Edital; e
11.1.6. Prestar informações sobre o Processo Seletivo.
12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. O Processo Seletivo Público terá validade de 01 (um) ano, a contar da data do ato de homologação do resultado para
cada cargo, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura de Palhoça.
12.2. A homologação do resultado deste Processo Seletivo Público será efetuada por cargo ou agrupamentos destes, a critério
da Prefeitura de Palhoça.
12.3. O extrato deste Edital (Aviso de Abertura) será afixado no mural da Sede da Prefeitura de Palhoça e publicado no Diário
Oficial dos Municípios.
12.4. O inteiro teor deste Edital será disponibilizado no endereço eletrônico indicado no item 3.2.1 e afixado no quadro de
avisos da Sede da Prefeitura de Palhoça.
12.5. O resultado final (Ato de Homologação do Processo Seletivo) será publicado no Diário Oficial dos Municípios apenas dos
candidatos aprovados no Processo Seletivo Público.
12.6. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que fizer, em qualquer fase ou documento, declaração falsa ou inexata;
12.7. O candidato deverá manter atualizado seu endereço. Em caso de alteração do endereço constante da "FICHA DE
INSCRIÇÃO", o candidato deverá encaminhar documento com aviso de recebimento (AR) ao setor de recursos humanos
da Prefeitura de Palhoça a Rua Hilza Terezinha Pagani, Nº 280, Passa Vinte ‐ Palhoça, indicando seu cargo, número de
inscrição e fazendo menção expressa que se relacione ao Processo Seletivo Público objeto deste Edital.
12.8. Será excluído do Processo Seletivo, por Ato do IESES, o candidato que:
12.8.1. Tornar‐se culpado de incorreções ou descortesias com qualquer membro da equipe encarregada da realização
das provas;
12.8.2. For surpreendido, durante a aplicação das provas em comunicação com outro candidato, verbalmente, por
escrito ou por qualquer outra forma;
12.8.3. For apanhado em flagrante, utilizando‐se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável
por falsa identificação pessoal;
12.8.4. Ausentar‐se da sala de prova, sem o acompanhamento de fiscal; e
12.8.5. Recusar‐se a proceder a autenticação digital do cartão resposta ou de outros documentos.
12.9. Os casos não previstos, no que tange à realização deste Processo Seletivo Público, serão resolvidos, conjuntamente,
pela Prefeitura de Palhoça e pelo IESES.

Palhoça (SC), 15 de junho de 2018.

Anna Paula Heiderscheidt
Secretária Municipal de Saúde
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ANEXO I – Códigos, Cargos, Especialidades, Lotação, Vagas, Carga Horária e Salários
1. NÍVEL SUPERIOR
CÓDIGO CARGOS

ESPECIALIDADES

VAGAS
01 + CR

CARGA HORÁRIA
30

UPA

01 + CR

30

01 + CR

30

R$ 2.238.31

Farmacêutico

01 + CR

40

R$ 3.423.69

Fonoaudiólogo

01 + CR

40

R$ 3.423.69

Dermatologista

01 + CR

10

R$ 3.158,15

Ginecologista

01 + CR

10

R$ 3.158,15

Médico

Infectologista

01 + CR

10

R$ 3.158,15

Médico

Radiologista

01 + CR

10

R$ 3.158,15

1016

Enfermeiro

1020

Enfermeiro – UPA

1033

Farmacêutico

1047
1050
1065

Médico

1078

Médico

1081
1096

VENCIMENTO
R$ 2.238.31
R$ 2.238.31

2. NÍVEL MÉDIO
CÓDIGO
2018

CARGOS

ESPECIALIDADES

Técnico de Enfermagem – Atenção em Saúde

VAGAS

CARGA HORÁRIA

01 + CR

40

VENCIMENTO
R$ 2.016.98

3. NÍVEL FUNDAMENTAL
CÓDIGO CARGOS
3011

ESPECIALIDADES

VAGAS CARGA HORÁRIA VENCIMENTO

Agente de Controle de Endemias

01 + CR

40

R$ 994,79

3. NÍVEL FUNDAMENTAL (INCOMPLETO)
CÓDIGO CARGOS
4017

ESPECIALIDADES

VAGAS CARGA HORÁRIA VENCIMENTO

Agente de Serviços Operacionais ‐ ASO

01 + CR

40

O servidor público terá direito ao vale alimentação, de acordo com o quadro abaixo:
CARGA HORÁRIA VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO
R$ 391,75
40 Horas
30 Horas

R$ 293,81

10 Horas

R$ 97,94

R$ 994,79
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ANEXO II – Códigos, Cargos, Especialidade, Escolaridade e demais requisitos.
1. NÍVEL SUPERIOR
CÓDIGO
1016

CARGOS

ESPECIALIDADES

Enfermeiro
UPA

ESCOLARIDADE

REQUISITOS

Curso Superior de Enfermagem

Registro no COREN

Curso Superior de Enfermagem

Registro no COREN

Curso Superior de Farmácia

Registro no CRF

1020

Enfermeiro – UPA

1033

Farmacêutico

1047

Farmacêutico

Curso Superior de Farmácia

Registro no CRF

1050

Fonoaudiólogo

Registro no CREFONO

1065

Médico

Dermatologista

1078

Médico

Ginecologista

1081

Médico

Infectologista

1096

Médico

Radiologista

Curso Superior de Fonoaudiologia
Curso Superior em Medicina com
Especialização em Dermatologia
Curso Superior em Medicina com
Especialização em Ginecologia
Curso Superior em Medicina com
Especialização em Infectologia
Curso Superior em Medicina com
Especialização em Radiologia

Registro no CRM
Registro no CRM
Registro no CRM
Registro no CRM

2. NÍVEL MÉDIO
CÓDIGO

2018

CARGOS

ESPECIALIDADES

Técnico de Enfermagem –
Atenção em Saúde

ESCOLARIDADE

Ensino Médio Completo com Diploma reconhecido pelo MEC

REQUISITOS
Certificado e/ou
Declaração de Conclusão
do Curso Técnico em
Enfermagem e Registro na
Entidade de Classe.

3. NÍVEL FUNDAMENTAL
CÓDIGO CARGOS
3011

ESPECIALIDADES

Agente de Controle de Endemias

ESCOLARIDADE

REQUISITOS

Ensino Fundamental Completo

4. NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CÓDIGO CARGOS
4017

Agente de Serviços Operacionais ‐ ASO

ESPECIALIDADES

ESCOLARIDADE
Ensino Fundamental Incompleto

REQUISITOS
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ANEXO III – Atribuições dos Cargos
1. NÍVEL SUPERIOR
1016 ‐ ENFERMEIRO
Desenvolver e executar atividades de nível superior, de execução qualificada, envolvendo atividades de enfermagem relacionadas
com a promoção, prevenção e recuperação da saúde do indivíduo, família e comunidade, através de diagnóstico, planejamento,
administração dos serviços de saúde, ensino, pesquisas e prestação de assistência em enfermagem.
1020 ‐ ENFERMEIRO – UPA ‐ UPA
Desenvolver e executar atividades de nível superior, de execução qualificada, envolvendo atividades de enfermagem relacionadas
com a promoção, prevenção e recuperação da saúde do indivíduo, família e comunidade, através de diagnóstico, planejamento,
administração dos serviços de saúde, ensino, pesquisas e prestação de assistência em enfermagem.
1033 – FARMACÊUTICO – 30h
Desenvolver e executar atividades de nível superior, de execução qualificada, envolvendo manipulação, controle, registro, requisição
e análise de medicamentos, drogas e matérias primas de uso pessoal e coletivo, bem como o desenvolvimento de pesquisas na área
farmacêutica.
1047 – FARMACÊUTICO – 40h
Desenvolver e executar atividades de nível superior, de execução qualificada, envolvendo manipulação, controle, registro, requisição
e análise de medicamentos, drogas e matérias primas de uso pessoal e coletivo, bem como o desenvolvimento de pesquisas na área
farmacêutica.
1050 ‐ FONOAUDIÓLOGO
Desenvolver e executar atividades de nível superior, de execução qualificada, em educação e saúde pública, envolvendo estudos,
coordenação, supervisão, execução e avaliação de ações de saúde, especialmente na área de desenvolvimento neurolingüístico e
reeducação vocal.
1065 ‐ MÉDICO ‐ DERMATOLOGISTA
Realizar anamnese e exame físico/clinico utilizando técnicas legais existentes para determinar diagnóstico, e se houver necessidade,
solicitar exames subsidiários; Analisar e interpretar resultados de exames e emitir diagnósticos e prescrever tratamentos; Realizar
atendimento clínico na especialidade, conforme as diretrizes da Secretaria Municipal da Saúde de Palhoça e Ministério da Saúde;
Executar procedimentos da especialidade e demais ações de sua competência; Referenciar o usuário a outros especialistas e/ou a
outra categoria profissional ou a outra Instituição, caso necessário; Orientar os pacientes, aplicando recursos da medicina preventiva
ou curativa para promover, proteger e recuperar a saúde do usuário; Realizar o encaminhamento dos pacientes de risco aos serviços
de maior complexidade para tratamento e ou internação hospitalar (caso indicado); Planejar e organizar os Serviços em sua
especialidade; Executar outras tarefas correlatas à sua área de competência; Participar das reuniões e discussões de casos; Obedecer
ao Código de Ética Médica; Manter atualizado o registro dos pacientes examinados, anotando a hipótese ou a conclusão diagnósticas,
exames solicitados bem como seus resultados, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Participar de programas de saúde,
visando à promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação, bem como seguir normas e protocolos clínicos
implantados, exceto por indicação médica precisa; Realizar as atividades de área/setor, seguindo as determinações do Gestor
imediato e padronizações da Instituição.
1078 ‐ MÉDICO ‐ GINECOLOGISTA
Realizar anamnese e exame físico/clinico utilizando técnicas legais existentes para determinar diagnóstico, e se houver necessidade,
solicitar exames subsidiários; Analisar e interpretar resultados de exames e emitir diagnósticos e prescrever tratamentos; Realizar
atendimento clínico na especialidade, conforme as diretrizes da Secretaria Municipal da Saúde de Palhoça e Ministério da Saúde;
Executar procedimentos da especialidade e demais ações de sua competência; Referenciar o usuário a outros especialistas e/ou a
outra categoria profissional ou a outra Instituição, caso necessário; Orientar os pacientes, aplicando recursos da medicina preventiva
ou curativa para promover, proteger e recuperar a saúde do usuário; Realizar o encaminhamento dos pacientes de risco aos serviços
de maior complexidade para tratamento e ou internação hospitalar (caso indicado); Planejar e organizar os Serviços em sua
especialidade; Executar outras tarefas correlatas à sua área de competência; Participar das reuniões e discussões de casos; Obedecer
ao Código de Ética Médica; Manter atualizado o registro dos pacientes examinados, anotando a hipótese ou a conclusão diagnósticas,
exames solicitados bem como seus resultados, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Participar de programas de saúde,
visando à promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação, bem como seguir normas e protocolos clínicos
implantados, exceto por indicação médica precisa; Realizar as atividades de área/setor, seguindo as determinações do Gestor
imediato e padronizações da Instituição.
1081 ‐ MÉDICO ‐ INFECTOLOGISTA
Realizar anamnese e exame físico/clinico utilizando técnicas legais existentes para determinar diagnóstico, e se houver necessidade,
solicitar exames subsidiários; Analisar e interpretar resultados de exames e emitir diagnósticos e prescrever tratamentos; Realizar
atendimento clínico na especialidade, conforme as diretrizes da Secretaria Municipal da Saúde de Palhoça e Ministério da Saúde;
Executar procedimentos da especialidade e demais ações de sua competência; Referenciar o usuário a outros especialistas e/ou a
outra categoria profissional ou a outra Instituição, caso necessário; Orientar os pacientes, aplicando recursos da medicina preventiva
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ou curativa para promover, proteger e recuperar a saúde do usuário; Realizar o encaminhamento dos pacientes de risco aos serviços
de maior complexidade para tratamento e ou internação hospitalar (caso indicado); Planejar e organizar os Serviços em sua
especialidade; Executar outras tarefas correlatas à sua área de competência; Participar das reuniões e discussões de casos; Obedecer
ao Código de Ética Médica; Manter atualizado o registro dos pacientes examinados, anotando a hipótese ou a conclusão diagnósticas,
exames solicitados bem como seus resultados, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Participar de programas de saúde,
visando à promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação, bem como seguir normas e protocolos clínicos
implantados, exceto por indicação médica precisa; Realizar as atividades de área/setor, seguindo as determinações do Gestor
imediato e padronizações da Instituição.
1096 ‐ MÉDICO ‐ RADIOLOGISTA
Realizar, supervisionar e interpretar exames radiológicos e de imagens em geral, empregando técnicas especiais, para atender a
solicitações médicas ou orientando sua execução e analisando os resultados finais. Auxiliar no tratamento clínico‐cirúrgico, para
promover ou recuperar a saúde. Realizar as atribuições de Médico e demais atividades da área/setor, seguindo as determinações do
Gestor imediato e padronizações da Instituição.
2. NÍVEL MÉDIO
2021 ‐ TÉCNICO DE ENFERMAGEM – ATENÇÃO EM SAÚDE
Atividade de enfermagem de complexidade mediana, visando à prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde individual e
grupal.
3. NÍVEL FUNDAMENTAL
3011 ‐ AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS
Inspecionar o serviço realizado em locais de armadilha, ponto estratégico e levantamento de índice; Elaborar relatórios periódicos de
sua atividades com dados estatísticos e encaminhar a Fundação Nacional de Saúde; Participar e cooperar em todas as campanhas de
saúde dentro do programas pré‐estabelecidos, ou em situações de emergências, utilizando todos os meios e recursos educativos e
assistenciais a seu alcance e previsto para as suas atribuições; Participar ativamente das ações da Vigilância Sanitária e da Vigilância
Epidemiológica; Organizar a escala de serviços a serem trabalhadas e fixar o itinerário de cada membro da equipe, de forma a garantir
o melhor emprego dos recursos humanos nos e dos recursos técnicos.
4. NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
4017 ‐ AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS – ASO
Executar serviços manuais e ou braçais, tais como: conservação estrutural de estradas, parques, jardins, auxiliar na coleta de lixo,
auxiliar e ou executar serviços de eletricista, carregar e descarregar viaturas, executar serviços de limpeza em geral, serviços de copa,
vigilância e recepção, auxiliar no almoxarife e na fotocópia de documentos, desde que não conflitantes com o cargo de Calceteiro,
Auxiliar de Calceteiro e Gari/Margarida.
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ANEXO IV – PROVAS E PROGRAMAS
DEVEM SER CONSIDERADAS AS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO ATÉ 31 DE MAIO DE 2018.
1. NÍVEL SUPERIOR
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
A Prova de Conhecimentos Gerais será comum aos cargos de nível superior e terá 10 (dez questões) como segue:
LÍNGUA PORTUGUESA – 10 (DEZ) QUESTÕES
Ortografia. Acentuação. Flexão nominal e verbal. Classes de palavras. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Tempos
e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Crase. Pontuação. Significação das
palavras. Homônimos e parônimos. Emprego de maiúsculas e minúsculas. Redação. Compreensão e interpretação de texto.
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – COM 20 (VINTE) QUESTÕES.
A Prova de Conhecimentos Específicos será composta de duas partes, sendo a primeira comum a todos os cargos de nível superior e
contendo 10 (dez) questões, como segue:
LEGISLAÇÃO DA ÁREA DA SAÚDE – 10 (DEZ) QUESTÕES
A Constituição Federal de 1988: Artigos 196 a 200 da Constituição Federal. Lei Federal n° 8080 de 19/09/90. Lei Federal n° 8142 de
28/12/90. Norma Operacional da Assistência à Saúde ‐ NOAS – SUS 2001 (Portaria MS/GM nº 95 de 26 de janeiro de 2001 e
regulamentação complementar). Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741 de 01/10/03. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei
Federal 8.069 de 13/07/90. A Estratégia da Saúde da Família – o PSF e o PACS.
A segunda parte da prova de conhecimentos específicos será individualizada para cada um dos cargos de nível superior e conterá 10
(dez) questões específicas de cada um dos cargos, a partir do seguinte conteúdo programático, como segue:
1016 – ENFERMEIRO
1020 – ENFERMEIRO – UPA ‐ UPA
Lei do exercício profissional: Lei nº 7498, de 1986, alteração de seu artigo 23 (Lei 8967) e Decreto nº 94406/87. Código de Ética de
Enfermagem [Resolução COFEN 160 RJ 12/05/93]. Resolução COFEN nº 195/97. Direitos da criança e do adolescente. Políticas de
Saúde/Ministério da Saúde: Iniciativa Hospital Amigo da Criança, Maternidade Segura, Programa de Humanização no Pré‐Natal e
Nascimento. Aspectos psicossociais da hospitalização: clientela, família, equipe de saúde. Anatomia e fisiologia dos órgãos e sistemas.
Noções de microbiologia e parasitologia. Fundamentos de enfermagem: assepsia hospitalar, sinais vitais, terapêutica medicamentosa,
sondagens, curativo, oxigenioterapia, alimentação, glicosúria, coleta de material para exames laboratoriais em pediatria, métodos de
esterilização e desinfecção, precauções universais. Avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente.
Assistência de Enfermagem às doenças prevalentes na infância: afecções respiratórias, afecções de pele, desidratação, desnutrição,
verminose, doenças meningocócicas. Assistência de enfermagem à criança e adolescente portadores de distúrbios neurológicos,
cardíacos, gástricos, nutricionais. Assistência de enfermagem à criança e adolescente portadores de diabetes Mellitus. Assistência de
enfermagem à criança e adolescente portadores de câncer: leucemia, tumores do Sistema Nervoso Central, Hodkin. Assistência de
enfermagem à criança e adolescente portadores do vírus Hiv/Aids. Assistência de enfermagem nos períodos pré, trans e pós‐
operatório. Assistência de Enfermagem à criança e adolescente nas urgências e emergências: parada cardiorrespiratórias, acidentes
na infância, traumatismos, afogamento, queimaduras, intoxicações, convulsão, mordeduras, hemorragias, maus tratos. Assistência
de enfermagem em terapia intensiva. Doenças infecciosas imunopreviníveis: sarampo, poliomielite, difteria, coqueluche, tétano,
tuberculose, parotidite, rubéola e hepatite. Assistência de Enfermagem nas ações de vigilância epidemiológica: imunização – esquema
básico recomendado pelo Ministério da Saúde – Rede de Frio; ações de prevenção e controle: notificação compulsória, investigação
epidemiológica. Assistência de Enfermagem à saúde da mulher adolescente, com ênfase a: prevenção e controle de câncer cérvico‐
uterino; doenças sexualmente transmissíveis e Aids; gravidez, parto e puerpério, aleitamento materno; planejamento familiar –
anticoncepção, direitos reprodutivos. Cuidados imediatos ao recém‐nascido, características do recém‐nascido, alojamento conjunto.
Consulta de enfermagem pré‐natal e pediátrica.
1033 – FARMACÊUTICO – 30h
1047 – FARMACÊUTICO – 40h
Legislação farmacêutica e Política Nacional de Medicamentos. Legislação aplicável à área: Lei 5991/73; Lei 3820/60; Lei 9787/99;
Portaria 3916; Portaria 344/98. Farmacologia: anti‐inflamatório; antimicrobianos; antiparasitários; hipotensores. Princípios Básicos:
Farmacocinética: dinâmica da absorção, distribuição e eliminação dos fármacos, Farmacodinâmica: mecanismos de ação dos fármacos
e a relação entre sua concentração e seu efeito, princípios da terapêutica, biotransformação de drogas. Fármacos Autômicos: drogas
dos receptores colinérgicos e inibidoras da colinesterase, drogas bloqueadoras dos receptores colinérgicos, drogas ativadoras dos
receptores adrenérgicos e outras drogas simpatomiméticas, drogas bloqueadoras dos receptores adrenérgicos. Fármacos que atuam
no Sistema Nervoso Central: neurotransmissão e o sistema nervoso central, drogas sedativo‐hipnóticas, os álcoois, drogas
antiepiléticas, anestésicos gerais e locais, relaxantes musculares, tratamento farmacológico do Parkinsonismo e outros distúrbios do
movimento, drogas antipsicóticas e lítio, drogas antidepressivas, analgésicos e antagonistas opióides, abuso de drogas. Fármacos
utilizados no tratamento de doenças do sangue, inflamação e gota: agentes utilizados nas anemias, drogas utilizadas nos distúrbios
da coagulação, drogas utilizadas na hiperlipidemia, antiinflamatórios não‐esteróides, analgésicos não opióides, drogas utilizadas na
gota. Fármacos que afetam as funções renal e cardiovascular: diuréticos, vasopressina e outros agentes que afetam a conservação
renal da água, renina e angiotensina, drogas utilizadas no tratamento de isquemia miocárdica, drogas anti‐hipertensivas, tratamento
farmacológico da insuficiência cardíaca, fármacos antiarrítmicos, drogas utilizadas no tratamento das hiperlipoproteinemias. Agentes
Quimioterápicos: princípios de ação dos antimicrobianos, penicilinas e cefalosporinas, cloranfenicol e tetraciclinas, aminoglicosídios
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e polimixinas, agentes antimicobacterianos, sulfonamidas e trimetoprima, agentes antifúngicos, quimioterapia e profilaxia antivirais,
anti‐sépticos urinários, desinfetantes e anti‐sépticos, uso clínico dos antimicrobianos, quimioterapia antiparasitária, fármacos
antiprotozoários, anti‐helmínticos, quimioterapia do câncer, imunofarmacologia. Toxicologia: toxicologia ocupacional e ambiental,
quelantes e intoxicações por metais pesados, tratamento de envenenamento. Vitaminas: hidrossolúveis e lipossolúveis. Tópicos
Especiais: farmacologia perinatal e pediátrica, farmacologia geriátrica, farmacologia dermatológica, farmacologia oftalmológica,
fármacos utilizados nas doenças gastrintestinais, potencial terapêutico e tóxico de medicamentos adquiridos sem prescrição médica,
interações importantes entre fármacos, planejamento e otimização dos esquemas posológicos, dados farmacocinéticos.
1050 – FONOAUDIÓLOGO
Desenvolvimento da linguagem normal: fases ou períodos, teorias do desenvolvimento da linguagem. Patologias da voz: disfonia –
definição, etiologia, avaliação, terapia, laringectomia – definição, etiologia, avaliação, terapia de: dislalia, desvios fonológicos,
deglutição atípica, gagueira, disartria. Patologias da linguagem – definição, etiologia, avaliação, terapia de: retardo de aquisição da
linguagem, dislexia, distúrbio de aprendizagem. Patologia da linguagem: a linguagem nas psicoses infantis e autismo; afasia; disfasia.
Anatomia e fisiologia da audição. Desenvolvimento do comportamento auditivo (maturação das respontas em bebes de 0 a 24 meses).
Avaliação audiológica: interpretação dos resultados de audiometira tonal liminar e impedanciometria; interpretação dos testes de
discriminação auditiva; audiologia infantil – avaliação do recém‐nascido e detecção precoce da deficiência auditiva; avaliação da
criança de 0 a 6 anos. Método eletro‐fisiológico de avaliação da audição: audiometria de tronco cerebral e eletrococlogradia:
definição, objetivos e critérios de indicação. Aparelhos de amplificação sonora individuais e próteses auditivas: tipos e características,
critérios básicos para seleção, indicação e adaptação; orientação à família da criança que usa aparelho auditivo. Deficiência auditiva:
causas de perdas auditivas na infância; tipos de perde auditivas; distúrbios de percepção auditiva; terapia fonoaudiológica de
deficiência auditiva: diferentes abordagens e/ou métodos.
1065 – MÉDICO – DERMATOLOGISTA
Fundamentos da anatomia, fisiologia e fisiopatologia. Fundamentos da terapêutica tópica. Exame dermatológico. Dermatoses
alérgicas. Acne. Eritema polimorfo e eritema nodoso. Rosácea. Dermatite seborréica. Urticária. Farmacodermias. Psoríase.
Manifestações dermatológicas de doenças do tecido conjuntivo. Discromias. Doenças bolhosas. Liquen plano e erupções liquenóides.
Úlcera da perna. Dermatoses ectoparasitárias. Dermatoviroses. Micoses. Vitiligo. Alopécia. Doenças sexualmente transmissíveis.
Zoodermatoses mais comuns no nosso meio. Leishmaniose tegumentar americana. Hanseníase. Dermatoses pré‐ cancerosas. Câncer
cutâneo. Nevos. Fotodermatoses. Dermatoses ocupacionais. Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar,
Higienização das mãos. Noções básicas de biossegurança e proteção individual. Normas do exercício profissional. Código de ética
médica.
1078 – MÉDICO – GINECOLOGISTA
Ciclo Menstrual Feminino e suas Alterações. Amenorréias. Climatério. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Lesões Precursoras e
Carcinoma do Colo Uterino. Tumores Benignos e Malignos do Útero. Tumores Benignos e Malignos da Mama. Displasias e Inflamações
da Mama. Tumores Benignos e Malignos do Ovário. Doenças Inflamatórias da Pelva. Distrofias Vulvares. Planejamento Familiar.
Medicina Preventiva. Assistência Pré‐Natal. Endocrinologia do Ciclo Grávido Puerperal. Toxemia Gravídica. Abortamento. Doença
Hemolítica Perinatal. Infecções e Infestações na Gravidez. Alimento Materno. Avaliação da Maturidade e da Vitalidade Fetal.
Terapêutica hormonal. Antibiótico. Anti‐inflamatório. Choque. Convulsões. Intoxicações exógenas. Diagnóstico diferencial. Exames
imagenólogos e gráficos. Doenças sexualmente transmissíveis. AIDS. Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção
Hospitalar, Higienização das mãos. Noções básicas de biossegurança e proteção individual. Normas do exercício profissional. Código
de ética médica.
1081 ‐ MÉDICO ‐ INFECTOLOGISTA
O processo infeccioso. Profilaxia da infecção. Imunologia em doenças infecciosas e parasitárias. Vacinações e Calendário Vacinal da
Secretaria de Estado de Saúde/SC. Princípios gerais da antibioticoterapia. Princípios gerais da terapia antiviral. Princípios gerais da
terapia antifúngica. Princípios gerais da terapia antiparasitária. História natural das doenças transmissíveis e mecanismos de
prevenção. Etiologia, patogenia, epidemiologia, manifestações clínicas, diagnóstico laboratorial, outros exames complementares,
tratamento, complicações e profilaxia das seguintes doenças: infecções hospitalares, sepse e choque séptico, febre tifoide e
paratifoide, doenças meningocócica e outras meningites, leptospirose, hanseníase, difteria, tuberculose, caxumba, mononucleose
infecciosa, citomegalovirose infecciosa, endocardite, coqueluche, cólera, toxoplasmose, raiva, brucelose, poliomielite, hepatites
virais, tétano, AIDS e doenças oportunistas, herpes simples e zoster, estafilococcias e estreptococcias, sífilis, doenças sexualmente
transmissíveis (DST), acidentes por animais peçonhentos, enteroparasitoses, dengue, gripe e resfriado, doença de Lyme, erisipela,
salmoneloses e shigeloses, paracoccidioidomicose/esporotricose/histoplasmose/criptococose e outras micoses. Diagnóstico
diferencial e tratamento das doenças exantemáticas. Febre de etiologia obscura. Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Noções básicas de biossegurança e proteção individual. Normas do exercício profissional.
Código de ética médica.
1096 – MÉDICO – RADIOLOGISTA
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções
comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral,
Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática,
Infecções mais comuns no paciente idoso. Ultrassonografia: física do ultrassom, o efeito doppler, US do fígado e vias biliares, US do
pâncreas, US do aparelho urinário, US do baço, US da bexiga e próstata, US das vísceras ocas, US do trauma abdominal, US pediátrico,
US da bolsa escrotal. Radiologia: princípios físicos da radiologia convencional, proteção radiológica, efeitos biológicos das radiações,
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radiologia torácica, radiologia gastrointestinal, radiologia do trato genito‐urinário, radiologia músculo‐esquelética, radiologia
pediátrica, radiologia do trauma: osteoarticular, torácico, abdominal, craniano. Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Noções básicas de biossegurança e proteção individual. Normas do exercício profissional.
Código de ética médica.
2. NÍVEL MÉDIO
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
A Prova de Conhecimentos Gerais será comum aos cargos de nível médio e terá 20 (vinte questões) como segue:
LÍNGUA PORTUGUESA – 08 (OITO) QUESTÕES
Ortografia. Acentuação. Flexão nominal e verbal. Classes de palavras. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Tempos
e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Crase. Pontuação. Significação das
palavras. Homônimos e parônimos. Emprego de maiúsculas e minúsculas. Redação. Compreensão e interpretação de texto.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO – 06 (SEIS) QUESTÕES
Resolução de exercícios ou situações problema envolvendo, individual ou conjuntamente: conjuntos; operações com números
naturais, inteiros e racionais; razão e proporção; divisão proporcional; porcentagem; regra de três; juros simples e compostos;
perímetro, área e volume das principais figuras geométricas; noções básicas de lógica; pesos e medidas; sistema métrico decimal.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA – 06 (SEIS) QUESTÕES
Conceitos básicos. Software, hardware e redes. Noções de Microsoft Windows. Editor de texto Microsoft Word. Planilha Eletrônica
Microsoft Excel. Conceitos de Internet e Intranet. Internet Explorer. Correio eletrônico. Cópias de segurança (backup). Conceito e
organização de arquivos (pastas/diretórios). Tipos de arquivos. Noções básicas de armazenamento de dados.
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – COM 10 (DEZ) QUESTÕES.
A Prova de Conhecimentos Específicos será individualizada para cada um dos cargos de nível médio e conterá 10 (dez) questões
específicas de cada um dos cargos, a partir do seguinte conteúdo programático, como segue:
2018 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – ATENÇÃO EM SAÚDE
Lei do exercício profissional: Lei nº 7498, de 1986, alteração de seu artigo 23 (Lei 8967) e Decreto nº 94406/87. Código de Ética de
Enfermagem [Resolução COFEN 160 RJ 12/05/93]. Resolução COFEN nº 195/97. Vigilância à saúde: conceito, componentes, práticas.
Assepsia e antissepsia. Métodos de esterilização e desinfecções. Noções de microbiologia e parasitologia. Equipes de saúde e equipe
de enfermagem. Relações humanas. Preparo para exames laboratoriais: sangue, urina, fezes e escarro. Saúde na comunidade:
educação em saúde, visita domiciliar. IMUNIZAÇÃO: esquema básico de imunização recomendado pelo Ministério da Saúde; doenças
preveníeis por imunização, rede de frio. Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, nebulização, curativo e bandagem, retirada de
pontos. Ministração de medicamentos por via gástrica, parenteral, retal, vaginal, ocular, nasal e auricular. Principais emergências e
primeiros socorros. Noções de vigilância epidemiológica, controle de doenças transmissíveis e agentes causadores. Prevenção de
doenças: escabiose, verminorse, pediculose, tunga penetrans, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, hipertensão arterial,
desidratação, diabete, hanseníase, asma brônquica. Enfermagem em saúde mental. Enfermagem no pré‐natal. Medidas de frequência
das doenças, indicadores de saúde, morbidade e mortalidade – incidência e prevalência. Epidemiologia e Serviços de saúde.
Negligência e maus tratos na criança e no adolescente. A mortalidade materna e infantil. Higiene e segurança no trabalho. A
Constituição Federal de 1988: Artigos 196 a 200 da Constituição Federal. Lei Federal n° 8080 de 19/09/90. Lei Federal n° 8142 de
28/12/90. Norma Operacional da Assistência à Saúde ‐ NOAS – SUS 2001 (Portaria MS/GM nº 95 de 26 de janeiro de 2001 e
regulamentação complementar). Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741 de 01/10/03. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei
Federal 8.069 de 13/07/90. A Estratégia da Saúde da Família – o PSF e o PACS.
3. NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
A Prova de Conhecimentos Gerais será comum aos cargos de nível fundamental completo e terá 20 (vinte questões) como segue:
LÍNGUA PORTUGUESA – 10 (DEZ) QUESTÕES
Interpretação de texto(s). Sílaba e divisão silábica. Ortografia. Acentuação gráfica. Crase. Classes gramaticais variáveis: substantivo,
adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. Termos essenciais da oração: sujeito e predicado. Termos integrantes da oração: objeto
direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal. Orações coordenadas. Orações subordinadas: substantivas, adjetivas e
adverbiais. Concordância verbal e nominal. Pontuação.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO – 10 (DEZ) QUESTÕES
Conjuntos numéricos: inteiros e fracionários. Operações: adição, multiplicação, subtração, divisão e potenciação. Problemas sobre as
operações: adição, multiplicação, subtração e divisão. Elementos de geometria: triângulos, quadriláteros e cubo. Sistemas de medida:
comprimento, área, volume, massa, capacidade, tempo. Sistema monetário brasileiro.
PROVAS DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO
A Prova de Conhecimentos Específicos será comum aos cargos de nível alfabetizado e terá 10 (dez questões) como segue:
3011 – AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS
Definição e conceitos básicos de epidemiologia. História natural das doenças e níveis de prevenção. O sistema de saúde no Brasil.
Medidas de natalidade e mortalidade. Indicadores de saúde. Epidemiologia descritiva. Desenhos de pesquisa em epidemiologia.
Medidas de frequência e associação das doenças. Propriedades dos testes diagnósticos. Epidemiologia das doenças transmissíveis e
das doenças crônicas não‐transmissíveis. Vigilância epidemiológica. Sistemas de informação em saúde. Análise dos dados
epidemiológicos. A Constituição Federal de 1988: Artigos 196 a 200 da Constituição Federal. Lei Federal n° 8080 de 19/09/90. Lei
Federal n° 8142 de 28/12/90. Norma Operacional da Assistência à Saúde ‐ NOAS – SUS 2001 (Portaria MS/GM nº 95 de 26 de janeiro
de 2001 e regulamentação complementar). Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741 de 01/10/03. Estatuto da Criança e do
Adolescente – Lei Federal 8.069 de 13/07/90. A Estratégia da Saúde da Família – o PSF e o PACS.
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4. NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
A Prova de Conhecimentos Gerais será comum aos cargos de nível fundamental incompleto e terá 20 (vinte questões) como segue:
LÍNGUA PORTUGUESA – 10 (DEZ) QUESTÕES
Interpretação de texto(s). Sílaba e divisão silábica. Ortografia. Acentuação gráfica. Crase. Classes gramaticais variáveis: substantivo,
adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. Termos essenciais da oração: sujeito e predicado. Termos integrantes da oração: objeto
direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal. Pontuação.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO – 10 (DEZ) QUESTÕES
Conjuntos numéricos: inteiros e fracionários. Operações: adição, multiplicação, subtração, divisão. Problemas sobre as operações:
adição, multiplicação, subtração e divisão.
4017 – AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS – ASO
Conhecimentos básicos para a realização de serviços de higienização e limpeza em locais como: copa, cozinha, banheiro e lavanderia.
Conhecimentos básicos de arrumação e organização de ambientes. Noções básicas de limpeza e conservação de móveis e
equipamentos. Conhecimentos técnicos básicos de identificação e utilização de máquinas e ferramentas em geral relacionadas à
atividade do cargo. Conhecimentos básicos de utilização e armazenamento de materiais de limpeza. Conhecimentos de separação,
coleta, armazenamento e reciclagem de lixo.
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ANEXO V – REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO – LEI MUNICIPAL Nº 2.013/2005 – DOADOR DE SANGUE

REQUERIMENTO

INFORMAÇÕES DO CANDIDATO
Nome: _______________________________________________________________________________________________
RG: ____________________________ CPF:__________________________________________________________________
Endereço completo: ____________________________________________________________________________________
CEP: ____________________________ Cidade: _______________ Estado: ________________________________________
Cargo a que Concorre __________________________________________________________________________________
E‐mail (endereço para correio eletrônico): __________________________________________________________________

O candidato acima qualificado vem pelo presente requerer seu enquadramento para isenção da taxa de inscrição, no amparo
da Lei Municipal nº 2.013/2005, juntando os documentos exigidos pelo Edital 001/SMS/2018 de Secretaria Municipal de Saúde
da Prefeitura de Palhoça.

_______________________, _________/__________/2018.
(Local) (data)

____________________________________________
(Assinatura)

Observações:
1.

2.
3.

Juntar cópia do boleto bancário, bem como:
a.
Original ou cópia autenticada de documento emitido por entidade coletora oficial ou credenciada, declarando
que o requerente se enquadra como beneficiário da Lei Nº 2.013, de 6 de abril de 2005, contendo o número e
a data em que foram realizadas as doações que não poderão ser inferiores a 3 (três) vezes anuais.
Leia com atenção o item 3.3.1 e seus subitens, não deixe de atender a estes dispositivos.
Este requerimento não tem qualquer relação com os requerimentos destinados a condição especial de prova ou para
concorrer a vagas reservadas a Pessoas com Deficiência.
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ANEXO VI – REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO – LEI MUNICIPAL Nº 3.044/2009
PESSOAS DESEMPREGADAS E DE BAIXA RENDA

REQUERIMENTO

INFORMAÇÕES DO CANDIDATO
Nome: _______________________________________________________________________________________________
RG: ____________________________ CPF:__________________________________________________________________
Endereço completo: ____________________________________________________________________________________
CEP: ____________________________ Cidade: _______________ Estado: ________________________________________
Cargo a que Concorre __________________________________________________________________________________
E‐mail (endereço para correio eletrônico): __________________________________________________________________

O candidato acima qualificado vem pelo presente requerer seu enquadramento para isenção da taxa de inscrição, no amparo
da Lei Municipal nº 3.044/2009, declarando‐se pessoas desempregadas e de baixa renda e que a sua situação econômica não
lhe permite arcar com o valor da inscrição, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, respondendo civil e
criminalmente pelo inteiro teor das afirmativas, bem como, juntando os documentos exigidos pelo Edital 001/SMS/2018 de
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Palhoça.

_______________________, _________/__________/2018.
(Local) (data)

____________________________________________
(Assinatura)

Observações:
1.

2.
3.

Juntar cópia do boleto bancário, bem como:
a.
Comprovante de rendimento (Carteira de Trabalho, Comprovante de Rendimento da Empresa ou declaração
do empregador); ou
b.
Cópia da Carteira do Trabalho comprovando ter sido demitido ou declaração do candidato que está
desempregado.
Leia com atenção o item 3.3.2 e seus subitens, não deixe de atender a estes dispositivos.
Este requerimento não tem qualquer relação com os requerimentos destinados a condição especial de prova ou para
concorrer a vagas reservadas a Pessoas com Deficiência.
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ANEXO VII – REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO PARCIAL DE TAXA DE INSCRIÇÃO (50%)
LEI MUNICIPAL Nº 3.044/2009 – ALUNOS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR

REQUERIMENTO

INFORMAÇÕES DO CANDIDATO
Nome: _______________________________________________________________________________________________
RG: ____________________________ CPF:__________________________________________________________________
Endereço completo: ____________________________________________________________________________________
CEP: ____________________________ Cidade: _______________ Estado: ________________________________________
Cargo a que Concorre __________________________________________________________________________________
E‐mail (endereço para correio eletrônico): __________________________________________________________________

O candidato acima qualificado vem pelo presente requerer seu enquadramento para isenção parcial de sua da taxa de inscrição
em 50% (cinquenta por cento), no amparo da Lei Municipal nº 3.044/2009, juntando os documentos exigidos pelo Edital
001/SMS/2018 de Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Palhoça.

_______________________, _________/__________/2018.
(Local) (data)

____________________________________________
(Assinatura)

Observações:
1.

2.
3.

Juntar cópia do boleto bancário, bem como:
a.
Documento original ou cópia autenticada do comprovante de matrícula no ano letivo de 2018 ou da carteira
oficial de estudante no prazo de validade.
Leia com atenção o item 3.3.3 e seus subitens, não deixe de atender a estes dispositivos.
Este requerimento não tem qualquer relação com os requerimentos destinados a condição especial de prova ou para
concorrer a vagas reservadas a Pessoas com Deficiência.
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ANEXO VIII – MODELO / FORMULÁRIO PARA REQUERER CONDIÇÃO ESPECIAL DE PROVA

INFORMAÇÕES DO CANDIDATO
Nome: _______________________________________________________________________________________________
RG: ____________________________ CPF:__________________________________________________________________
Endereço completo: ____________________________________________________________________________________
CEP: ____________________________ Cidade: _______________ Estado: ________________________________________
Cargo a que Concorre __________________________________________________________________________________
E‐mail (endereço para correio eletrônico): __________________________________________________________________

O candidato acima qualificado, candidato do Processo Seletivo Público para provimento de cargos da Secretaria Municipal de
Saúde de Palhoça ‐ Edital 001/SMS/2018, vem requerer condição especial para realização das provas, conforme o respectivo
item abaixo que assinala:
[ ] Condição Física – Sala de fácil acesso (rampa ou elevador)
[ ] Condição Física – Carteira de fácil acesso e/ou com maior espaço ao seu redor
[ ] Condição de Lactante – Sala especial para amamentação
[ ] Condição Visual – Prova ampliada (fonte 20)
[ ] Condição Visual – Prova em braile
[ ] Tempo Adicional, apresentando a respectiva justificativa de especialista na área de deficiência
[ ] Outros: _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_______________________, _________/__________/2018.
(Local) (data)

____________________________________________
(Assinatura)

Observações:
5.
6.
7.
8.

Juntar cópia do boleto bancário, seu pagamento ou indicação de isenção.
Leia com atenção o item 3.14 e seus subitens, não deixe de atender a estes dispositivos.
Este pedido deve ser utilizado pelos candidatos que necessitem condições especiais de prova, quer sejam pessoas com
deficiência ou não.
Este requerimento não tem qualquer relação com o requerimento destinado a concorrer a vagas reservadas a Pessoas
com Deficiência.
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ANEXO IX – MODELO / FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA,
PARA CONCORRER AS VAGAS RESERVADAS

INFORMAÇÕES DO CANDIDATO
Nome: _______________________________________________________________________________________________
RG: ____________________________ CPF:__________________________________________________________________
Endereço completo: ____________________________________________________________________________________
CEP: ____________________________ Cidade: _______________ Estado: ________________________________________
Cargo a que Concorre __________________________________________________________________________________
E‐mail (endereço para correio eletrônico): __________________________________________________________________
O candidato acima qualificado, candidato do Processo Seletivo Público para provimento de vagas na Secretaria Municipal de
Saúde de Palhoça ‐ Edital 001/SMS/2018, vem requerer sua inscrição para concorrer a vagas reservadas a Pessoas com
Deficiência – PcD, anexando:
1.
2.

3.

Cópia do boleto bancário;
Atestado médico emitido expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término das inscrições, no qual
estejam atestados a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência.
É obrigatória a indicação do CRM do médico.

_______________________, _________/__________/2018.
(Local) (data)

____________________________________________
(Assinatura)

Observações:
1.
2.

Leia com atenção o item 7 e seus subitens, não deixe de atender a estes dispositivos.
Este requerimento não tem qualquer relação com o requerimento destinado a solicitar condições especiais de prova.
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTO
Cronograma de ordem meramente sugestiva, com a finalidade de facilitar a visualização dos calendários de eventos por parte dos
candidatos. Em caso de divergência entre as datas constantes do cronograma de atividades previsto e o texto do respectivo Edital,
valem as informações constantes do segundo (texto do Edital).
Item
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Atividade
Site do Concurso
Início do Período de Inscrições
Término do Período de Inscrições
Início do Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição
Término do Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição
Divulgação da decisão dos pedidos de isenção
Início do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de pedido de isenção
Término do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de pedido de isenção
Divulgação da decisão sobre pedidos de revisão dos indeferimentos de pedido de isenção.
Prazo limite de Pagamento da Taxa de Inscrição
Data limite para solicitação de condições especiais de prova
Data limite de entrega dos pedidos para concorrer a vagas reservadas a PcD
Divulgação da relação de inscrições deferidas
Divulgação da decisão sobre pedidos de condições especiais de prova
Divulgação da decisão sobre pedidos para concorrer a vagas reservadas a PcD
Divulgação do ato de indeferimento de inscrições
Início do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de inscrições, de condições especiais de prova
Término do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de inscrições, de condições especiais de prova
Divulgação da decisão dos pedidos de revisão
Expedição do Documento de Confirmação de Inscrição ‐ Locais da prova objetiva
Data das provas objetivas
Divulgação das provas objetivas e seus gabaritos
Início do Pedido de revisão de questões da prova objetiva
Término do Pedido de revisão de questões da prova objetiva
Divulgação da decisão dos pedidos de revisão de questões e do gabarito definitivo da prova objetiva
Divulgação dos Boletins Individuais de Desempenho – avaliação Prova Objetiva, dos pontos e classificação
Início do Pedido de revisão dos resultados (BDI)
Término do Pedido de revisão dos resultados (BDI)
Divulgação dos resultados finais
Homologação dos resultados finais

Data ‐ Período
www.saude2018.palhoca.ieses.org
segunda‐feira, 18 de junho de 2018
sexta‐feira, 13 de julho de 2018
segunda‐feira, 18 de junho de 2018
sexta‐feira, 22 de junho de 2018
quarta‐feira, 27 de junho de 2018
quinta‐feira, 28 de junho de 2018
sexta‐feira, 29 de junho de 2018
quarta‐feira, 11 de julho de 2018
sexta‐feira, 13 de julho de 2018
sexta‐feira, 13 de julho de 2018
sexta‐feira, 13 de julho de 2018
quarta‐feira, 25 de julho de 2018
quarta‐feira, 25 de julho de 2018
quarta‐feira, 25 de julho de 2018
quarta‐feira, 25 de julho de 2018
quinta‐feira, 26 de julho de 2018
sexta‐feira, 27 de julho de 2018
quarta‐feira, 1 de agosto de 2018
quarta‐feira, 1 de agosto de 2018
domingo, 5 de agosto de 2018
segunda‐feira, 6 de agosto de 2018
segunda‐feira, 6 de agosto de 2018
quarta‐feira, 8 de agosto de 2018
quarta‐feira, 22 de agosto de 2018
quarta‐feira, 22 de agosto de 2018
quinta‐feira, 23 de agosto de 2018
sexta‐feira, 24 de agosto de 2018
terça‐feira, 28 de agosto de 2018
terça‐feira, 28 de agosto de 2018

