ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO
EVENTOS

DATAS
PREVISTAS

Divulgação do Edital de abertura

22/02/2019

Período de inscrições pela Internet

22/02 a 17/03/2019

Último dia para pagamento do boleto bancário

18/03/2019

• Divulgação dos pedidos de atendimento especial deferidos
• Divulgação dos candidatos que concorrerão na condição de Pessoa com
Deficiência – PCD
• Divulgação dos candidatos que concorrerão na condição afrodescendente
ou mulheres
• Divulgação preliminar das inscrições

20/03/2019

• Recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial, dos
candidatos que concorrerão na condição de Pessoa com Deficiência –
PCD e dos afrodescendentes ou mulheres

21/03 e 22/03/2019

• Recursos contra o resultado das inscrições preliminares
• Respostas aos recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento
especial, dos candidatos que concorrerão na condição de Pessoa com
Deficiência – PCD e dos afrodescendentes ou mulheres
• Respostas dos recursos contra o resultado das inscrições preliminares
• Divulgação da homologação das inscrições

26/03/2019

Divulgação dos locais da Prova Objetiva

26/03/2019

Realização da Prova Objetiva

31/03/2019

Divulgação do gabarito da Prova Objetiva (a partir das 12 horas)

02/04/2019

Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva
• Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito da Prova
Objetiva
• Divulgação das notas da Prova Objetiva
• Convocação para Entrevista Técnica e Comportamental
Realização da Entrevista Técnica e Comportamental
• Resultado Final da Entrevista Técnica e Comportamental
• Resultado final do Processo Seletivo Público
As demais datas serão informadas no site www.iabas.org.br.
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03/04 e 04/04/2019

10/04/2019

13/04 a 16/04/2019
18/04/2019

ANEXO III - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

ATENÇÃO: TODA A LEGISLAÇÃO CITADA NOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS SERÁ
UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DE QUESTÕES LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS
ATUALIZAÇÕES VIGENTES ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL.

ENSINO SUPERIOR: Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Médico Clínico, Médico Pediatra.
LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e Interpretação de textos. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis: conceito,
classificação e emprego; termos da oração. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal.
Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, parônima. Conotação e Denotação. Figuras de sintaxe, de
pensamento e de linguagem. Emprego dos sinais de pontuação. Uso do sinal indicativo de crase.
Funções sintáticas de termos e de orações. Processos sintáticos: subordinação e coordenação.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
Fundamentos e Práticas em Atenção Primária à Saúde e Medicina de Família e Comunidade - Políticas
Públicas de Saúde: Bases Legais do Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei Orgânica do Sistema Único de
Saúde (Lei Federal nº 8.080/90, 19 de setembro de 1990. Lei Federal 8.142/90, de 28 de dezembro de
1990). Histórico. Atenção Primária a Saúde. Política Nacional de Atenção Básica (Portaria MS 2.488/11,
de 21 de outubro de 2011 e seus anexos). Normas Operacionais Básicas - NOB- SUS de 1996. Pacto pela
vida em defesa do SUS e de gestão - Portaria MS 399/06. Norma Operacional de Assistência a
Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Controle Social do SUS. Lei Complementar 141/12, de 13 de janeiro de
2012 Regulamenta o § 3º do artigo 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a
serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços
públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as
normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 03 (três) esferas de governo;
revoga dispositivos das Leis nº 8.080/90, de 19 de setembro de 1990, e 8.689/93, de 27 de julho de 1993; e
dá outras providências;- Decreto nº 7.508/11, de 28 de junho de 2011 Regulamenta a Lei nº 8.080/90, 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.
Conselhos e Conferências de Saúde.
INFORMÁTICA BÁSICA
Introdução a sistemas operacionais: Microsoft Windows. Linux. Conceitos básicos e utilização de
aplicativos para edição de textos, planilhas eletrônicas e apresentações: pacotes Microsoft Office e
BrOffice. Principais aplicativos de navegação na Internet (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox),
ferramentas de pesquisa e compartilhamento de informações. Segurança na Internet.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
DENTISTA
Medicina oral; odontologia hospitalar, história médica e odontológica, exames gerais e específicos.
Odontologia social: caracterização, hierarquização, métodos de prevenção, tratamentos dos principais
problemas, índices. Farmacologia e terapêutica: mecanismos básicos de ação das drogas; efeitos sobre o
sistema nervoso; psicofarmacologia. Anestesiologia: dor, sedação, anestesia local e geral. Procedimentos
odontológicos: preparos cavitários. Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Periodontia. Radiologia.
Endodontia. Prótese. Oclusão. Princípios básicos de implantodontia. Prevenção da cárie dentária e das
periodontopatias. Odontopediatria e ortodontia preventiva na clínica odontológica. Ortodontia.
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Microbiologia e patologia oral: principais manifestações. Dentística. Halitose. Controle de infecções e a
prática odontológica em tempos de AIDS. Interações medicamentosas. Uso na clínica odontológica. A
psicologia da dor: aspectos de interesse do cirurgião-dentista. Aplicação dos fluoretos na clínica
restauradora. Importância de anamnese para diagnóstico, prognóstico e tratamento das enfermidades da
cavidade bucal. Biossegurança em odontologia. Odontologia legal e deontoloia. Regulamentação das
normas de biossegurança em odontologia.
ENFERMEIRO
Bases Éticas e Legais do exercício Profissional de Enfermagem: Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem; Regulamentação do Exercício Profissional; Entidades de Classe. Cuidados de Enfermagem
em situações de urgência e emergência e com necessidade de cuidados intensivos, englobando ao recémnato, à criança e adolescente portadores de patologias diversas; à mulher no período grávido-puerperal;
à portadora de patologias clínico-ginecológicas e da gravidez; às pessoas com distúrbios psiquiátricos; às
pessoas em situações clínicas e cirúrgicas; às pessoas no processo de envelhecimento. Vigilância
Epidemiológica das Doenças Infecto parasitárias e Vigilância à Saúde; Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, do Adulto e do Idoso e Programas de Saúde
Preconizados pelo Ministério da Saúde: Hipertensão, Diabetes, Tuberculose, Hanseníase, DSTs e AIDS.
Gerência dos Serviços de Saúde e de Enfermagem: A Liderança e o Processo Decisório;
Dimensionamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos; Gerenciamento dos Recursos Físicos e
Ambientais - Prevenção e controle de infecção hospitalar; processo de qualidade da assistência e
auditoria em enfermagem.
FARMACÊUTICO
Conhecimentos na área de formação: Planejamento e gestão da assistência farmacêutica. Seleção de
medicamentos. Sistemas de compra e distribuição de medicamentos em farmácia e/ou almoxarifado no
serviço público. Armazenamento de medicamentos. Gestão de materiais na farmácia e/ou almoxarifado.
Aquisição e licitação de medicamentos e outros produtos para a saúde. Seguimento Farmacoterápico de
pacientes em ambulatório. Farmácia Clínica, Atenção Farmacêutica, Intervenção Farmacêutica e
otimização da farmacoterapia. Aspectos de biossegurança em farmácias. Farmacoepidemiologia.
Farmacoeconomia. Farmacovigilância. Estudos de utilização de medicamentos. Farmacoterapia baseada
em evidências. Análises farmacoeconômicas. Análise farmacêutica e controle de qualidade de
medicamentos. Cálculos de concentrações na manipulação farmacêutica. Interpretação de certificados de
análise de medicamentos. Estabilidade de medicamentos. Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica.
Formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semissólidas e estéreis: conceito, importância, aspectos
biofarmacêuticos, fabricação e acondicionamento. Sistemas de liberação de fármacos. Aspectos técnicos
de infraestrutura física e garantia de qualidade. Boas práticas de manipulação em farmácia.
Farmacologia e farmacoterapia. Reações adversas a medicamentos. Interações medicamentosas.
Farmacologia e farmacoterapia nas doenças infecciosas bacterianas, virais e fúngicas. Farmacologia e
farmacoterapia nas doenças do sistema cardiovascular. Farmacologia e farmacoterapia nas doenças
neoplásicas. Farmacologia e farmacoterapia da dor e da inflamação. Farmacologia e farmacoterapia nos
distúrbios da coagulação. Farmacologia do sistema nervoso central, autônomo e periférico. Segurança do
processo de utilização de medicamentos. produtos para a saúde relacionados com o preparo,
administração e descarte de medicamentos. Código de ética profissional.
MÉDICO CLÍNICO
Medicina Interna: Rastreio e prevenção de doenças; princípios de cuidados paliativos; envelhecimento e
medicina regenerativa. Principais manobras semiológicas. Sinais e sintomas: Abordagem às principais
manifestações cardinais das doenças. Manifestações clínicas/mucocutâneas das doenças sistêmicas.
Lesões elementares da pele. Doenças infectoparasitárias: Principais síndromes clínicas causadas por
vírus, bactérias, fungos, protozoários e helmintos. AIDS e suas complicações. Doenças sexualmente
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transmissíveis. Síndromes febris, Dengue e Endocardite. Endocrinologia e Metabolismo: Diabetes
mellitus. Diagnóstico diferencial das dislipidemias. Obesidade e desnutrição. Hipertireoidismo.
Hipotireoidismo. Insuficiência Adrenal e hipoaldosteronismo. Síndrome de Cushing. Menopausa.
Alcoolismo e Abstinência Alcoólica. Doenças do metabolismo intermediário (Hemocromatose, Porfirias,
Wilson, doenças de acúmulo lisossomal). Oncohematologia: Principais neoplasias, distúrbios
hematopoiéticos e da hemostasia. Interpretação clínica do hemograma, diagnóstico diferencial e
tratamentos das anemias, leucopenias, policitemias, leucemias e linfomas. Diagnóstico diferencial das
linfadenopatias e esplenomegalias. Intercorrências clínicas dos pacientes oncológicos. Trombofilias.
Síndrome de lise tumoral. Sistema Cardiovascular: Arritmias. Diagnóstico diferencial das
cardiomiopatias (restritiva, congestiva e hipertrófica). Insuficiência cardíaca. Hipertensão arterial.
Doenças coronarianas. Doença valvar cardíaca. Doenças da aorta. Doença arterial periférica. Doença
venosa periférica. Sistema Respiratório: Asma brônquica. Enfisema pulmonar. Bronquite crônica.
Doença pulmonar obstrutiva crônica. Tabagismo. Pneumotórax. Doença pulmonar ocupacional. Doença
intersticial pulmonar. Pneumonias. Síndrome de insuficiência respiratória. Tuberculose pulmonar - extra
pulmonar. Câncer de pulmão. Tromboembolismo pulmonar. Insuficiência respiratória aguda. Sinusites.
Sistema Genitourinário: Avaliação clínica da função renal. Importância clínica do exame simples de
urina (EAS). Choque. Insuficiência renal aguda. Insuficiência renal crônica. Distúrbios ácido-base e
hidroeletrolitico. Acidoses tubulares renais. Infecções urinárias. Doenças glomerulares. Nefrolitíase
(uropatia obstrutiva). Doenças da próstata. Princípios de diálise. Sistema Gastrointestinal: Hemorragia
digestiva. Doenças do esôfago. Doença ulceropéptica. Gastrites. Doenças funcionais do tubo digestivo.
Doença inflamatória intestinal. Diagnóstico diferencial das diarreias e da síndrome disabsortiva.
Parasitoses intestinais. Diarreia. Câncer do estômago. Câncer do cólon. Câncer do pâncreas. Pancreatites.
Icterícias. Hepatites. Cirroses e suas complicações. Hepatopatia alcoólica. Hepatopatia induzida por
drogas. Diagnóstico diferencial das icterícias e cirrose hepática. Tumores hepáticos. Doenças da vesícula
e vias biliares. Princípios sobre nutrição (enteral e parenteral). Diagnóstico diferencial do abdome agudo.
Diverticulite e doença diverticular. Sistema Osteoarticular: Osteoporose. Osteoartrite. Febre reumática.
Artrite reumatoide. Vasculites. Lúpus eritematoso sistêmico. Síndrome antifosfolipídeo. Esclerodermia e
doenças relacionadas. Sindrome de Sjogren. Espondiloartropatias. Sarcoidose. Síndrome de Behçet.
Policondrite recidivante. Gota e artropatias associadas a cristais. Artrite reativa. Fibromialgia. Artrite
séptica. Fratura patológica. Sistema Neurológico: Meningoencefalites. Doença de Parkinson. Acidente
vascular cerebral. Síndromes paraneoplasicas. Doenças desmielinizantes. Esclerose múltipla e Esclerose
lateral amiotrófica. Principais síndromes neuromusculares. Principais distúrbios psiquiátricos.
Hipertensão intracraniana. Encefalopatias metabólicas. Terapia Intensiva: Delirium. Síndrome do
desconforto respiratório agudo. Abordagem ao paciente em choque. Sepse, sepse grave e choque séptico.
Abordagem ao paciente em coma.
MÉDICO PEDIATRA
Avaliação da idade gestacional. Saúde do feto e perinatal. Puericultura. Recém-nascido normal, com
baixo peso ao nascer. Recém-nascido prematuro e pós-termo. Recém-nascido de mãe diabética.
Primeiros cuidados. Emergências na sala de parto. Asfixia perinatal. Distúrbios respiratórios,
hematológicos, metabólicos e hidroeletrolíticos no recém-nascido. Enterocolite necrotizante. Icterícia
neonatal. Tocotraumatismos. Infecções congênitas, perinatais e adquiridas neonatais. Hemorragia
intracraniana. Convulsões. Desenvolvimento pondoestatural do recém-nascido. Alimentação do recémnascido normal e do prematuro. Patologias do umbigo. Síndrome de abstinência no recém-nascido.
Crescimento e desenvolvimento normal e patológico da criança e do adolescente. Anormalidades
cromossômicas na criança. Acidentes e intoxicações na infância. Imunização. Nutrição da criança e do
adolescente. Aleitamento materno. Alimentação no primeiro ano de vida. Distúrbios hidroeletrolíticos e
metabólicos. Desidratação. Desnutrição. Diarreia aguda e crônica. Doença inflamatória intestinal.
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Condições cirúrgicas do trato gastrointestinal. Pancreatite. Doenças metabólicas e infecciosas do fígado.
Colestase. Insuficiência hepática. Hipovitaminoses. Protozooses e helmintíases. Viroses comuns na
infância. Coqueluche, difteria e tétano. Dengue. Infecções comuns na infância. Alergias. Infecção
urinária. Insuficiência renal aguda. Condições associadas com hematúria e proteinúria. Síndrome
nefrótica e nefrítica. Vulvovaginites. Ginecologia na adolescência. Infecções das vias aéreas superiores.
Afecções otorrinolaringológicas. Anomalias congênitas das vias aéreas superiores e inferiores. Asma
brônquica. Bronquiolite. Tuberculose. Pneumopatias agudas e crônicas. Doença das células falciformes.
Febre reumática. Artrite reumatoide. Sopro cardíaco na criança. Insuficiência cardíaca. Cardiopatias
congênitas. Endocardite. Miocardite. Hipertensão arterial. Anemias agudas e crônicas. Coagulopatias.
Síndromes hemorrágicas. Diabetes. Síndrome metabólica. Obesidade. Hiper e hipotiroidismo. Baixa
estatura. Puberdade precoce. Ortopedia infantil. Convulsões. Meningoencefalites. Doenças
neuromusculares. Neuropatias. Principais neoplasias malignas na criança. Imunodeficiências primárias.
Linfonodomegalias. AIDS. Doenças sexualmente transmissíveis. Claudicação na criança. Maus-tratos a
crianças. Abuso sexual. Condições cirúrgicas em geral. Afecções oftalmológicas na Pediatria.

ENSINO MÉDIO MÉDIO/MÉDIO TÉCNICO: Técnico de Enfermagem.
LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e Interpretação de textos. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis: conceito,
classificação e emprego; termos da oração. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal.
Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, parônima. Conotação e Denotação. Figuras de sintaxe, de
pensamento e de linguagem. Emprego dos sinais de pontuação. Uso do sinal indicativo de crase.
Funções sintáticas de termos e de orações. Processos sintáticos: subordinação e coordenação.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
Fundamentos e Práticas em Atenção Primária à Saúde e Medicina de Família e Comunidade - Políticas
Públicas de Saúde: Bases Legais do Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei Orgânica do Sistema Único de
Saúde (Lei Federal nº 8.080/90, 19 de setembro de 1990. Lei Federal 8.142/90, de 28 de dezembro de
1990). Histórico. Atenção Primária a Saúde. Política Nacional de Atenção Básica (Portaria MS 2.488/11,
de 21 de outubro de 2011 e seus anexos). Normas Operacionais Básicas - NOB- SUS de 1996. Pacto pela
vida em defesa do SUS e de gestão - Portaria MS 399/06. Norma Operacional de Assistência a
Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Controle Social do SUS. Lei Complementar 141/12, de 13 de janeiro de
2012 Regulamenta o § 3º do artigo 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a
serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços
públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as
normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 03 (três) esferas de governo;
revoga dispositivos das Leis nº 8.080/90, de 19 de setembro de 1990, e 8.689/93, de 27 de julho de 1993; e
dá outras providências;- Decreto nº 7.508/11, de 28 de junho de 2011 Regulamenta a Lei nº 8.080/90, 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.
Conselhos e Conferências de
Saúde.
INFORMÁTICA BÁSICA
Introdução a sistemas operacionais: Microsoft Windows. Linux. Conceitos básicos e utilização de
aplicativos para edição de textos, planilhas eletrônicas e apresentações: pacotes Microsoft Office e
BrOffice. Principais aplicativos de navegação na Internet (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox),
ferramentas de pesquisa e compartilhamento de informações. Segurança na Internet.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM
A inserção dos serviços de enfermagem no Sistema Único de Saúde (SUS). Código de Ética e Lei do
Exercício Profissional. Política de Humanização do SUS. Funcionamento dos sistemas: locomotor, pele e
anexos, cardiovascular, linfático, respiratório, nervoso, sensorial, endócrino, urinário e órgãos genitais.
Agentes infecciosos e ectoparasitos (vírus, bactérias, fungos, protozoários e artrópodes). Doenças
transmissíveis pelos agentes infecciosos e ectoparasitos. Saneamento básico. Educação em saúde.
Conceito e tipo de imunidade. Programa de imunização. Noções básicas sobre administração de
fármacos: cálculos fundamentais, efeitos colaterais e assistência de enfermagem. Procedimentos técnicos
de enfermagem. Assistência integral de enfermagem à saúde: da criança e do adolescente, da mulher, do
adulto, do idoso e mental. Assistência ao indivíduo, família e comunidade com transtornos: agudos,
crônicos degenerativos, mentais, infecciosos e contagiosos. Assistência de enfermagem no pré, trans e
pós-operatório. Assistência de enfermagem em urgência e emergência. Biossegurança: conceito, normas
de prevenção e controle de infecção. Classificação de artigos e
superfícies hospitalares aplicando conhecimentos de desinfecção, limpeza, preparo e esterilização de
material. Preparação e acompanhamento de exames diagnósticos. Protocolos de segurança do paciente.
Noções de administração e organização dos serviços de saúde e de enfermagem. Normas éticas do
COFEN.
ANEXO IV – ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos pacientes, sob supervisão
do enfermeiro; Preparar pacientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de
realização dos mesmos; Colher e ou auxiliar o cliente na coleta de material para exames de laboratório,
segundo orientação; Realizar e registrar os eletrocardiogramas efetuados, segundo instruções médicas
ou de enfermagem; Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos pacientes, segundo prescrição
médica e de enfermagem; Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica,
subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob supervisão do
Enfermeiro. Cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem; Realizar a movimentação e o
transporte de pacientes de maneira segura; Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência;
Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem necessários para a
realização de relatórios e controle estatístico; Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como
requisitar, conforme as normas da Instituição, o material necessário à prestação da assistência à saúde do
cliente. Controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade; Manter
equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao
superior eventuais problemas; Executar atividades de limpeza. Executar outras tarefas correlatas
conforme necessidade ou a critério de seu superior.
DENTISTA
Diagnosticar, avaliar e planejar procedimentos odontológicos e sua aplicabilidade; Atender, orientar e
executar terapêuticas odontológicas; Analisar e interpretar exames radiológicos e laboratoriais ; Orientar
e executar atividades de urgências odontológicas; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área e
especialidade; Estar habilitado e preparado para os procedimentos de Drenagem de abscesso dentoalveolar (intra e extra-oral); Pulpotomia; Pulpectomia; Tratamento de hiperemia, com remoção de tecido
cariado e selamento com ionômero; Selamento de cavidades com ionômero (adequação do meio),
contribuindo para o reequilíbrio do meio bucal até que o usuário acesse o serviço de atenção primária;
Ajustes oclusais que possam estar causando pericementite (ex. restaurações não adaptadas); Exodontia;
Suturas de face, lábio, língua e mucosa oral; Raspagem supra e subgengival em caso de dor de origem
periodontal; Tratamento de trauma ou avulsão dentários (incluindo esplintagem do elemento);
6

Urgências relacionadas ao tratamento ortodôntico (ex. quando componente do aparelho está causando
lesão em tecido mole); Cimentação de restaurações protéticas bem adaptadas; Restauração estética
fraturada ou perdida de dente anterior; Alívio de prótese dentária que esteja causando lesão em tecido
mole; Conserto provisório de prótese total removível fraturada; Confecção de próteses provisórias no
caso de perda da coroa de dentes anteriores; Ajuste de próteses quando o paciente apresentar dor ou
lesão ocasionada pelo trauma da prótese; Executar outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a
critério de seu superior.
ENFERMEIRO
Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de
atendimento aos pacientes doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, desenvolver
tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no
atendimento aos pacientes doentes; supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das
atribuições típicas da classe; controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos
utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e
de enfermagem; dar apoio psicológico a pacientes e familiares e em especial a crianças atendidas;
participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as
em serviço ou ministrando aulas e palestras, participar de grupos de trabalho e/ou com unidades da
Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo
exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e
discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas.
Executar outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a critério de seu superior. Planejar,
organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem; Aplicar a
sistematização da assistência de enfermagem aos pacientes e implementar a utilização dos protocolos de
atendimento; Assegurar e participar da prestação de assistência de enfermagem segura, humanizada e
individualizada aos pacientes; Prestar assistência ao cliente, realizar consultas e prescrever ações de
enfermagem; Prestar assistência direta a pacientes graves e realizar procedimentos de maior
complexidade; Registrar observações e analisar os cuidados e procedimentos prestados pela equipe de
enfermagem; Preparar o cliente para a alta, integrando-o, se necessário, ao programa de internação
domiciliar ou à unidade básica de saúde; Padronizar normas e procedimentos de enfermagem e
monitorar o processo de trabalho; Planejar ações de enfermagem, levantar necessidades e problemas,
diagnosticar situação, estabelecer prioridades e avaliar resultados; Participar de programa de
treinamento, quando convocado; Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade,
produtividade, higiene e preservação ambiental; Executar tarefas pertinentes à área de atuação,
utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício da função.
FARMACÊUTICO
Prestar Assistência Farmacêutica a pacientes das Unidades de Pronto Atendimento; Responsável por
garantir a qualidade do serviço farmacêutico (planejar, organizar, controlar o estoque de medicamentos,
assim como observar a validade); Garantir o uso racional de medicamentos; Realizar tarefas específicas
do âmbito hospitalar; Responsável pela guarda de documentos/registros da farmácia; Assegurar a
dispensação correta de medicamentos internamente e externamente; Atuar junto a equipe de saúde.
Executar outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a critério de seu superior.
MÉDICO CLÍNICO
Prestar atendimento de Urgência e Emergência a pacientes em demanda espontânea, responsabilizandose integralmente pelo tratamento dos mesmos, o que pode incluir procedimentos tais como: suturas,
drenagens e passagem de cateteres; Realizar triagem dos casos clínicos identificando os que requerem
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maior atenção da equipe de saúde; integrar a equipe multiprofissional de trabalho, respeitando e
colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais; Contatar a Central de
Regulação Médica para colaborar com a organização e regulação do sistema de atenção à urgências;
Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico científico da Unidade de Urgência e
Emergência; Promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médicopaciente e observando preceitos éticos. Executar outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a
critério de seu superior.
MÉDICO PEDIATRA
Prestar atendimento de Urgência e Emergência a crianças em demanda espontânea, cuja origem é
variada e incerta, responsabilizando-se integralmente pelo tratamento dos mesmos, o que pode incluir
procedimentos tais como: suturas, drenagens e passagem de cateteres; Realizar triagem dos casos
clínicos infantil identificando os que requerem maior atenção da equipe de saúde; integrar a equipe
multiprofissional de trabalho, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e
procedimentos operacionais; Contatar a Central de Regulação Médica para colaborar com a organização
e regulação do sistema de atenção à urgências; Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento
técnico científico da Unidade de Urgência e Emergência; Promover incremento na qualidade do
atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente. Executar outras tarefas correlatas conforme
necessidade ou a critério de seu superior.

ANEXO V – RELAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

UPA

ENDEREÇO

BAIRRO

UPA de Madureira

Praça dos Lavradores, S/N

Madureira

UPA de Vila Kennedy

Praça Dolomitas, S/N

Vila Kennedy

UPA de Costa Barros

Estrada Botafogo, S/N

Costa Barros
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