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Edital Fundação Saúde/FBR Nº 02/2014 

Concurso Público para Contratação em Vagas de Emprego de Nível 
Superior e Nível Médio 

Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro - Fundação Saúde 
 
A Diretora Executiva da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro, 
doravante denominada Fundação Saúde, no uso das atribuições conferidas 
pela legislação em vigor, em especial a Lei Estadual nº 5.164/07, de 17 de 
dezembro de 2007, alterada pela Lei Estadual nº 6.304/12, de 28 de agosto 
de 2012, e seu Estatuto Social, torna pública a realização de Concurso 
Público para o preenchimento de vagas e formação de Cadastro de Reserva 
para empregos de Nível Superior e Nível Médio Técnico, com a seguinte 
distribuição por emprego: Nível Superior: Assistente Social - Assistência 
Social / Geral; Biólogo/ Biomédico/ Farmacêutico - Análises Clínicas / Geral; 
Biólogo/ Biomédico/ Farmacêutico Hemoterapia / Histocompatibilidade; 
Biólogo/ Biomédico/ Farmacêutico Hemoterapia / Imuno-hematologia; 
Biólogo/ Biomédico/ Farmacêutico Análises Clínicas / Citogenética; Biólogo/ 
Biomédico/ Farmacêutico Análises Clínicas / Biologia Molecular; Educador 
Físico Educação Física / Reabilitação Cardíaca; Enfermeiro - Enfermagem / 
CCIH; Enfermeiro - Enfermagem Geral; Enfermeiro - Hematologia; 
Enfermeiro - Perfusão; Farmacêutico - Farmácia; Fisioterapeuta - Fisioterapia 
/ Geral e Ventilatória; Fonoaudiólogo - Fonoaudiologia; Médico - Anatomia 
Patológica; Médico - Anestesiologia; Médico - Anestesiologia/Dor; Médico - 
Cardiologia; Médico - Cirurgia Cardíaca/Pediatria; Médico - Cirurgia Torácica; 
Médico - Dermatologia; Médico - Endocrinologia / Pediatria; Médico - 
Endocrinologia; Médico - Gastroenterologia / Endoscopia; Médico - Geriatria; 
Médico - Ginecologia; Médico - Hematologia Pediátrica; Médico - 
Hematologia TMO; Médico - Medicina Nuclear; Médico - Nefrologia; Médico - 
Nutrologia; Médico - Oftalmologia; Médico - Pneumologia; Médico - 
Pneumologia/Broncoscopia; Médico Psiquiatria; Médico - Radiologia; Médico 
- Urologia; Nutricionista - Nutrição; Psicólogo - Psicologia; Terapeuta 
Ocupacional  - Terapia Ocupacional; Nível Médio: Técnico de Enfermagem  
- Enfermagem; Técnico de Farmácia - Farmácia; Técnico de Laboratório - 
Análises Clínicas; Técnico de Laboratório - Hemoterapia; Técnico em 
Radiologia - Imagenologia; Técnico em Saúde Bucal - Odontologia e Técnico 
em Segurança do trabalho, sob Regime Jurídico da CLT, para ingresso nas 
Unidades sob a atuação da Fundação Saúde, no Estado do Rio de Janeiro, 
de acordo com o Anexo I - Quadro de Vagas, em conformidade com as 
disposições regulamentares contidas no presente Edital, seus Anexos e 
eventuais Atos e Retificações. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O presente Concurso Público se destina a selecionar candidatos para o 
preenchimento de vagas e formação de Cadastro de Reserva de Pessoal, 
ficando o citado preenchimento condicionado à conveniência e oportunidade 
da Fundação Saúde, durante o prazo de validade desta Seleção Pública. 
1.1.1. A Seleção Pública destina-se ao provimento dos empregos públicos, 
da Fundação Saúde, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), inclusive no que diz respeito ao Contrato de Experiência, bem como 

pelas normas internas vigentes da Fundação Saúde na data de admissão 
do candidato e eventuais alterações nesses dispositivos legais e normativos. 
1.2. O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos e 
eventuais Atos e Retificações, caso existam, e será realizado sob a 
responsabilidade, organização e operacionalização da Fundação BIO-RIO - 
FBR, endereço eletrônico: http://concursos.biorio.org.br e E-mail: 
fsaude2014@biorio.org.br. 
1.3. Os candidatos integrantes do Cadastro de Reserva de Pessoal serão 
convocados, por emprego, conforme necessidade e conveniência da 
Fundação Saúde, a existência de dotação/disponibilidade orçamentária 
específica e de acordo com a classificação obtida, para comprovação de 
requisitos exigidos, demais etapas e procedimentos pré-admissionais, todos 
de caráter eliminatórios.  
1.4. O Anexo I - Quadro de Vagas - apresenta a relação do código do 
emprego, nome do emprego, escolaridade/ pré-requisito mínimo exigido para 
execução do emprego, CHS (Carga Horária Semanal), salário para cada 
emprego e número de vagas (AC - vagas de Ampla Concorrência, PD - 
vagas reservadas as Pessoas Portadoras de Deficiência, N/I - vagas 
reservadas aos candidatos que se declararem Negros ou Índios, TOTAL - 
Total de Vagas oferecidas para contratação (Somatório das vagas de AC 
mais as vagas de PD e mais as vagas de N/I). 
1.5. O Anexo II - Quadro de Etapas - apresenta a relação dos empregos, os 
tipos de etapas a serem realizadas pelos candidatos para cada emprego, as 
disciplinas associadas a cada prova, a quantidade de questões por disciplina, 
o mínimo de pontos por disciplina e o mínimo de pontos do total de pontos 
para aprovação. 
1.6. O Anexo III - Conteúdos Programáticos - descreve os conteúdos 
programáticos de cada disciplina para cada emprego. 
1.7. O Anexo IV - Relação de Posto de Atendimento - descreve o 
endereço do posto de atendimento informatizado para a inscrição do 
Concurso Público. 
1.8. O Anexo V - Critérios para Avaliação de Títulos - descreve os 
requisitos e critérios para a pontuação na etapa de Avaliação de Títulos do 
Concurso Público. 
1.9. O Anexo VI - Cronograma de Eventos - descreve as datas previstas 
para realizações dos eventos do Concurso Público. 
1.10. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar todos 
os atos, etapas e convocações referentes ao presente certame, na 
página do Concurso Público, endereço eletrônico da FBR: 
ht tp : / / concur sos .b io r io .o rg .b r  e no endereço eletrônico da 
Fundação Saúde: www.fundacaosaude.rj.gov.br. 
 1.11. Não será enviada nenhuma correspondência durante a realização 
das etapas de seleção do Concurso Público por Correio (ECT), por SMS 
ou por E-mail. 
1.12. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato 
deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos neste 
edital. 
1.13. Toda menção a horário neste edital terá como referência o horário 
oficial de Brasília/DF. 
 

2. DOS EMPREGOS 
2.1. Atribuições específicas dos empregos: 
 

Emprego 
Especialidade/ Área de 

Atuação 
Atribuições 

Assistente 
Social Assistência Social / Geral 

Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), 
serviços e recursos sociais e programas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes 
áreas de atuação profissional, especialmente a área da saúde; desempenhar as seguintes tarefas entre outras inerentes ao cargo: prestar 
atendimento aos pacientes e a seus familiares, a fim de orientá-los para enfrentamento dos problemas sociais, classificando-os segundo o 
seu perfil social, mantendo atualizado o cadastro social da Fundação Saúde; comunicar o óbito à família do paciente e orientar quanto aos 
procedimentos funerários e benefícios previdenciários; providenciar a documentação necessária para identificação do usuário e 
encaminhamento à assistência; desenvolver trabalho educativo, onde as informações possam ser utilizadas de modo a instrumentalizar os 
usuários em busca de seus direitos de cidadão e articular recursos financeiros disponíveis. Assumir a responsabilidade técnica de setores 
específicos. Atuar em consonância com as previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 
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Emprego 
Especialidade/ Área de 

Atuação 
Atribuições 

Atribuições comum à todas Especialidades do 
Emprego Biólogo/ Biomédico/ Farmacêutico 

Estudar seres vivos, desenvolver pesquisas na área de biologia, biologia molecular, biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia e 
inventariar biodiversidade.  Realizar técnicas diagnósticas biológicas, moleculares e ambientais, além de realizar análises clínicas, 
citológicas, citogêneticas e patológicas. Prestar consultorias e assessorias. Realizar estudos, pesquisas e Análises Laboratoriais nas áreas 
de Bioquímica, Biofísica, Citologia, Parasitologia, Microbiologia e Imunologia, Hematologia, Histologia, Patologia, Anatomia, Genética, 
Embriologia, Fisiologia Humana e Biologia molecular. Assumir a responsabilidade técnica de setores específicos. Atuar em consonância 
com as previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 

Biólogo/ 
Biomédico/ 

Farmaceutico 
Análises Clínicas / Geral 

Realizar análises clínicas em hematologia, coagulação, bioquímica, imuno-hormônios, urinálise, parasitologia, imuno-virologia, 
microbiologia, biologia molecular, para fins de diagnóstico laboratorial e desenvolver atividades de pesquisa e ensino. 

Biólogo/ 
Biomédico/ 

Farmaceutico 

Hemoterapia / 
Histocompatibilidade 

Processar sangue, orientar e realizar procedimentos especiais em componentes sanguíneos; orientar e realizar a coleta de sangue dos 
doadores utilizando instrumentos adequados e técnicas específicas de forma a garantir a qualidade do produto final; orientar e realizar 
exames imuno-hematológicos em doadores de sangue e/ou pacientes. Realizar exames de histocompatibilidade para transplantes de 
órgãos sólidos e Transplantes de medula óssea e células-tronco hematopioéticas. Orientar e realizar controles internos e externos a fim de 
verificar a qualidade dos procedimentos efetuados; emitir parecer e laudos inerentes aos exames laboratoriais realizados nos laboratórios e 
desenvolver atividades de pesquisa e ensino. 

Biólogo/ 
Biomédico/ 

Farmaceutico 

Hemoterapia / Imuno-
hematologia 

Processar sangue, orientar e realizar procedimentos especiais em componentes sanguíneos; orientar e realizar a coleta de sangue dos 
doadores utilizando instrumentos adequados e técnicas específicas de forma a garantir a qualidade do produto final; orientar e realizar 
exames imuno-hematológicos em doadores de sangue e/ou pacientes; orientar e realizar testes sorológicos para HIV, HTLV, Sífilis, Doença 
de Chagas e hepatite B e C em pacientes e doadores de sangue; orientar e realizar controles internos e externos a fim de verificar a 
qualidade dos procedimentos hemoterápicos; emitir parecer e laudos inerentes aos exames laboratoriais de realizados nos laboratórios do 
serviço de hemoterapia e desenvolver atividades de pesquisa e ensino. 

Biólogo/ 
Biomédico/ 

Farmacêutico 

Análises Clínicas / 
Citogenética 

Desenvolver e/ou implementar e padronizar técnicas citogenéticas; realizar e interpretar exames citogenéticos; orientar e acompanhar o 
trabalho de preparo de soluções, meios de cultura e demais procedimentos da área. 

Biólogo/ 
Biomédico/ 

Farmaceutico 

Análises Clínicas / 
Biologia Molecular 

Desenvolver atividades de biologia molecular visando fornecer apoio a atividades de pesquisa mediante isolamento de ácidos nucleicos de 
amostras biológicas; amplificar DNA por técnicas de PCR (amplificação em cadeia pela polimerase); identificar mutações por 
sequenciamento de DNA mediante operação de sequenciadores automáticos; obter dados para genotipagem; operar aparelhos de PCR em 
tempo real e leitores de microarranjos para diferentes projetos de pesquisa; gerenciar e controlar qualidade de amostras; apoiar projetos de 
coleta de amostras biológicas para pesquisa oncológica; supervisionar e gerenciar estrutura multi-usuária e desenvolver atividades de 
pesquisa e ensino.  

Educador Físico 
Educação Física / 

Reabilitação Cardíaca 

Diagnosticar, planejar, organizar, supervisionar, coordenar, executar, dirigir, assessorar, dinamizar, programar, desenvolver, prescrever, 
orientar, avaliar, aplicar métodos e técnicas, objetivando promover, otimizar, reabilitar e aprimorar o funcionamento fisiológico orgânico, 
condicionamento e desempenho fisiocorporal, orientar para: bem estar, estilo de vida ativo, o lazer, a sociabilização, expressão estética do 
movimento, a prevenção de doenças, a compreensão de distúrbios funcionais, o estabelecimento de capacidade fisiocorporais com ênfase 
na reabilitação cardiopulmonar. Assumir a responsabilidade técnica de setores específicos. Atuar em consonância com as previsões do 
respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de 
Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 

Atribuições comum à todas Especialidades do 
Emprego Enfermeiro 

Prestar assistência ao paciente em clínicas, hospitais, ambulatórios, postos de saúde, unidades pré-hospitalares móveis e fixas e em 
domicílio. Assumir a responsabilidade técnica de setores específicos. Elaborar Normas e Rotinas para procedimentos hospitalares relativos 
a biossegurança e supervisionar uso dos germicidas hospitalares, serviço de Higiene e Limpeza Hospitalares, bem como controlar os 
egressos hospitalares. Além destas atribuições, também deverão ser observadas as atribuições específicas para cada área de atuação. 
Assumir a responsabilidade técnica de setores específicos. Atuar em consonância com as previsões do respectivo Código de Ética 
Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 
43.583/2012. 

Enfermeiro Enfermagem / CCIH 

Prestar assistência ao paciente em clínicas, hospitais, ambulatórios, postos de saúde, unidades pré-hospitalares móveis e fixas e em 
domicílio; Revisar óbitos ocorridos e avaliar correlação com infecções hospitalares, Identificar pacientes portadores de microorganismos 
multirresistentes visando, visando controle epidemiológico e medidas de isolamento, Registrar casos de MRSA e VRE, Realizar rondas nos 
setores hospitalares, de forma a assegurar as normas de boas práticas da CCIH, Orientar o manejo dos pacientes em isolamento, Realizar 
treinamentos específicos sobre prevenção de infecção, de todas as equipes do hospital, de acordo com calendário prévio, Realizar a 
revisão dos prontuários para análise da prevalência momentânea das infecções hospitalares, Consolidar indicadores microbiológicos (perfil 
microbiológico, perfil de sensibilidade e incidência de microorganismos multirresistentes) e de DDD, Supervisão de todos os serviços 
hospitalares, com foco na prevenção de infecção.  

Enfermeiro Enfermagem  Geral 

Prestar assistência ao paciente em clínicas, hospitais, ambulatórios, postos de saúde, unidades pré-hospitalares móveis e fixas e em 
domicílio. Assumir a responsabilidade técnica de setores específicos. Elaborar Normas e Rotinas para procedimentos hospitalares relativos 
a biossegurança e supervisionar uso dos germicidas hospitalares, serviço de Higiene e Limpeza Hospitalares, bem como controlar os 
egressos hospitalares. Prestar assistência de enfermagem integral aos pacientes adultos ou pediátricos; aplicar a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE); realizar a manipulação, controle e a avaliação de cateteres venosos centrais e periféricos; fazer coleta 
de materiais para exames laboratoriais específicos; atuar junto à equipe multidisciplinar, na assistência direta aos pacientes semicríticos 
e/ou em casos de parada cardiorrespiratória; executar procedimentos técnicos (punções, cateterismos, retirada de drenos, curativos, etc.); 
manipular bombas infusoras, monitores, desfibriladores e dispositivos para suporte ventilatório; reconhecer os efeitos colaterais e 
complicações relacionadas ao tratamento; atender as reações transfusionais; participar na receptoria de residentes e especializandos de 
enfermagem; esclarecer dúvidas e orientar acerca do autocuidado (pacientes e familiares); promover a humanização da assistência com 
ênfase para o acolhimento e suporte à família, auxiliar os médicos nos procedimentos cuja atuação da enfermagem for solicitada. 

Enfermeiro Hematologia  

Realizar triagem clínica e hematológica dos candidatos a doação de sangue, realizar a coleta de sangue dos doadores utilizando 
instrumentos adequados e técnicas específicas de forma a garantir a qualidade do produto; atuar nas atividades de coletas externas; 
prestar assistência as reações adversas à doação de sangue; supervisionar a administração de hemocomponentes e hemoderivados e 
demais procedimentos transfusionais especiais; realizar técnicas complexas de enfermagem, como ativações e curativos em catéteres 
venosos centrais; realizar e supervisionar a expedição e devolução de hemoderivados ; atender pacientes com reações transfusionais ; 
atuar junto à equipe multidisciplinar em casos de parada cardiorrespiratória aplicar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE); 
participar na preceptoria de residentes e especializandos de enfermagem; esclarecer dúvidas e orientar acerca do autocuidado (pacientes e 
familiares). 
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Emprego 
Especialidade/ Área de 

Atuação 
Atribuições 

Enfermeiro Perfusão 

Coordenar, planejar ações e auditar serviços de enfermagem e/ou perfusão. Realizar procedimentos e aplicar técnicas de Circulação 
Extracorpórea / Suporte Cardiopulmonar, Contrapulsação, Suporte Circulatório / Assistência ventricular, Oxigenação por Membrana 
Extracorpórea (ECMO), Técnicas de conservação de sangue/ Autotransfusão, Preservação do Miocárdio, Anticoagulação e Monitorização e 
análise hematológica, Monitorização fisiológica e análise dos parâmetros estudados, Monitorização e análise dos gases e bioquímica do 
sangue, Indução e reversão de hipotermia /hipertermia, Hemodiluição, Hemofiltração, Administração de Medicamentos, sangue e 
componentes e anestésicos através do circuito extracorpóreo, Diálise, Perfusão de órgãos.  Documentação das atividades realizadas e 
exercer demais atribuições pertinentes à especialidade, cargo e ao local de trabalho. 

Farmacêutico Farmácia 

Realizar atividades pertinentes ao ciclo da assistência farmacêutica incluindo seleção, aquisição, armazenamento, preparo e distribuição de 
produtos farmacêuticos tais como medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, quimioterápicos, domissanitários e 
insumos correlatos; participar na elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; exercer fiscalização sobre 
estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional; orientar sobre uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos e 
farmacovigilancia. Realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos 
seres humanos e dos animais. Assumir a responsabilidade técnica nos órgãos discalizadores do seu âmbito da profissão bem de setores 
específicos na unidade de lotação. Atuar em consonância com as previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 

Fisioterapeuta 
Fisioterapia / Geral e 

Ventilatória 

Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia, incluindo 
ambientes de cuidados intensivos. Reabilitar pacientes; realizar diagnósticos específicos; analisar as condições dos pacientes. Orientar 
pacientes, familiares e cuidadores. Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades 
técnico-científicas; e executar atividades administrativas. Assumir a responsabilidade técnica de setores específicos. Atuar em consonância 
com as previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 

Fonoaudiólogo Fonoaudiologia 

Atender aos pacientes na prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia. 
Reabilitar pacientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes. Orientar pacientes, familiares e cuidadores; 
desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades técnico-científicas; administrar recursos 
humanos, materiais e financeiros e executar atividades administrativas. Assumir a responsabilidade técnica de setores específicos. 
Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e 
extensão; Atuar em consonância com as previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 

Atribuições comum à todas Especialidades do 
Emprego Médico 

Realizar consultas e atendimentos médicos; implementar ações para promoção da saúde; efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; coordenar programas e serviços de saúde; difundir conhecimentos médicos teóricos e práticos através de preceptorias na área do 
conhecimento; planejar, organizar, coordenar, supervisionar e assessorar estudos e pesquisas; aliar a atuação especializada à prática da 
saúde coletiva; elaborar documentos médicos; fomentar a criação de grupos de patologias específicas; executar tarefas e procedimentos 
que envolvam assistência médica geral e as relacionadas à sua área de especialização. Desenvolver atividades didáticas conjuntas com o 
Corpo Clínico e executar e registrar seus atos, conforme preconizado pelo exercício profissional. Assumir a responsabilidade técnica de 
setores específicos. Além destas atribuições, também deverão ser observadas as atribuições específicas para cada área de atuação. Atuar 
em consonância com as previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 

Médico Anatomia Patológica 

Realizar exames histo-patológicos por congelação em centro cirúrgico, em material colhido pelo cirurgião; realizar exames histo-patológicos 
em tecidos e órgãos colhidos por meio de biópsia ou de retirada cirúrgica; realizar exames citológico e anatomopatológico de líquidos 
biológicos (sangue, líquor, líquido ascítico, líquido pleural, etc.); realizar necropsias; realizar análises histo-patológicas de órgãos e tecidos 
coletados em necropsia, realizar estudo histo-patológico de medula óssea ; e exercer demais atribuições pertinentes à especialidade, cargo 
e ao local de trabalho.  

Médico Anestesiologia 

Aplicar os conhecimentos da medicina na utilização de medicação própria para produzir intencionalmente nos pacientes a perda de 
sensibilidade, total ou parcial, em especial para aliviar a dor ou evitar que ela apareça no curso das intervenções cirúrgicas e no tratamento 
da dor crônica; fazer o acompanhamento do paciente, controlando as intercorrências no decurso da anestesia e no pós-operatório imediato; 
instalar respiração auxiliada e controlada; orientar a equipe multiprofissional na anestesia ventilatória dos pacientes internados; exercer 
demais atribuições pertinentes à especialidade, função e ao local de trabalho.  

Médico Anestesiologia/Dor 

Exercer atividade assistencial clínica e intervencionista na área da dor; prestar atendimento para controle de dor sob o parecer, prescrever 
medicamentos e outros recursos terapêuticos tais como bloqueios anestésicos, realizar intervenções de pequeno e médio porte, prestar 
esclarecimentos aos pacientes e seus familiares quanto às particularidades da enfermidade, do tratamento da dor e seus reflexos; elaborar 
ou desenvolver atividades de ensino, pesquisas, emissão de pareceres, protocolos e novas técnicas anestésicas, participar de cursos, 
palestras, simpósios e congressos; realizar consultas médicas ambulatoriais e visitas em doentes internados; realizar avaliação, 
diagnóstico, tratamento e prognóstico das síndromes dolorosas agudas e crônicas, em caráter eletivo ou emergencial, de doentes externos 
e internos; realizar bloqueios analgésicos diagnósticos e terapêuticos.  

Médico Cardiologia 

Tratar de afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos para promover ou recuperar a saúde dos 
pacientes; Diagnosticar afecções cardíacas, realizando anamnese, auscultação, radioscopia e por outros processos para estabelecer a 
conduta terapêutica; Supervisionar a realização de eletrocardiograma ou executa-o, manipulando eletrocardiógrafo e monitores para 
auxiliar no diagnóstico e/ou controlar a evolução do tratamento; Realizar exames especiais, tais como a angiocardiografia, punções e outros 
exames cardiodinâmicos, utilizando aparelhos e instrumental especializados para determinar com exatidão a gravidade e extensão da lesão 
cardíaca; Preparar clinicamente os pacientes para cirurgia, acompanhando a evolução da cardiopatia, tratando-a adequadamente para 
prevenir intercorrências e acidentes no ato cirúrgico; Controlar o paciente durante a realização de cirurgias cardíacas. 

Médico 
Cirurgia 

Cardíaca/Pediátrica 

Aplicar os conhecimentos da medicina no tratamento abrangente do organismo; tratamento cirúrgico de diferentes graus de complexidade 
dos portadores de doenças cardiovasculares, congênitas ou adquiridas em neonatos, crianças e adolescentes; prestar atendimento 
ambulatorial e emergencial voltados às patologias da clínica cirúrgica; avaliar e visitar pacientes internados em razão de cirurgias eletivas e 
emergenciais; fazer o acompanhamento do paciente, controlando as intercorrências no pré e pós-operatório; prestar o devido atendimento 
aos pacientes encaminhados por outros especialistas; exercer demais atribuições pertinentes à especialidade. 
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Médico Cirurgia Torácica 

Exercer atividade assistencial clínica e em cirúrgica torácica; elaborar e/ou desenvolver trabalhos científicos, pesquisas, emissão de 
pareceres, protocolos e novas técnicas cirúrgicas, assim como participar de cursos, palestras, simpósios e congressos; realizar avaliação 
clínica e investigação diagnóstica, biópsias, exames, diagnósticos; realizar procedimentos ambulatoriais invasivos; interpretar exames de 
função respiratória como espirometria, difusão de CO, volumes pulmonares, testes de esforço mínimo e broncoscopias; desenvolver 
procedimentos invasivos diagnósticos como broncoscopia flexível e rígida, diagnóstica e terapêutica, mediastinoscopia e videotoracoscopia. 

Médico Dermatologia 

Realizar atendimento na área de dermatologia; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, 
diagnósticos, terapêutica e acompanhamento dos pacientes; executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no 
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área; elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; participar de 
programa de treinamento, quando convocado.  

Médico Endocrinologia Pediátrica 

Realizar consultas e atendimentos médicos efetuando anamnese e exame físico e tratar pacientes neonatos e pediátricos dentro de sua 
área de atuação. Realizar atendimento emergencial e eletivo assistindo pacientes neonatos e pediátricos em regime de plantão ou rotina 
em ambiente hospitalar e/ou ambulatorial. Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva, em todos os níveis de assistência. 
Diagnosticar e tratar doenças do sistema endócrino e metabólico; Realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos habilitados 
pertinentes à sua área de atuação e tratar pacientes neonatos e pediátricos.               

Médico Endocrionologia 
Realizar atendimento em pacientes adultos portadores de doenças endócrinas ou complicações endócrinas de neoplasia; responder 
parecer em enfermaria e ambulatorial, acompanhamento integral as patologias endocrinológicas incluindo  preparo dos pacientes para 
tratamento complementar; desenvolver atividades de ensino e pesquisa.  

Médico 
Gastroenterologia / 

Endoscopia 

Realizar procedimentos de diagnóstico e terapêutica; Prestar assistência médica  e preventiva, em todos os níveis de assistência à 
pacientes com doenças do sistema gastro-intestinal. Diagnosticar e tratar doenças do sistema gastro-intestinal; implementar ações para a 
promoção da saúde; coordenar serviços de saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos médicos; Prestar assistência aos 
pacientes em procedimentos endoscópicos terapêuticos e diagnósticos, em escalas de rotina, plantão e sobreaviso; participar na realização 
de trabalhos científicos e protocolos de pesquisa; participar na orientação e preparo de pacientes para realização de exames de 
endoscopia digestiva; realizar exames e procedimentos endoscópicos de diagnóstico e terapêutica do tubo digestivo alto e baixo, e 
desenvolver atividades de pesquisa e ensino.  

Médico Geriatria 
Atuar na promoção, proteção e recuperação da saúde de adultos e da coletividade; diagnóstico, tratamento e acompanhamento das 
doenças decorrentes do envelhecimento, bem como reabilitação de pacientes idosos; prestar atendimento integral; atuar em programas 
preventivos visando às melhores condições de saúde da população; exercer demais atribuições pertinentes à especialidade.  

Médico Ginecologia 
Realizar atendimento na área de ginecologia e obstetrícia; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimento, 
diagnóstico, terapêutica, acompanhamento das pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no 
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.  

Médico Hematologia Pediátrica 

Atuar na prevenção, diagnóstico e tratamento de pacientes portadores de doenças hematológicas congênitas ou adquiridas. Interpretar 
dados de exames complementares relativos à alterações morfológicas, fisiológicas e patológicas no sangue e órgãos hematopoéticos de 
crianças e adolescentes; realizar consultas, exames diagnósticos com coleta de material especifico e realizar acompanhamento dos 
pacientes;  prestar  atendimento integral aos pacientes; participar de programas voltados para a saúde pública; exercer demais atribuições 
pertinentes à especialidade  

Médico Hematologia TMO 

Aplicar os conhecimentos da medicina na prevenção, diagnóstico e tratamento de pacientes portadores de doenças hematológicas, 
congênitas ou adquiridas, Interpretar exames complementares no que diz respeito à alterações morfológicas, fisiológicas e patológicas no 
sangue e órgãos hematopoéticos .Avaliar e selecionar doadores e pacientes candidatos ao transplante de medula óssea; realizar consultas, 
exames e acompanhamento dos pacientes; interpretar diversos tipos de exames que dizem respeito à especialidade; indicar, planejar e 
realizar Transplante de Medula Óssea, incluindo as etapas de mobilização coleta e infusão das células-tronco; fazer o acompanhamento do 
paciente, controlando as intercorrências no decurso do procedimento; participar de programas voltados para a saúde pública; exercer 
demais atribuições pertinentes à especialidade. 

Médico Medicina Nuclear 
Exercer atividades médicas da especialidade; participar da realização de todos os exames cintilo- gráficos em suas várias etapas, 
orientando os funcionários envolvidos; assistir ao paciente enquanto na seção; elaborar protocolos de diagnóstico e tratamento; elaborar 
laudos de exames; desenvolver atividades de ensino e pesquisa. Supervisionar a realização de tratamentos à base de radio-isótopos.  

Médico Nefrologia 
Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento das afecções dos rins, ureteres, 
bexiga etc. empregando meios clínicos para prevenir, promover ou recuperar a saúde dos pacientes. Realizar Biopsia renal. Realizar todas 
as etapas relativas às hemodiálises e dialises peritoneais. Indicar e preparar pacientes para transplantes renais.  

Médico Nutrologia 
Avaliar a situação nutricional do paciente; Emitir diagnóstico de enfermidades e distúrbios relacionados à sua nutrição; tratar doenças e 
desordens relacionadas à nutrição inadequada; Propor reposição e suplementação de nutrientes deficitários de modo individualizado e 
acompanhar a recuperação do paciente.  

Médico Oftalmologia 

Prestar atendimento ambulatorial especializado em Oftalmologia; avaliar exames pré-operatórios; realizar cirurgias oftalmológicas de 
pequeno, médio e grande porte; acompanhar a evolução do estado clínico dos pacientes; realizar exames especializados em Oftalmologia; 
elaborar protocolos e diagnósticos; orientar e desenvolver atividades para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes; avaliar e 
acompanhar as complicações oftalmológicas apresentadas pelos pacientes, estabelecendo diagnóstico diferencial com outras 
manifestações cutâneas.  

Médico Pneumologia 
Exercer atividade assistencial clínica e cirúrgica na área de Pneumologia; elaborar e desenvolver protocolos e; realizar avaliação clínica e 
investigação diagnóstica, biópsias, exames, diagnósticos. Realizar e interpretar espirometrias e polissonografias.  

Médico 
Pneumologia/ 
Broncoscopia 

Aplicar os conhecimentos da medicina na realização de exames diagnósticos ou tratamentos terapêuticos, através da utilização de 
broncoscópio rígido ou flexível; fazer o acompanhamento do paciente, controlando as intercorrências no decurso do procedimento; exercer 
demais atribuições pertinentes à especialidade.  
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Médico Psiquiatria 
Tratar das afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais e em grupo, para prevenir, recuperar ou reabilitar o 
paciente.  

Médico Radiologia 
Realizar procedimentos radiológicos/diagnósticos e terapêuticos e emitir seus respectivos laudos; Desenvolver atividades didáticas 
conjuntas com o Corpo Clínico; Discutir e orientar as solicitações de exames radiológicos no contexto clínico, tendo em vista sempre o 
benefício e a segurança do paciente. Discutir as imagens obtidas com o corpo clínico. 

Médico Urologia 
Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para as afeções e anomalias do 
sistema urinário, empregando processos adequados e instrumentação específica, realizar tratamentos cirúrgicos em urologia.  

Nutricionista Nutrição 

Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades; planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição 
próprias ou terceirizadas; efetuar controle higiênico-sanitário; participar de programas de educação nutricional; estruturar e gerenciar 
serviços de atendimento aos clientes e ministrar cursos. Assumir a responsabilidade técnica de setores específicos. Atuar em consonância 
com as previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 

Psicólogo Psicologia 

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a 
finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, 
elucidando conflitos e questões e acompanhando o paciente durante o processo de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes 
do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes;, coordenar equipes e atividades da área e afins. Assumir a 
responsabilidade técnica de setores específicos. Atuar em consonância com as previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do 
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 

Técnico de 
Enfermagem 

Enfermagem 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, unidades pré-
hospitalares moveis e fixas, e domicílios; atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e 
outras áreas clínicas; prestar assistência ao paciente, atuando sob a supervisão de enfermeiro; desempenhar tarefas de instrumentação 
cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental, o qual passa ao cirurgião; organizar o ambiente de trabalho, dar 
continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e 
elaborar relatórios técnicos; comunicar-se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde. Atuar em consonância com as previsões do 
respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de 
Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 

Técnico de 
Farmácia 

Farmácia 

Realizar operações farmacotécnicas, fracionar fármacos, conferir fórmulas, efetuar manutenção de rotina em equipamentos, utensílios de 
laboratório e rótulos das matérias-primas. Controlar estoques, fazer testes de qualidade de matérias-primas, equipamentos e ambiente. 
Documentar atividades e procedimentos da manipulação farmacêutica. Suas atividades são desenvolvidas sob a supervisão direta do 
farmacêutico. Atuar em consonância com as previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 

Técnico de 
Laboratório Análises Clínicas 

Coletar, receber e distribuir material biológico de pacientes. Preparar amostras do material biológico e realizar exames conforme protocolo. 
Operar equipamentos analíticos e de suporte. Executar e/ou acompanhar a calibração e a manutenção dos equipamentos. Manter 
organizado e limpo o local de trabalho. Trabalhar conforme normas e procedimentos técnicos de boas práticas, qualidade e biossegurança. 
Efetuar registros e orientar os pacientes quanto à coleta do material biológico; Efetuar atividades relacionadas às análises clínicas, 
auxiliando os supervisores e analistas de nível superior para fins de diagnóstico laboratorial. Prestar apoio técnico no desenvolvimento de 
atividades de pesquisa e ensino. Atuar em consonância com as previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 

Técnico de 
Laboratório 

Hemoterapia 

Coletar, receber e distribuir material biológico de pacientes. Preparar amostras do material biológico e realizar exames conforme protocolo. 
Operar equipamentos analíticos e de suporte. Executar, checar, calibrar e fazer manutenção corretiva dos equipamentos. Administrar, 
manter limpo e organizar o local de trabalho. Trabalhar conforme normas e procedimentos técnicos de boas práticas, qualidade e 
biossegurança. Efetuar registros, orientar doadores e pacientes quanto à coleta do material biológico; Exercer atividades de nível médio 
referente à sua atribuição profissional relacionada a execução na área de Hematologia e Hemoterapia; executar atividades de 
acompanhamento dos pacientes; coletar sangue do doador para fins terapêuticos e laboratoriais, de acordo com os parâmetros técnicos e 
tecnológicos específicos; informar o doador a respeito das consultas pré e pós-doação; realizar atendimentos primários em caso de 
intercorrências com o doador; participar de programas de treinamento. Processar sangue para preparar componentes sanguíneos. Efetuar 
técnicas de controle de qualidade do produto final. Armazenar e distribuir hemocompoentes, segundo orientação dos médicos do serviço. 
Realizar procedimentos especiais em hemocompoenntes.  Realizar exames imuno-hematológicos em pacientes e em doadores de sangue. 
Atuar em consonância com as previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 

Técnico em 
Radiologia 

Imagenologia 

Operar aparelhos médicos e odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia. 
Preparar pacientes e realizar exames; prestar atendimento aos pacientes fora da sala de exame, realizando as atividades segundo boas 
práticas, normas e procedimento de biossegurança e código de conduta. Manter registro de informações. Atuar em consonância com as 
previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo do 
Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 

Técnico em 
Saúde Bucal 

Odontologia 

Atuar sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista. Executar as atribuições  estabelecidas para auxiliares em saúde bucal. Participar do 
treinamento e capacitação de Auxiliar de Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde. Participar das ações 
educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais. Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção 
das doenças bucais por meio de aplicação do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista. Fazer a remoção do biofilme, de acordo com 
a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista. Supervisionar, sob a delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde 
bucal. Realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas. Inserir e distribuir no 
preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo 
cirurgião-dentista. Proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes 
hospitalares. Remover suturas. Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos 
odontológicos. Realizar isolamento do campo operatório. Exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como instrumentar o 
cirurgião-dentista em ambientes clínicos hospitalares. Atuar em consonância com as previsões do respectivo Código de Ética Profissional e 
do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 
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Técnico em 
Segurança do 

Trabalho 

Técnico em Segurança 
do Trabalho 

Elaborar, participar da elaboração e implementar política de saúde e segurança  no  trabalho;  Realizar  auditoria,  acompanhamento  e  
avaliação  na  área; Identificar  variáveis  de  controle  de  doenças,  acidentes,  qualidade  de  vida  e  meio  ambiente; Desenvolver ações 
educativas na área de saúde e segurança no trabalho; Participar de perícias e fiscalizações que integram processos de negociação; 
Participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciar documentação de SST; Investigar, analisar acidentes e recomendar 
medidas de prevenção e controle, Exercer demais atribuições pertinentes à especialidade, função e ao local de trabalho. Atuar em 
consonância com as previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 

Terapeuta 
Ocupacional Terapia Ocupacional 

Atender aos pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional. 
Realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes. Orientar pacientes, familiares e cuidadores; desenvolver programas de 
prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades técnico-científicas. Assumir a responsabilidade técnica de setores 
específicos. Atuar em consonância com as previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 

 
 

2.2. Regime de Trabalho 
Os candidatos convocados para a contratação pela Fundação Saúde do 
Estado do Rio de Janeiro (Fundação Saúde) serão contratados sob o 
Regime Jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não 
possuindo direito à estabilidade, e serão lotados conforme disponibilização 
de vagas em qualquer das Unidades sob a atuação da Fundação Saúde. 
2.2.1. Os profissionais cumprirão a carga horária semanal pertinente a cada 
emprego, de acordo com a distribuição estabelecida no Anexo I deste edital, 
ressalvados os regimes especiais de plantão. Nestes casos, em função da 
natureza de cada emprego, a critério da Fundação Saúde, a execução das 
jornadas diárias poderá ser estabelecida nos turnos diurnos e noturnos, em 
qualquer dia da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados. 
2.2.2. O candidato que vier a ser admitido poderá, a critério da Fundação 
Saúde, ficar submetido ao regime de plantão nos dias de semana, finais de 
semana e feriados, para exercer atividades internas e externas. 
 
2.3. Remuneração 
Todos os salários estão discriminados no Anexo I. 
 
3. DAS VAGAS DESTINADAS AS PESSOAS PORTADORAS DE 
DEFICIÊNCIA 
3.1. Das vagas oferecidas, e das que vierem a serem criadas durante o 
prazo de validade do Concurso Público, 5 % (cinco) serão reservadas para 
Pessoas Portadoras de Deficiência (PD), nos moldes do Decreto Federal nº 
3.298/99, de 20 de dezembro de 1999 e em cumprimento à Lei Estadual nº 
2.298/94, de 08 de julho de 1994, com redação alterada pela Lei Estadual nº 
2.482/95, de 14 de dezembro de 1995. 
3.2. Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá: 
a) no ato da inscrição, declarar-se Pessoa Portadora de Deficiência (PD); 
b) encaminhar laudo médico (cópia autenticada ou original) e cópia do 
CPF (cópia simples).  O laudo médico só será considerado válido se emitido 
nos últimos doze meses, em que deverão constar: 
• A espécie da deficiência; 
• Grau da deficiência; 
• Nível da deficiência; 
• Código correspondente, segundo a Classificação Internacional de 
Doenças - CID; 
• A data de expedição do laudo; 
• A assinatura e carimbo com o nº do CRM do Médico que está emitindo 
o laudo médico. 
3.2.1. O candidato que porventura apresentar laudo que NÃO contenha 
qualquer dos itens constantes no subitem 3.2. passará a concorrer somente 
às vagas de Ampla Concorrência (AC). 
3.2.2. A documentação comprobatória, laudo médico (original ou cópia 
autenticada) e cópia simples do CPF, referidos na alínea "b" do subitem 
3.2, poderá ser enviada por SEDEX, com Aviso de Recebimento (AR) (para a 
FBR - Concurso Público Fundação Saúde 2014 Maio (Laudo Médico), 
Av. Carlos Chagas Filho, 791 - Cidade Universitária - Rio de Janeiro - RJ, 
CEP 21941-904, Caixa Postal 68042) ou poderá ser entregue pessoalmente 
ou por terceiro no endereço da FBR.  Ou ainda se preferir no posto de 
atendimento, conforme relação do Anexo IV, no horário das 09h às 17h, de 
2ª à 6ª feira, até o dia 26 de m aio  de 2014 (ÚLTIMO DIA PARA ENTREGA 
DA DOCUMENTAÇÃO).  

3.2.3. O fornecimento do laudo médico (cópia autenticada ou original) e da 
cópia simples do CPF, por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do 
candidato. A FBR não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que 
impeça a chegada da documentação a seu destino. 
3.3. O candidato que se declarar Pessoa Portadora de Deficiência (PD) 
poderá requerer na forma do subitem 6.4.9 deste edital, atendimento 
especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando 
as condições de que necessita para a realização destas.  
3.4. O laudo médico (cópia autenticada ou original) e da cópia simples do 
CPF terão validade somente para este Concurso Público e não serão 
devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias desses documentos. 
3.4.1. A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para 
concorrer na condição de Pessoa Portadora de Deficiência (PD) será 
divulgada na Internet, no endereço eletrônico 
http://concursos.biorio.org.br, conforme data prevista no cronograma 
(Anexo VI).  
3.5. A inobservância do disposto no subitem 3.2, bem como o não-
atendimento às condições especiais necessárias acarretará a perda do 
direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em tal condição.  
3.6. Considera-se Pessoa Portadora de Deficiência (PD) aquele que se 
enquadra nas categorias discriminadas no Decreto Federal nº 3.298/99, de 
20 de dezembro de 1999 e da Lei Estadual nº 2.298/94, de 08 de julho de 
1994, com redação alterada pela Lei Estadual nº 2.482/95, de 14 de 
dezembro de 1995, assim definidas: 
a) Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos 
do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia 
cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, 
exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho das funções. 
b) Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de 41 (quarenta e um) 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500 Hz, 
1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz. 
c) Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 
que, 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual 
em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea 
de quaisquer condições anteriores. 
d) Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à 
média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a 
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação; 
cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização dos recursos da comunidade; 
saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer; e trabalho. 
e) Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 
3.7. Os candidatos que se declararem Pessoas Portadoras de Deficiência 
(PD), se não eliminados no Concurso Público, serão convocados, no 
momento da contratação, para se submeter à perícia médica promovida por 
equipe multiprofissional designada pela Fundação Saúde, que verificará 
sobre a sua qualificação como deficiente ou não, bem como, no período de 
experiência, sobre a incompatibilidade entre as atribuições do emprego e a 
deficiência apresentada, nos termos do artigo 43 do Decreto Federal nº 
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3.298/99, de 20 de dezembro 1999 e suas alterações pelo Decreto Federal 
nº 5.296/04, de 02 de dezembro de 2004.  
3.8. O candidato deverá comparecer à perícia médica, munido de exames 
comprobatórios da deficiência apresentada, que atestem a espécie e o grau 
ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), conforme especificado 
no Decreto Federal nº 3.298/99, de 20 de dezembro 1999 e suas alterações, 
alterado pelo Decreto Federal nº 5.296/04, de 02 de dezembro de 2004, bem 
como à provável causa da deficiência. 
3.9. A não-observância do disposto no subitem 3.8, a reprovação na perícia 
médica ou o não comparecimento à perícia acarretará a perda do direito às 
vagas reservadas aos candidatos em tais condições. 
3.10. O candidato, Pessoa Portadora de Deficiência (PD), reprovado na 
perícia médica por não ter sido considerado deficiente, permanecerá 
somente na lista geral de classificação do emprego escolhido, deixando 
de figurar na lista específica dos candidatos com deficiência, sendo 
utilizada, para qualquer efeito, apenas a classificação geral do emprego.  
3.10.1 Não serão consideradas como deficiência as disfunções visual e 
auditiva passíveis de correção simples pelo uso de lentes ou aparelhos 
específicos. 
3.11. O candidato que se declarar Pessoa com Deficiência (PD) caso seja 
reprovado na perícia médica em virtude de incompatibilidade da deficiência 
com as atribuições do emprego será eliminado. 
3.12. O candidato que, no ato da inscrição, se declarar Pessoa Portadora de 
Deficiência (PD), se não eliminado no Concurso Público e considerado como 
Pessoa Portadora de Deficiência (PD) terá seu nome publicado em lista à 
parte e figurará também na lista de classificação geral por emprego. 
3.13. As vagas definidas no subitem 3.1 que não forem ocupadas por falta de 
candidatos que optaram a vaga reservada a Pessoa Portadora de Deficiência 
(PD), ou por reprovação destes no Concurso Público ou no exame médico, 
serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância à 
ordem classificatória.   
 
4. DA RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E ÍNDIOS 
4.1. Considerando o Decreto Estadual nº 43.007/11, de 06 de junho de 
2011 e a Lei Estadual nº 6.067/11, de 25 de outubro de 2011, fica reservado 
a candidatos negros e índios (N/I) o equivalente a 20% (vinte por cento) 
das vagas oferecidas, e das que vierem a serem criadas durante o prazo de 
validade do Concurso Público, conforme discriminado no Anexo I. 
4.1.1 Nos casos em que o número de vagas oferecidas for igual ou inferior a 
20 (vinte), o percentual da reserva de candidatos negros e índios (N/I) será 
de 10% (dez por cento), conforme artigo 1º, §8º da Lei nº 6.067/11, de 25 
de outubro de 2011.  
4.2. É considerado negro ou índio o candidato que assim se declare no 
momento da inscrição. 
4.2.1. A autodeclaração é facultativa, ficando o candidato submetido às 
regras gerais deste edital, caso não opte pela reserva de vagas. 
4.2.2. Detectada a falsidade da declaração a que se refere o item 4.2., 
será o candidato eliminado do Concurso Público e, se houver sido 
contratado, ficará sujeito à anulação de sua contratação no Serviço Público 
após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório 
e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  
4.3. Os candidatos destinatários da reserva de vagas a negros e índios 
concorrerão, além das vagas dispostas na listagem especial, à totalidade das 
vagas existentes na listagem de ampla concorrência. 
4.4. A publicação dos resultados finais será realizada em 3 (três) listas. 
A primeira Lista é Geral, destinada à pontuação e classificação de todos os 
candidatos (Ampla Concorrência (AC)), incluindo nesta lista de classificação 
geral os que se declararem como Pessoa Portadora de Deficiência (PD), 
Negros ou Índios (N/I) no ato de inscrição. A segunda Lista será destinada 
exclusivamente à pontuação dos candidatos que concorram às vagas 
reservadas as Pessoas Portadoras de Deficiência (PD) e sua 
classificação entre si. A terceira Lista será destinada exclusivamente à 
pontuação dos candidatos que concorram às vagas reservadas a Negros 
ou Índios (N/I) e sua classificação entre si. 
4.5. O candidato às vagas reservadas para Negros ou Índios (N/I) que, na 
listagem geral com a pontuação de todos os candidatos, obtiver classificação 
dentro do número de vagas oferecidas para Ampla Concorrência (AC), será 

convocado para assumir essa vaga, independentemente de estar inscrito no 
Concurso Público como negro ou índio. 
4.5.1. Caso se verifique a situação descrita no item 4.5., assim como na 
ocorrência de desistência de vaga por candidato negro ou índio aprovado, a 
vaga reservada à qual este candidato faria jus deverá ser ocupada por outro 
candidato a vagas reservadas para negros e índios, respeitada 
rigorosamente a ordem da lista específica de classificação de 
candidatos negros e índios. 
4.6. A contratação dos candidatos aprovados no Concurso Público será de 
acordo com a ordem de classificação geral no Concurso Público, mas a 
cada fração de 5 (cinco) candidatos, a quinta vaga fica destinada a 
candidato negro ou índio aprovado, de acordo com sua ordem de 
classificação na lista específica das vagas reservadas para negros e 
índios. 
4.7. Não havendo candidatos negros ou índios aprovados para preenchê-las, 
as vagas incluídas na reserva para negros e índios serão revertidas para o 
cômputo geral de vagas oferecidas neste Concurso Público, voltadas à 
Ampla Concorrência (AC), podendo ser preenchidas pelos demais 
candidatos aprovados, obedecida a ordem de classificação. 
 
5. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO NO EMPREGO 
5.1. O candidato aprovado e classificado ao final de todas as etapas no 
Concurso Público de que trata este edital, quando convocado, de acordo 
com a ordem de classificação e o quadro de vagas, segundo conveniência e 
oportunidade da Fundação Saúde, deverá comprovar as seguintes 
exigências necessárias à contratação: 
5.1.1. Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas dos 
Decretos nº 70.391/72 e 70.436/72 e do artigo 12, § 1º da Constituição 
Federal; 
5.1.2. Gozar de direitos políticos. 
5.1.3. Estar quite com as obrigações eleitorais. 
5.1.4. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos 
do sexo masculino. 
5.1.5. Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos, na data da assinatura do 
contrato de trabalho; 
5.1.6. Apresentar, na data da contratação, os requisitos exigidos para o 
emprego, conforme estabelecido no Anexo I deste edital; 
5.1.7. Comprovar estar regularmente inscrito no Conselho de Classe 
competente, se for o caso, e estar em dia com o pagamento da anuidade do 
órgão de classe competente. 
5.1.8. Ser considerado APTO no exame médico pré-admissional, com vistas 
à avaliação da aptidão física e mental para o emprego, a ser realizada por 
meio de serviços médicos credenciados ou contratados pela Fundação 
Saúde, de acordo com a Norma Regulamentadora NR-7/TEM, publicada 
pela Portaria GM nº 3.214/78, de 08 de junho de 1978, atualizada pela 
Portaria SSST nº 19/98, de 09 de abril de 1998, que dispõe sobre o 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional nas empresas. 
5.1.9. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, 
emprego ou função pública, ressalvados os cargos/empregos acumuláveis 
previstos na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Rio de 
Janeiro.  
5.2. A prestação de informação falsa ou a falsificação ou a não entrega dos 
documentos eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos 
os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais 
aplicáveis. 
5.3. A falta de comprovação de qualquer dos requisitos especificados neste 
item impedirá a contratação do candidato. 
 
6. DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO 
6.1. Valores das Taxas de Inscrição: 
 

Emprego / Nível Valor (R$) 

Empregos de Nível Superior - Médicos 85,00 

Empregos de Nível Superior - Outros Empregos de NS 85,00 

Emprego de Nível Médio Técnico 50,00 
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6.1.1. Será admitida a inscrição via Internet, no endereço eletrônico 
http://concursos.biorio.org.br, solicitada no período entre 09h00 do dia 13 
de maio de 2014 até às 23h59 do dia 25 de maio de 2014, observado o 
horário oficial de Brasília/DF. 
6.1.2. A FBR não se responsabilizará por solicitação de inscrição não 
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 
outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
6.2. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição 
obrigatoriamente por intermédio do boleto bancário gerado após a conclusão 
do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line. 
6.2.1. O boleto bancário pode ser pago em qualquer banco, correspondente 
bancário ou casa lotérica, obedecendo aos critérios estabelecidos nesses 
correspondentes bancários.  A confirmação do pagamento da inscrição 
poderá ocorrer em até 72 horas após o efetivo pagamento. 
6.2.2. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado 
obrigatoriamente até o próximo dia útil ao último dia de inscrição. 
6.2.2.1. A inscrição, cujo pagamento não for creditado até o terceiro dia útil 
após o término das inscrições, não será aceita. 6.2.3. As inscrições 
efetuadas somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da 
taxa de inscrição. 
6.2.4. O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no 
endereço eletrônico http://concursos.biorio.org.br, após o acatamento da 
inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção 
desse documento, através da consulta a página do concurso público 
utilizando o Box "Suporte ao Candidato" clicando no botão "Consultar a 
Situação de Inscrição". 
6.3. Para os candidatos que não dispuserem de acesso à Internet, a FBR 
disponibilizará, posto de atendimento com acesso à internet, conforme 
relação do Anexo IV, iniciando no período do dia 13 de maio de 2014 ao dia 
23 de maio de 2014, no horário das 09h00 às 17h00, de 2ª à 6ª feira, 
exceto no primeiro dia quando começa a funcionar às 10 horas. 
6.4. Das disposições gerais sobre a inscrição no Concurso Público: 
6.4.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital, 
seus Anexos e eventuais Atos e Retificações e certificar-se de que preenche 
todos os requisitos exigidos. No momento da inscrição, o candidato deverá 
optar por um dos empregos. 
6.4.1.1. Uma vez efetivada a inscrição não será permitida, em hipótese 
alguma, a alteração do emprego escolhido. 
6.4.2. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via 
fax ou a via correio eletrônico. 
6.4.3. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros 
ou para outros concursos públicos. 
6.4.4. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) do candidato. 
6.4.5. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo a FBR do direito de excluir do 
Concurso Público aquele que não preencher o formulário de forma completa 
e correta ou falseando informação. 
6.4.6. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será 
devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do Concurso 
Público. 
6.4.7. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, 
exceto para os candidatos que declararem e comprovarem hipossuficiência 
de recursos financeiros para pagamento da referida taxa, nos termos do 
Decreto Estadual 43.876/12, de 08 de outubro de 2012, e do Decreto Federal 
nº 6.593/08, de 02 de outubro de 2008.   
6.4.7.1. O candidato que desejar requerer a isenção da taxa de inscrição 
deverá preencher o formulário de pedido de isenção que estará disponível no 
endereço eletrônico http://concursos.biorio.org.br entre os dias 13 a 14 de 
maio de 2014, informando o Número de Identificação Social (NIS), atribuído 
pelo CadÚnico, Decreto nº 6.135/07, de 26 de junho de 2007. 
6.4.7.2. A verificação da condição para a isenção de taxa de inscrição será 
confrontada com os dados geridos pelo Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate a Fome/SISTAC. 
6.4.8. O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa 
de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato. 
6.4.9. O candidato que necessitar de atendimento especial para a 
realização das provas deverá: 

a) indicar, na solicitação de inscrição, os recursos especiais necessários; e 
b) encaminhar cópia simples do CPF e do laudo médico que justifique o 
atendimento especial solicitado; 
6.4.9.1. O laudo médico e a cópia simples do CPF poderão ser enviados, via 
SEDEX, para a Central de Atendimento da FBR - Concurso Público 
Fundação Saúde 2014 Maio (Laudo Médico - Atendimento Especial), Av. 
Carlos Chagas Filho, 791 - Cidade Universitária, Caixa Postal 68042, CEP 
21941-904 - Rio de Janeiro - RJ, podendo também ser entregues no Posto 
de Atendimento, conforme relação do Anexo IV, no horário das 09h00 às 
17h00, de 2ª à 6ª feira, até o dia 26 de maio de 2014, (ÚLTIMO DIA PARA 
ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO). 
6.4.9.2. O fornecimento do laudo médico e da cópia do CPF é de 
responsabilidade exclusiva do candidato, a FBR não se responsabiliza por 
qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da documentação a seu 
destino. 
6.4.9.3. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a 
realização das provas, além de solicitar o atendimento especial para tal fim, 
deverá encaminhar cópia simples da certidão de nascimento da criança ou 
declaração dada pelo médico da data prevista para o nascimento até o dia 
30 de maio de 2014, deverá levar um (a) acompanhante maior de idade, que 
ficará em sala reservada, com a responsabilidade da guarda da criança. Não 
haverá compensação de tempo de amamentação ao tempo de prova da 
candidata. A candidata que não levar acompanhante não realizará as provas. 
6.4.9.4. A cópia simples do CPF e do laudo médico valerão somente para 
este Concurso Público, não serão devolvidos e não serão fornecidas cópias 
dessa documentação. 
6.4.9.5. A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial 
deferido será divulgada na Internet, no endereço eletrônico 
http://concursos.biorio.org.br, na data prevista no cronograma (Anexo VI). 
6.4.9.6. A solicitação de condições ou recursos especiais será atendida, em 
qualquer caso, segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
6.4.10. O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem 
ciência e aceita as regras do edital.  E caso aprovado, classificado e 
convocado, no momento oportuno deverá entregar os documentos 
comprobatórios dos requisitos exigidos para o emprego por ocasião da 
contratação. 
 
7 .  D A CO NVO C A ÇÃ O P A R A A ETAP A 
7.1. O Cartão de Convocação para a Etapa (CCE) será disponibilizado no 
endereço ht tp : / /con curso s .b i o r io .o rg .b r  a partir de 07 de junho 
de 2014, conforme previsto no cronograma (Anexo VI) do concurso público, 
sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse 
documento, no qual constará o local de prova, endereço do local de prova e 
demais informações e orientações sobre a etapa (Prova Objetiva e 
Avaliação de Títulos). 
7.1.1. O CARTÃO DE CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA (CCE) NÃO SERÁ 
ENVIADO PELO CORREIO. 
7.1.2. Para obter esta informação o candidato deverá acessar a página 
ht tp : / / concur sos .b io r io .o rg .b r , e obrigatoriamente imprimir o seu 
CCE, no qual constarão informações referentes ao seu número de inscrição, 
emprego, data, horário da prova, local de prova, endereço completo do local 
de prova, sala de prova, tempo de duração, dentre outras informações, a 
partir da data prevista no cronograma (Anexo VI), no Box "Suporte ao 
Candidato" no qual poderá acessar o serviço de "Convocação para a 
Etapa - CCE". 
7.2. É obrigação do candidato, conferir no processo de inscrição sua 
Confirmação de Inscrição (após finalizar o ato de inscrição), no boleto de 
pagamento da taxa de inscrição ou na página da FBR na Internet, os 
seguintes dados: nome, número do documento de identidade, sigla do órgão 
expedidor, data de emissão e estado emitente, CPF, data de nascimento, 
sexo, emprego, nome da mãe, nome do pai, nível de escolaridade, endereço 
completo, telefone, celular, e-mail e, quando for o caso, a informação de que 
concorre à vaga reservada a negro/índio ou Pessoa Portadora de Deficiência 
(PD) e/ou que demande condição especial para a realização das provas. 
7.3. Caso haja inexatidão em relação à sua eventual condição de Pessoa 
Portadora de Deficiência (PD) que tenha optado por concorrer às vagas 
reservadas ou solicitado condição de atendimento especial para realização 
das provas, o candidato deverá entrar em contato com a FBR, pelo telefone 
(21) 3525-2480, das 09 h às 18 horas, horário de Brasília/DF, nos dias 03 
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a 04 de junho de 2014, conforme orientações constantes no endereço 
eletrônico http://concursos.biorio.org.br.  
7.4. Caso o candidato tenha realizado uma consulta aos seus dados de 
inscrição e tenha detectado algum tipo de inconsistência ou falta de alguma 
informação, este poderá acessar na página do Concurso Público o Box 
"Suporte ao Candidato" no qual poderá acessar o serviço de "Alterar 
Dados Cadastrais", até a data de 05 de junho de 2014. 
7.4.1. O candidato não poderá alterar os seguintes dados: seu nome, sua 
data de nascimento, o CPF, o emprego para o qual concorre, nome da mãe; 
os demais dados poderão ser alterados pelo candidato utilizando o serviço 
disponível na página do Concurso Público. 
7.4.2. Os eventuais erros de digitação no nome, CPF, data de nascimento, 
deverão ser corrigidos somente no dia das respectivas provas mediante 
solicitação ao fiscal de sala para que anote no campo próprio da ata de sala 
a informação a ser alterada.  
7.5. As informações sobre os respectivos locais de provas e a relação de 
candidatos por local de prova, estarão disponíveis, também, no endereço 
eletrônico http://concursos.biorio.org.br, sendo o documento impresso por 
meio do acesso à página na Internet, válido como Cartão de Convocação 
para a Etapa (CCE). 
7.6. O candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais de 
realização das provas como justificativa de sua ausência. O não 
comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, será considerado 
como desistência do candidato e resultará em sua eliminação do 
Concurso Público. 
8 .  D AS  ET AP AS  DO  CO NC U RSO  P Ú BLI CO 
8.1. O Concurso Público será composto de: 
8.1.1. Prova Objetiva (PO), de caráter eliminatório e classificatório, para 
os candidatos a todos os empregos. 
8.1.2. Avaliação de Títulos (AT), de caráter classificatório, para os 
candidatos a todos os empregos de Nível Superior.  
8.1.3. Checagem de Pré-Requisitos e Comprovação de Documentos, de 
caráter eliminatório, para os candidatos a todos os empregos; 
8.1.4. Exame Médico Pré-Admissional, de caráter eliminatório, para os 
candidatos a todos os empregos. 
8.2. Todas as etapas do Concurso Público deverão ser acompanhadas pelo 
cronograma (Anexo VI). 
8.3. Após o termino de cada etapa prevista neste edital, será disponibilizada 
a listagem classificatória com os resultados parciais, por emprego. 
 
9 .  D AS  P ROV AS  O BJ ET IV A S (PO )  
9.1. Das Provas Objetivas (PO) 
9.1.1. As provas objetivas estão previstas para o dia 15 de junho de 2014.  
As provas serão compostas de questões do tipo múltipla escolha e serão 
aplicadas nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói, Nova Iguaçu e São 
Gonçalo.  A aplicação da prova está prevista para o turno da manhã 
devendo ocorrer no horário das 09h00 e terá duração de 4 (quatro) horas. 
9.1.2. Cada questão da prova objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente 
uma correta. 
9.1.3. A quantidade de questões por disciplina, o valor de cada questão, o 
mínimo de pontos por disciplina para aprovação e o mínimo de pontos por 
conjunto de disciplinas para aprovação estão descritos no Anexo II deste 
edital. 
9.1.4. O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para 
o cartão de respostas, que será o único documento válido para a correção 
das provas. O preenchimento do cartão de respostas será de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com 
as instruções específicas contidas neste edital e no cartão de respostas. 
9.1.4.1. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas por 
erro do candidato. 
9.1.5. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos 
advindos do preenchimento indevido do cartão de respostas. Serão 
consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com 
este edital ou com as instruções constantes no cartão de respostas, tais 
como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não-
preenchido integralmente. 
9.1.6. O candidato não deverá; amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, 
de qualquer modo, danificar o seu cartão de respostas, sob pena de arcar 
com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica. 

9.1.7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, 
em especial seu nome, seu número de inscrição, sua opção de emprego, sua 
data de nascimento e o número de seu documento de identidade. 
9.2. Os conteúdos programáticos estão disponíveis no Anexo III deste edital. 
 
10 .  DA S CO N DI ÇÕE S DE  R E ALIZ AÇ ÃO  DA S P RO VA S 
OBJ ET I VA S 
10.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para prestar as 
provas, munido de caneta esferográfica de tinta indelével preta ou azul e 
de documento oficial e original de identidade, contendo fotografia e 
assinatura. É recomendado ao candidato chegar com antecedência de 
60 (sessenta) minutos do horário estabelecido para o fechamento dos 
portões de acesso ao local da prova objetiva; 
10.1.1. Serão considerados documentos oficiais e originais de identidade: 
carteiras expedidas pelos Comandos Militares (ex-Ministérios Militares), 
pelas Secretarias de Segurança, pelos Corpos de Bombeiros, pelas Polícias 
Militares e pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, 
Conselhos, etc.); passaporte; carteiras funcionais do Ministério Público, 
Magistratura, da Defensoria Pública e outras carteiras expedidas por órgão 
público que, por Lei Federal, valem como identidade; e a Carteira Nacional 
de Habilitação.  
10.1.2. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a 
permitir, com clareza, a identificação do candidato e de sua assinatura. 
10.1.2.1. O candidato será submetido à identificação especial caso seu 
documento oficial e original de identidade apresente dúvidas quanto à 
fisionomia ou assinatura.  
10.1.3. O candidato que não apresentar documento oficial e original de 
identidade não realizará as provas. 
10.1.3.1. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento 
oficial e original de identidade, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá 
ser apresentado documento que comprove o registro do fato em órgão 
policial, expedido no prazo máximo de 30 dias, sendo o candidato submetido 
à identificação especial.  O candidato terá um prazo de 5 (cinco) dias para 
voltar ao local definido no momento da identificação especial para apresentar 
um novo documento oficial e original com foto, sob pena de não 
apresentando no prazo ser eliminado do concurso público.  
10.2. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada para as provas 
objetivas. O não comparecimento, qualquer que seja a alegação, acarretará 
a eliminação automática do candidato. 
10.3. É vedado ao candidato prestar as provas fora do local, data e horário 
pré-determinado pela organização do Concurso Público. 
10.4. Não será permitido ao candidato entrar no local de realização das 
provas após o horário previsto para o fechamento dos portões ou após o 
horário estabelecido para o seu início.  
10.5. Não será permitido ao candidato entrar na sala de prova portando 
(carregando consigo, levando ou conduzindo) armas ou aparelhos 
eletrônicos (mp3 ou mp4, telefone celular (mesmo que desligados ou 
mesmo sem a fonte de energia), qualquer tipo de relógio com mostrador 
digital, pager, agenda eletrônica, tablet, smart phone, notebook, palm top, 
ipad, receptor, gravador, ipod, fone de ouvido, pen drive, máquina 
fotográfica, filmadora, etc.). Caso o candidato leve alguma arma e/ou algum 
aparelho eletrônico, estes deverão ser entregues à Coordenação e somente 
serão devolvidos ao final da prova.  No caso do candidato ter autorização de 
portar arma, deverá procurar a coordenação para deixá-la sob custódia, 
devendo o candidato ser responsável por desmuniciá-la e a colocar em 
envelope de segurança, fornecido pela FBR, ficando a arma na sala de 
coordenação até o final da prova do candidato. 
10.5.1. A FBR não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos 
e/ou equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, nem 
por danos neles causados. 
10.5.2. O descumprimento do descrito no subitem 10.7 deste edital implicará 
na eliminação do candidato. 
 
10.6. Das provas 
10.6.1. Após assinar a lista de presença na sala de prova, o candidato 
receberá do fiscal de sala o cartão de respostas. 
10.6.1.1. O candidato deverá conferir as informações contidas neste e 
assinar seu nome em local apropriado. 
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10.6.1.2. Caso o candidato identifique erros durante a conferência das 
informações contidas no cartão de respostas, estes devem ser informados ao 
fiscal de sala que anotará em campo próprio na ata de sala. 
10.6.1.2.1. Não é permitida a solicitação de alteração do emprego para o 
qual o candidato concorre e/ou o tipo de vaga escolhida (vaga de Ampla 
Concorrência (AC), vaga reservada a Pessoa Portadora de Deficiência (PD) 
ou vaga reservada aos candidatos que se declarem Negros ou Índios (N/I)), 
seja qual for o motivo alegado. 
10.6.1.3. O candidato deverá transcrever, utilizando caneta esferográfica de 
tinta indelével preta ou azul, as respostas da prova objetiva para o cartão 
de respostas, que será o único documento válido para a correção eletrônica. 
O preenchimento do cartão de respostas será de inteira responsabilidade do 
candidato que deverá proceder em conformidade com as instruções contidas 
neste. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas 
por erro do candidato. 
10.6.1.4. Será atribuída NOTA ZERO à questão da prova objetiva que não 
corresponder ao gabarito oficial ou que contiver emenda, rasura ou mais de 
uma ou nenhuma resposta assinalada. 
 
10.7. Por motivo de segurança os procedimentos a seguir serão 
adotados: 
a) após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de 
prova ou do local de espera, sem autorização e acompanhamento da 
fiscalização; 
b) somente depois de decorrida uma hora do início das provas, o candidato 
poderá entregar seu caderno de questões (prova) e seu cartão de respostas 
e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de 
prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência 
declarando sua desistência do Concurso Público, que será lavrado pelo 
coordenador do local; 
c) ao candidato NÃO será permitido levar seu caderno de questões 
(prova) ou copiar os seus assinalamentos.  Será disponibilizado um 
exemplar (modelo) da prova no endereço eletrônico 
http://concursos.biorio.org.br, no dia seguinte à realização da prova 
objetiva, bem como o gabarito preliminar oficial; 
d) ao terminar a prova o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de 
sala, o seu cartão de respostas e o seu caderno de questões (prova) 
solicitando a devolução do seu documento de identidade, que se encontra 
em poder do fiscal de sala, porém sempre visível, desde o momento do seu 
ingresso na sala; 
e) será disponibilizada a imagem do seu cartão de respostas no endereço 
eletrônico http://concursos.biorio.org.br, no dia 17 de junho de 2014 para 
consulta e impressão. 
f) os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e 
somente poderão sair juntos do recinto, após o término das provas dos três 
candidatos ou ao esgotamento do tempo de prova, quando deverão apor na 
ata de sala suas respectivas assinaturas. 
 
10.8. Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) chegar ao local de prova após o fechamento dos portões ou após o 
horário estabelecido para o início da prova ou realizar a prova em local 
diferente do designado. 
b) for surpreendido em comunicação, durante a realização da prova, por 
qualquer meio no local de provas, com outro candidato ou pessoa não 
autorizada; 
c) for surpreendido durante o período de realização de sua prova 
portando (carregando consigo, levando ou conduzindo (mesmo que 
desligados ou mesmo sem a fonte de energia) armas ou aparelhos 
eletrônicos (mp3 ou mp4, telefone celular, qualquer tipo de relógio com 
mostrador digital, bip, agenda eletrônica, tablet, smart phone, notebook, palm 
top, ipad, receptor, gravador, ipod, fone de ouvido, pen drive, máquina 
fotográfica, filmadora, etc.), quer seja na sala de prova ou nas dependências 
do seu local de prova; 
d) utilizar-se de livros, códigos, impressos, máquinas calculadoras e 
similares, pagers, smart phone, tablet, telefones celulares ou qualquer tipo de 
consulta durante o período de realização de sua prova, quer seja na sala de 
prova ou nas dependências do seu local de prova; 
e) fizer, em qualquer documento, declaração falsa; 

f) desrespeitar membro da equipe de fiscalização, assim como proceder de 
forma a perturbar a ordem e a tranquilidade necessária à realização da 
prova; 
g) descumprir qualquer das instruções contidas na capa da prova; 
h) NÃO realizar a prova, ausentar-se da sala de prova ou do local de espera 
sem justificativa ou sem autorização, após ter assinado a lista de presença, 
portando ou não o cartão de respostas; 
i) NÃO devolver o cartão de respostas e o caderno de questões (prova); 
j) deixar de assinar o cartão de respostas e/ou a lista de presença; 
k) não atender às determinações do presente Edital, seus Anexos e 
eventuais Atos e Retificações; 
l) tiver utilizado processos ilícitos, que forem constatados, mesmo após a 
prova, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, ter o candidato 
se utilizado de processos ilícitos. 
 
11 .  DO RE SULT A DO E  CL A SSIF I C A ÇÃ O DA  P RO VA  
OBJ ET I VA 
11.1. Os candidatos aprovados na prova objetiva (PO), segundo os critérios 
estabelecidos no Anexo II deste edital, serão classificados em ordem 
decrescente de total de pontos, considerando-se os empates. 
11.1.1. Os candidatos reprovados na prova objetiva serão eliminados do 
certame e não constarão da classificação. 
11.2. Os candidatos concorrentes aos empregos de nível superior que 
obtiverem o mínimo de pontos exigidos, conforme previsto no Anexo II, 
serão selecionados rigorosamente pela ordem de classificação da nota da 
prova objetiva, para a Avaliação de Títulos (AT), quando todos terão seus 
títulos analisados. 
11.2.1. Havendo empate entre candidatos classificados na última nota da 
linha de corte, todos serão convocados para a Avaliação de Títulos (AT). 
 
12 .  DA  AV ALI AÇ ÃO  DE T ÍT ULOS  (AT )  
12.1. Os candidatos para todos os empregos de Nível Superior deverão 
entregar cópia simples dos documentos a serem considerados para a 
Avaliação de Títulos (AT) no mesmo dia e local de realização da prova 
objetiva, no dia 15 de junho de 2014. 
12.1.1. A Fundação BIO-RIO disponibilizará na página um formulário de 
orientação e organização de preenchimento dos documentos que pretende 
entregar no dia da prova objetiva.  Não há necessidade de o candidato levar 
envelope para entrega dos títulos, sendo os títulos colocados em envelope a 
ser fornecido pela FBR.  Os documentos terão suas folhas contadas e o 
total de folhas entregues será anotado na lista de entrega que deverá ser 
assinada pelo candidato.  Após a assinatura da lista de entrega, o envelope 
será lacrado com etiqueta que contém os dados dos candidatos. 
12.1.2. O candidato que não apresentar as cópias dos documentos para a 
Avaliação de Títulos, no prazo estabelecido no subitem 12.1 deste edital, 
receberá nota 0 (zero) na Avaliação. 
12.1.3. As cópias dos documentos encaminhadas para a Avaliação de 
Títulos fora do prazo estabelecido no subitem 12.1 deste edital não serão 
analisadas. 
12.2. A Avaliação de Títulos será realizada para todos os candidatos 
aprovados e classificados na prova objetiva, para os empregos que tenham 
previsão desta etapa. 
12.3. As cópias dos documentos entregues não precisarão estar 
autenticadas em cartório. Estas cópias/documentos não serão devolvidas. 
12.4. A Avaliação de Títulos será feita de acordo com os critérios 
estabelecidos neste item e no Anexo V deste edital. 
12.5. Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação Stricto 
Sensu em nível de mestrado ou doutorado, será aceito o diploma ou 
certificado/declaração (este último acompanhado obrigatoriamente de 
histórico escolar que permita identificar o número de créditos obtidos, as 
disciplinas cursadas e a indicação do resultado do julgamento da dissertação 
ou tese) de conclusão do curso. 
12.6. Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação Lato 
Sensu, será aceito o certificado de conclusão do curso, nos moldes do artigo 
7 da Resolução CNE/CES nº 01/07, de 08 de junho de 2007. 
12.6.1. Caso o certificado não contenha as informações definidas pela 
Resolução citada no subitem anterior, será aceita uma declaração da 
instituição, em papel timbrado e com o CNPJ, informando que o curso atende 
as exigências da referida resolução, anexando a esta, obrigatoriamente, o 
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histórico escolar que permita identificar a quantidade total de horas do curso, 
as disciplinas cursadas e a indicação da aprovação ou não no curso, 
contendo inclusive o resultado do trabalho final ou monografia.  O 
responsável pela assinatura deverá assinar por extenso e colocar seu nome 
completo e seu registro funcional. 
12.6.2. Não será considerado como curso de pós-graduação Lato Sensu o 
curso de pós-graduação Stricto Sensu em nível de mestrado ou doutorado 
cujas disciplinas estejam concluídas e o candidato ainda não tenha realizado 
a dissertação ou tese, ou obtido o resultado do julgamento das mesmas. 
12.7. Todos os documentos deverão ser oriundos de instituições 
reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) ou devem ser registrados 
pelo MEC, conforme o caso. 
12.8. Os documentos relativos a cursos realizados no exterior só serão 
considerados quando atendida a legislação nacional aplicável. 
12.9. Somente serão aceitas certificados/declarações das instituições 
referidas nos subitens anteriores nas quais seja possível efetuar a 
identificação das mesmas e constem de todos os dados necessários à sua 
perfeita comprovação. 
12.10. O mesmo diploma ou certificado/declaração será considerado uma 
única vez. 
12.11. A comprovação de Tempo de Serviço será feita por meio da 
apresentação de: 
a) Para contratados pela CLT (por tempo indeterminado): cópia simples 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (folha de identificação 
onde constam número, foto e série, folha da identificação civil e folha onde 
constam os contratos de trabalho) e acompanhada obrigatoriamente de 
declaração do empregador, em papel timbrado e com o CNPJ, no qual 
conste claramente a identificação do serviço realizado (contrato), o período 
inicial e o final (de tanto até tanto ou de tanto até a data atual, quando for o 
caso) do mesmo e descrição das atividades executadas e cópia simples 
dos documentos relacionados como pré-requisitos que comprove estar 
habilitado para o exercício da profissão (diploma, certificado de conclusão, 
registro no Conselho de Classe, etc.); 
b) Para servidores/empregados públicos: cópia simples de Certidão de 
Tempo de Serviço ou declaração (em papel timbrado e com o CNPJ e nome 
e registro de quem assina), no caso de órgão público/empresa pública, 
informando claramente o serviço realizado, o período inicial e final (de tanto 
até tanto ou de tanto até a data atual, quando for o caso) e acompanhada 
obrigatoriamente de declaração do órgão/empresa pública, em papel 
timbrado e com o CNPJ, no qual conste claramente a identificação do serviço 
realizado, o período inicial e o final (de tanto até tanto ou de tanto até a data 
atual, quando for o caso) do mesmo com descrição das atividades 
executadas e cópia simples dos documentos relacionados como pré-
requisitos que comprove estar habilitado para o exercício da profissão 
(diploma, certificado de conclusão, registro no Conselho de Classe, etc.); 
c) Para prestadores de serviço com contrato por tempo determinado: 
cópia simples do contrato de prestação de serviços ou contrato social ou 
cópia simples do contracheque (demonstrando claramente o período inicial e 
final de validade no caso destes dois últimos) e acompanhado 
obrigatoriamente de declaração do contratante ou responsável legal, no 
qual consta claramente o local onde os serviços foram prestados, a 
identificação do serviço realizado, o período inicial e final (de tanto até tanto 
ou de tanto até a data atual, quando for o caso) do mesmo e descrição das 
atividades executadas e cópia dos documentos relacionados como pré-
requisitos que comprove estar habilitado para o exercício da profissão 
(diploma, certificado de conclusão, registro no Conselho de Classe, etc.); 
d) Para autônomo: cópia simples do contracheque ou recibo de pagamento 
de autônomo - RPA (cópia do RPA referente ao mês de início de realização 
do serviço e ao mês de término de realização do serviço) referente ao mês 
de início de realização do serviço e ao mês de término de realização do 
serviço e acompanhada obrigatoriamente de declaração da cooperativa 
ou empresa responsável pelo fornecimento da mão de obra, em papel 
timbrado com o CNPJ, no qual consta claramente o local onde os serviços 
foram prestados, a identificação do serviço realizado, o período inicial e final 
(de tanto até tanto ou de tanto até a data atual, quando for o caso) do mesmo 
e descrição das atividades executadas e cópia simples dos documentos 
relacionados como pré-requisitos que comprove estar habilitado para o 
exercício da profissão (diploma, certificado de conclusão, registro no 
Conselho de Classe, etc.). 

12.12. Os documentos relacionados no subitem 12.11 deste edital, opções 
"a", "b" e "d", deverão ser emitidos pelo Setor de Pessoal ou de Recursos 
Humanos ou por outro setor da empresa, devendo estar devidamente 
datados e assinados, sendo obrigatória à identificação do emprego e da 
pessoa responsável pela assinatura. 
12.13. Os documentos relacionados no subitem 12.11 deste edital que fazem 
menção a períodos deverão permitir identificar claramente o período inicial e 
final da realização do serviço, não sendo assumido implicitamente que o 
período final seja a data atual. 
12.14. Serão desconsiderados os documentos relacionados nos subitens 
12.11, 12.12 e 12.13 que não contenham todas as informações relacionadas 
e/ou não permitam uma análise precisa e clara da experiência profissional do 
candidato. 
12.15. Só será considerada a experiência profissional adquirida pelo 
candidato após a conclusão do curso de graduação exigido como pré-
requisito e o respectivo registro no Conselho de Classe. 
12.16. Não será aceito como experiência profissional o tempo de 
estágio, de bolsa de estudo ou de monitoria. 
12.17. Cada título será considerado uma única vez. 
12.18. Para efeito do cômputo de pontuação relativa a tempo de 
experiência não será considerada mais de uma pontuação no mesmo 
período. 
 
13 .  DOS  R EC U RSO S A DM IN ISTR ATI VOS 
13.1. Os recursos administrativos deverão ser feitos em aplicativo específico 
disponível no endereço eletrônico http://concursos.biorio.org.br na data 
prevista no cronograma do Concurso Público (Anexo VI). 
13.2. No caso da prova objetiva, admitir-se-á um formulário eletrônico de 
recurso, por questão, relativamente ao gabarito, à formulação ou ao 
conteúdo das questões, desde que devidamente fundamentado e instruído 
com a referência bibliográfica. 
13.2.1. Após o julgamento dos recursos administrativos interpostos a banca 
examinadora poderá efetuar alterações no gabarito preliminar ou anular 
questões. 
13.2.2. Após o julgamento dos recursos administrativos interpostos, os 
pontos correspondentes às questões, porventura anuladas, serão atribuídos 
a todos os candidatos. 
13.3. O candidato deverá preencher 1 (um) formulário eletrônico para 
Recurso Administrativo para cada questão recorrida, no caso da prova 
objetiva, diretamente na página http://concursos.biorio.org.br. 
13.4. No caso do resultado da Avaliação de Títulos, será assegurado aos 
candidatos o direito a recurso contra a pontuação recebida. 
13.5. Admitir-se-á um único recurso administrativo, para cada candidato, nos 
casos de recursos administrativos contra: a relação preliminar dos 
candidatos que concorrem as vagas de Pessoas Portadoras de Deficiência 
(PD), a relação preliminar de candidatos que concorrem as vagas reservas 
aos candidatos que se declararem Negros ou Índios (NI), contra a correção 
das provas objetivas (Nota preliminar) e da relação preliminar das notas da 
Avaliação de Títulos. 
13.6. O candidato poderá efetuar a solicitação de qualquer pedido de recurso 
no endereço eletrônico h t tp : / /co ncurso s .b io r io .o rg .b r  a partir das 
09h00 do primeiro dia até as 23h59 do último dia do prazo definido para 
a solicitação do recurso, nas datas definidas no cronograma (Anexo VI). 
13.7. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do 
prazo ou da forma estipulada neste edital. 
13.8. O resultado dos recursos, assim como as alterações de gabaritos das 
provas objetivas e as alterações da situação de concorrência as vagas 
reservadas as Pessoas Portadoras de Deficiência, as vagas reservadas aos 
que se declararem negros ou índios, das notas da correção da Prova 
Objetiva, de notas da Avaliação de Títulos, e as imagens das respostas aos 
recursos, que vierem a ocorrer após julgamento dos recursos, estarão à 
disposição dos candidatos no endereço eletrônico 
http://concursos.biorio.org.br. 
13.9. A decisão final da banca avaliadora será soberana e irrecorrível, não 
existindo desta forma recurso contra resultado de recurso. 
 
14 .  DA  CLA SSIF IC A Ç ÃO F I NAL  
14.1. Os candidatos considerados aprovados, segundo os critérios 
estabelecidos no Anexo II deste edital, serão ordenados e classificados de 
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acordo com cada emprego escolhido no ato da inscrição, segundo a ordem 
decrescente do somatório das notas das etapas previstas, conforme o 
emprego e o tipo de vaga (vaga de Ampla Concorrência (AC), vaga 
reservada as Pessoas Portadoras de Deficiência (PD) ou vaga reservada aos 
candidatos que se declararam como Negro ou Índio (N/I)). 
14.1.1. Para os candidatos que tenham escolhido emprego que tenha a 
previsão da etapa da Avaliação de Títulos, a nota final do candidato será 
calculada, considerando-se que NF é a Nota Final, NO é a Nota da Prova 
Objetiva, NT é a Nota da Avaliação de Títulos, da seguinte forma: 
 

NF [Nota Final] = NO [Nota da Prova Objetiva] + NT [Nota da Avaliação de 
Títulos] 

 
14.1.2. Para os candidatos que tenham escolhido emprego que não tenha a 
previsão da etapa da Avaliação de Títulos, a nota final do candidato será 
calculada, considerando-se que NF é a Nota Final e NO é a Nota da Prova 
Objetiva da seguinte forma: 
 

NF [Nota Final] = NO [Nota da Prova Objetiva] 
 
14.2. Os candidatos serão convocados estritamente de acordo com a 
classificação final para cada emprego do Concurso Público. Os candidatos 
aprovados dentro do quadro de vagas previstas neste edital serão 
contratados, segundo conveniência, oportunidade e existência de 
dotação/disponibilidade orçamentária específica da Fundação Saúde, 
durante a validade do concurso público. 
14.3. Em caso de igualdade na nota final, para fins de classificação, terá 
preferência na classificação, sucessivamente, o candidato que: 
1º) tiver maior idade, dentre os candidatos com mais de 60 (sessenta) anos, 
na forma do parágrafo único do artigo 27 e do artigo 1 da Lei n° 10.741/03, 
de 01 de outubro de 2003; 
2º) obtiver maior nota em Conhecimentos Específicos; 
3º) obtiver maior nota em SUS. 
 
15 .  DA  COM PR OV AÇ ÃO  D E REQ UI S ITO S E  
CO NTR AT AÇ ÃO 
15.1. O candidato aprovado e classificado de acordo com os critérios deste 
edital e dentro dos limites previstos e definidos neste Concurso Público será 
convocado, pela Fundação Saúde, segundo sua conveniência, oportunidade 
e existência de dotação/disponibilidade orçamentária específica, por 
correspondência direta, por meio de Carta ou Telegrama com Aviso de 
Recebimento (AR) encaminhado para endereço informado no ato da 
inscrição e por publicação oficial (no DOERJ e nos sites da Fundação 
Saúde – www.fundacaosaude.rj.gov.br  e da Fundação BIO RIO -
http://concursos.biorio.org.br), para realizar os tramites necessários para 
contratação (comprovação dos requisitos exigidos neste edital e exame 
médico), obedecida à rigorosa ordem final de classificação, ambos de 
caráter eliminatório. 
15.1.1. Os candidatos classificados no Concurso Público e não habilitados na 
inspeção de saúde serão eliminados. 
15.1.2. No caso de impossibilidade de convocação do candidato por 
ausência de dados suficientes ou sua inconsistência, o candidato que não se 
manifestar, será eliminado do Concurso Público e será convocado o 
candidato subsequente. 
15.1.3. O candidato deve fornecer uma referência para o seu endereço, 
responsabilizando-se pelo não recebimento da correspondência de 
convocação. É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento 
correto de seu endereço e sua atualização, em caso de mudança. 
15.2. A convocação do candidato aprovado e classificado de acordo com os 
critérios deste edital observará os procedimentos abaixo assinalados: 
15.2.1. A cada 05 (cinco) candidatos convocados, o quinto candidato 
convocado será, necessariamente, um optante pela cota reservadas a 
Negros ou Índios (N/I). 
15.2.2. A cada 20 (vinte) candidatos convocados, o vigésimo será, 
necessariamente, um optante pela cota reservada a Pessoas Portadoras 
de Deficiência (PD). Neste caso, o optante pela cota reservada a Negros 
ou Índios, que deveria ser o vigésimo convocado, passará a ser o 
décimo nono. 

15.2.3. No caso do candidato, optante por vagas reservadas às cotas N/I 
ou PD, se classificar entre os candidatos optantes pela Ampla 
Concorrência (AC), esta situação (AC) será priorizada em detrimento da 
condição de cotista (N/I ou PD), sem prejuízo da classificação geral do 
candidato; 
15.2.3.1 Para o lugar do candidato que teve a alteração da condição, 
será convocado o próximo candidato optante pelo sistema de cotas. 
15.3. No ato da contratação, os candidatos deverão apresentar os 
seguintes itens e documentos ORIGINAIS: 
a) Carteira de Trabalho (CTPS); 
b) 02 fotos 3x4 coloridas, recentes e iguais; 
15.3.1. No ato da contratação, os candidatos deverão apresentar 
ORIGINAIS e CÓPIA SIMPLES dos seguintes documentos (frente e verso 
legível): 
a) RG (02 cópias), CPF (02 cópias), Título de Eleitor e comprovante de 
última votação, PIS/PASEP (caso o candidato não possua o cartão do PIS, 
deverá retirar o extrato de FGTS na Caixa Econômica Federal); 
b) Certificado de Reservista para candidatos ou Carta Patente, do sexo 
masculino, maior de 18 anos; 
c) Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação de 
Desquite/Divórcio/União Estável; 
d) Certidão de Nascimento (filhos menores de 21 anos); 
e) 01 cópia da Carteira de Vacinação Pessoal, constando vacina antitetânica 
e contra a hepatite B (REGULARIZADA); 
f) Diploma ou Certificado do Nível de Escolaridade requisitado pelo emprego 
(categorias técnicas devem apresentar também Diploma ou Certificado de 
Conclusão do curso); 
g) Cédula do Registro no Conselho de Classe (se for o caso), conforme 
previsão do Anexo I; 
h) Comprovante de Pagamento da Anuidade do Conselho de Classe do ano 
vigente ou Declaração de Quitação (se for o caso); 
i) 02 cópias de Comprovantes de Residência, com CEP (preferencialmente 
conta de telefone ou energia); 
j) 02 Cópias de CTPS (folha de Identificação Civil: folha com a foto e o verso, 
contratos de trabalho e contribuição sindical); 
k) Se em união estável, cópia dos documentos do companheiro (a) e 
documento que o (a) caracterize como dependente. 
15.4. A Fundação BIO-RIO e a Fundação Saúde do Estado do Rio de 
Janeiro - Fundação Saúde divulgarão sempre que necessário, normas 
complementares, listas de classificados e avisos oficiais sobre o Concurso 
Público. 
15.5. Caso o candidato aprovado não preencha, no momento da assinatura 
do contrato de trabalho, os requisitos constantes do item 5.1 deste edital, ou 
não tenha apresentado, até o momento da assinatura do contrato de 
trabalho, algum documento exigido no item 15.3 deste edital, haverá 
impedimento para a sua contratação, o que ensejará a RENÚNCIA à 
classificação inicial, conforme disposto no item 16. 
15.6. As despesas decorrentes da participação em todas as etapas e 
procedimentos do Concurso Público de que trata este edital correrão por 
conta dos candidatos, os quais não terão direitos a ressarcimento de 
despesas de qualquer natureza. 
15.7. O candidato deverá apresentar, como requisito para a contratação, 
declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, na 
forma do art. 13 da Lei nº 8.429/92. 
15.8. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 
 
16 .  DA  RE NÚ N CI A À  CL AS S IF I CA Ç ÃO IN I CI AL  (F I N AL  DE  
F ILA )  
16.1. O candidato convocado para assinatura do contrato de trabalho, dentro 
do prazo de que trata o subitem 17.14 deste edital, poderá optar 
expressamente pela renúncia à sua classificação inicial, passando a ocupar 
o último lugar na relação de aprovados, de acordo com o 
emprego/especialidade, posição na qual aguardará uma nova convocação. 
16.1.1. O candidato que optar pela renúncia à sua classificação inicial, na 
forma do item anterior 16.1, fica ciente de que está assumindo o risco de não 
ser contratado posteriormente, pois a convocação para contratação 
dependerá do surgimento de novas vagas, exceto se a listagem de 
candidatos aprovados e classificados for menor que o número de vagas 
definido neste Edital.  
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16.2. O candidato que for impedido no ato da assinatura do contrato de 
trabalho, conforme previsto no subitem 15.5 deste edital, ensejará 
automaticamente a renúncia à classificação inicial a fim de evitar a sua 
eliminação compulsória do certame. 
16.3. A renúncia à classificação poderá ocorrer uma única vez em cada uma 
das listagens mencionadas no subitem 14.1. 
 
17 .  DA S DI SPO SI ÇÕE S F I N AI S  
17.1. O candidato poderá obter informações e orientações sobre o Concurso 
Público, tais como: Editais, Manual do Candidato, Processo de Inscrição, 
Local de Prova, Gabaritos e Notas das Provas Objetivas e Notas da 
Avaliação de Títulos Resultados dos Recursos Administrativos e Resultado 
Final na página do Concurso Público no endereço eletrônico 
http://concursos.biorio.org.br ou pela Central de Atendimento da BIO-RIO 
Concursos (21) 3525-2480, das 09h às 18h, horário oficial de Brasília/DF. 
Os atos de convocação dos candidatos para contratação podem ser 
acompanhados na página da BIO-RIO Concursos e no endereço 
eletrônico da Fundação Saúde: www.fund ac aos aude . r j .gov .b r .  
17.2. Os candidatos aprovados e classificados, quando convocados para 
apresentação dos documentos necessários a contratação deverão 
apresentar registro no conselho regional na profissão relativa ao emprego no 
Estado do Rio de Janeiro, se for exigido para a categoria (vide requisitos 
presentes no Anexo I).  Os candidatos que tenham registro em conselhos 
de classe de outros estados deverão solicitar a transferência do registro 
profissional ou efetuar a inscrição secundária no Estado do Rio de 
Janeiro, conforme normativa do respectivo conselho. 
 17.3. No ato da admissão, o candidato deverá preencher e assinar 
Declaração de Não Cumulatividade ou Declaração de Cumulatividade 
para os fins previstos na legislação pertinente, especialmente no artigo 37, 
incisos XVI e XVII da Constituição Federal, com a redação que lhe foram 
dadas pelas Emendas Constitucionais nº 19, de 1998, e nº 34, de 2001. 
17.4. No ato da admissão, o candidato deverá preencher e assinar 
Declaração informando não estar cumprindo sanção por inidoneidade, 
aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, 
estadual ou municipal; 
17.5. O candidato fica ciente de que, ao se inscrever no concurso, deverá 
cumprir as exigências desse edital; 
17.6. O candidato convocado para a realização de qualquer fase do concurso 
público e que não a atender, no prazo estipulado pela Fundação Saúde, 
será considerado desistente, sendo automaticamente excluído deste 
Concurso Público. 
17.7. Para os empregos/especialidades que ainda tiverem banco de 
candidatos classificados em concurso ainda vigente, a convocação dos 
novos candidatos aprovados será condicionada ao esgotamento do 
banco de reservas ou término da vigência. 
17.8. Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões, relativos à 
classificação ou notas dos candidatos, valendo para tal fim os resultados 
publicados no endereço eletrônico h t tp : / / concur sos .b io r io .o rg  e no 
endereço eletrônico www. fun dac aos aude. r j .go v .b r  e  na  
imp re ns a  o f i c i a l . 
17.9. Não serão fornecidos atestados, cópias de documentos, certificados ou 
certidões relativos a notas de candidatos reprovados. 
17.10. A aprovação e classificação final no Concurso Público assegurará 
apenas a expectativa de direito à contratação para os candidatos 
classificados, ficando a contratação condicionada à observância das 
disposições legais pertinentes, a disponibilidade orçamentária, à rigorosa 
ordem de classificação e ao prazo de validade do Concurso Público. 

17.10.1. O candidato convocado ficará sujeito ao contrato de experiência de 
até noventa dias, ao término do qual, se o desempenho do profissional após 
a avaliação for satisfatório, o contrato converter-se-á, automaticamente, por 
prazo indeterminado, caso contrário terá o seu contrato extinto, conforme 
legislação vigente, sem nenhum ônus para a Fundação Saúde. 
17.10.2. Durante o período de vigência do Contrato de Trabalho de 
Experiência, o candidato admitido será avaliado, para verificação de sua 
adaptação e adequação ao desempenho das atribuições do emprego, que 
considerará os seguintes fatores, sem prejuízo de outros que possam vir a 
ser adotados: Relacionamento interpessoal, responsabilidade, qualidade e 
produtividade, conhecimento do trabalho, flexibilidade e adaptações, 
administração do tempo, comunicação, uso adequado de equipamentos, 
atualização/capacitação e iniciativa.  
17.11. O candidato admitido pela Fundação Saúde fará jus ao vale-
transporte no âmbito da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro 
para utilização no trajeto ida e volta ao trabalho, nos exatos termos da Lei nº 
5.628/09. 
17.12. Os candidatos classificados, excedentes às vagas ofertadas como 
Ampla Concorrência (AC) e/ou como reservadas à Pessoa Portadora de 
Deficiência (PD) e/ou como reservadas aos candidatos que concorrem às 
vagas reservadas a Negros e Índios (N/I) até o limite estabelecido no Anexo 
I, serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade do 
Concurso Público e poderão ser contratados, segundo conveniência, 
oportunidade e existência de dotação/disponibilidade orçamentária específica 
da Fundação Saúde, em função da disponibilidade de vagas. 
17.13. Os candidatos mantidos em cadastro de reserva poderão ser 
convocados a ocupar vaga em qualquer Unidade sob a atuação da 
Fundação Saúde, em que houver vaga disponível. 
17.14. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, 
contado a partir da data da publicação de homologação do concurso público, 
podendo este prazo ser prorrogado por igual período, por decisão da 
Fundação Saúde.  
17.15. O candidato é responsável pela atualização de endereço residencial 
durante a realização do Concurso Público junto à FBR, e após a 
homologação, junto à Fundação Saúde. A não atualização poderá gerar 
prejuízos ao candidato, sem nenhuma responsabilidade para a FBR e para a 
Fundação Saúde. 
17.16. A prestação de declaração falsa e/ou a não apresentação de 
qualquer documento exigido importará em insubsistência de inscrição, 
nulidade de habilitação e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo 
das sanções aplicáveis à falsidade de declaração, ainda que o fato seja 
constatado posteriormente.  
17.17. A Fundação Saúde e a FBR se reservam o direito de promover as 
correções que se fizerem necessárias, em qualquer fase do Concurso 
Público ou posterior ao Concurso Público, em razão de atos ou fatos não 
previstos, respeitadas as normas e os princípios legais. 
17.18. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa 
aceitação, por parte do candidato, de todas as condições, normas e 
exigências constantes deste edital, bem como os atos que forem expedidos 
sobre o Concurso Público. 
17.19. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Fundação 
Saúde do Estado do Rio de Janeiro - Fundação Saúde e pela Fundação 
BIO-RIO, no que tange à realização deste Concurso Público. 
 

R io  d e  J an e i ro ,  09  d e  Ma i o  d e  20 14 .  
 

Clarisse Lobo 
Diretora Executiva
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Anexo I - Quadro de Vagas 
 

Vagas 
Código Emprego - Área de Atuação Vencimentos 

Carga 
Horária Qualificação Mínima 

Total AC P/D N/I 

ASC01 Assistente Social - Assistência Social / Geral R$ 2.402,64 24 h 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Serviço Social e Registro no CRESS. 

1 1 - - 

ACG02 
Biólogo/ Biomédico/ Farmacêutico -  Análises 
Clínicas / Geral 

R$ 2.402,64 24 h 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Biologia, Farmácia ou Biomedicina e Registro no 
Conselho da Classe respectivo. 

1 1 - - 

ACH03 
Biólogo/ Biomédico/ Farmacêutico -
Hemoterapia / Histocompatibilidade 

R$ 2.402,64 24 h 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Biologia, Farmácia ou Biomedicina e Registro no 
Conselho da Classe respectivo. 

1 1 - - 

ACI04 
Biólogo/ Biomédico/ Farmacêutico - 
Hemoterapia / Imuno-hematologia R$ 2.402,64 24 h 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Biologia, Farmácia ou Biomedicina e Registro no 
Conselho da Classe respectivo. 

1 1 - - 

ACC05 
Biólogo/ Biomédico/ Farmacêutico - Análises 
Clínicas / Citogenética 

R$ 2.402,64 24 h 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Biologia, Farmácia ou Biomedicina e Registro no 
Conselho da Classe respectivo. 

2 2 - - 

ACB06 
Biólogo/ Biomédico/ Farmacêutico - Análises 
Clínicas / Biologia Molecular 

R$ 2.402,64 24 h 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Biologia, Farmácia ou Biomedicina e Registro no 
Conselho da Classe respectivo. 

1 1 - - 

ERC07 
Educador Físico Educação Física / 
Reabilitação Cardíaca R$ 2.402,64 24 h 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de 
graduação/bacharelado em Educação Física e Registro no 
CREF. 

2 2 - - 

EIH08 Enfermeiro - Enfermagem / CCIH R$ 2.402,64 30 h 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Enfermagem e Registro no COREN. 

3 2 - 1 

ENG09 Enfermeiro - Enfermagem  Geral R$ 2.402,64 30 h 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Enfermagem e Registro no COREN. 

115 86 6 23 

EHM10 Enfermeiro - Hematologia R$ 2.402,64 30 h 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Enfermagem e Registro no COREN. 

6 5 - 1 

EPF11 Enfermeiro -  Perfusão R$ 2.402,64 30h 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Enfermagem e Registro no COREN. 

3 2 - 1 

FAR12 Farmacêutico - Farmácia R$ 2.402,64 24 h 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Farmácia e Registro no CRF. 

1 1 - - 

FIS13 
Fisioterapeuta - Fisioterapia / Geral e 
Ventilatória 

R$ 2.402,64 30 h 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Fisioterapia e Registro no CREFITO. 

5 4 - 1 

FON14 Fonoaudiólogo -  Fonoaudiologia R$ 2.402,64 24 h 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Fonoaudiologia e Registro no CREFONO. 

1 1 - - 

MAP15 Médico - Anatomia Patológica R$ 6.077,43 24h 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, Residência 
médica concluída ou título de Anatomia Patológica e 
Registro no CRM. 

1 1 - - 

MAN16 Médico - Anestesiologia R$ 6.077,43 24 h 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, Residência 
Médica concluída ou Título de Especialista em 
Anestesiologia e Registro no CRM. 

1 1 - - 

MDR17 Médico - Anestesiologia/Dor R$ 6.077,43 24 h 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, Residência 
Médica concluída ou Título de Especialista em 
Anestesiologia e Registro no CRM. 

1 1 - - 

MCR18 Médico - Cardiologia R$ 6.077,43 24 h 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, Residência 
Médica concluída ou Título de Especialista em Cardiologia e 
Registro no CRM. 

3 2 - 1 

MCP19 Médico - Cirurgia Cardíaca/Pediatria R$ 6.077,43 24 h 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, Residência 
Médica concluída ou Título de Especialista em Cirurgia 
Cardíaca (Pediátrica) e Registro no CRM. 

1 1 - - 

MCT20 Médico - Cirurgia Torácica R$ 6.077,43 24 h 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, Residência 
Médica concluída ou Título de Especialista em Cirurgia 
Torácica e Registro no CRM. 

1 1 - - 

MDE21 Médico - Dermatologia R$ 6.077,43 24 h 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, Residência 
Médica concluída ou Título de Especialista em Dermatologia
e Registro no CRM. 

1 1 - - 

MEP22 Médico - Endocrinologia / Pediatria R$ 6.077,43 24 h 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
de nível superior em Medicina, fornecido por instituição de 

1 1 - - 
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ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
Residência Médica concluída ou Título de Especialista em 
Endocrinologia (Pediátrica) e Registro no CRM. 

MEN23 Médico - Endocrionologia R$ 6.077,43 24 h 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, Residência 
Médica concluída ou Título de Especialista em 
Endocrinologia e Registro no CRM. 

1 1 - - 

MGT24 Médico - Gastroenterologia / Endoscopia R$ 6.077,43 24 h 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, Residência 
Médica concluída ou Título de Especialista em Endoscopia e 
Registro no CRM. 

1 1 - - 

MGE25 Médico - Geriatria R$ 6.077,43 24 h 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, Residência 
Médica concluída ou Título de Especialista em Geriatria
Registro no CRM. 

1 1 - - 

MCI26 Médico - Ginecologia R$ 6.077,43 24 h 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, Residência 
Médica concluída ou Título de Especialista em Ginecologia e 
Registro no CRM. 

1 1 - - 

MHP27 Médico - Hematologia Pediátrica R$ 6.077,43 24 h 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, Residência 
Médica concluída ou Título de Especialista em Hematologia 
e Hemoterapia (Pediátrica) e Registro no CRM. 

6 5 - 1 

MTM28 Médico - Hematologia TMO R$ 6.077,43 24 h 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, Residência 
Médica concluída ou Título de Especialista em Hematologia 
e Hemoterapia e Registro no CRM. 

1 1 - - 

MMN29 Médico - Medicina Nuclear R$ 6.077,43 24 h 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, Residência 
Médica concluída ou Título de Especialista em Medicina 
Nuclear e Registro no CRM. 

1 1 - - 

MNF30 Médico - Nefrologia R$ 6.077,43 24 h 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, Residência 
Médica concluída ou Título de Especialista em Nefrologia e 
Registro no CRM. 

2 2 - - 

MNU31 Médico - Nutrologia R$ 6.077,43 24 h 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, Residência 
Médica concluída ou Título de Especialista em Nutrologia e 
Registro no CRM. 

3 2 - 1 

MOF32 Médico - Oftalmologia R$ 6.077,43 24 h 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, Residência 
Médica concluída ou Título de Especialista em Oftalmologia
e Registro no CRM. 

1 1 - - 

MPN33 Médico - Pneumologia R$ 6.077,43 24 h 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, Residência 
Médica concluída ou Título de Especialista em Pneumologia
e Registro no CRM. 

7 6 - 1 

MPB34 Médico - Pneumologia/Broncoscopia R$ 6.077,43 24 h 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, Residência 
Médica concluída ou Título de Especialista em Pneumologia
e Registro no CRM. 

1 1 - - 

MPS35 Médico Psiquiatria R$ 6.077,43 24 h 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, Residência 
Médica concluída ou Título de Especialista em Psiquiatria e 
Registro no CRM. 

1 1 - - 

MDR36 Médico - Radiologia R$ 6.077,43 24 h 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, Residência 
Médica concluída ou Título de Especialista em Radiologia e 
Registro no CRM. 

3 2 - 1 
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MUR37 Médico - Urologia R$ 6.077,43 24 h 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, Residência 
Médica concluída ou Título de Especialista em Urologia e 
Registro no CRM. 

1 1 - - 

NUT38 Nutricionista - Nutrição R$ 2.402,64 
32h30 

min 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Nutrição e Registro no CRN.  

2 2 - - 

PIS39 Psicólogo - Psicologia R$ 2.402,64 24 h 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Psicologia e Registro no CRP. 

4 3 - 1 

TEN40 Técnico de Enfermagem  - Enfermagem R$ 1.210,93 
32h30 

min 
Diploma ou certificado de conclusão do Ensino médio, curso 
Técnico de Enfermagem e do Registro no COREN. 

70 52 4 14 

TFA41 Técnico de Farmácia - Farmácia R$ 1.210,93 
32h30 

min 
Diploma ou certificado de conclusão do Ensino médio 
técnico e curso Técnico em Farmácia. 

20 15 1 4 

TAC42 Técnico de Laboratório - Análises Clínicas R$ 1.210,93 
32h30 

min 
Diploma ou certificado de conclusão do Ensino médio, curso 
Técnico em Patologia Clinica e registro no CRF. 

1 1 - - 

THT43 Técnico de Laboratório - Hemoterapia R$ 1.210,93 
32h30 

min 
Diploma ou certificado de conclusão do Ensino médio, curso 
Técnico em Patologia Clinica, além do registro no CRF. 

1 1 - - 

TRI44 Técnico em Radiologia  - Imagenologia R$ 1.210,93 24 h 
Diploma ou certificado de conclusão do Ensino médio, curso 
Técnico em Radiologia e registro no CRTR. 

1 1 - - 

TSB45 Técnico em Saúde Bucal Odontologia R$ 1.210,93 
32h30 

min 
Diploma ou certificado de conclusão do Ensino médio, curso 
Técnico em Saúde Bucal e registro no CRO. 

1 1 - - 

TST46 Técnico em Segurança do Trabalho R$ 1.625,94 40 h 
Diploma ou certificado de conclusão do Ensino médio, curso 
Técnico em Segurança do Trabalho e registro no MTE.  

1 1 - - 

TOC47 
Terapeuta Ocupacional  - Terapia 
Ocupacional 

R$ 2.402,64 30 h 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação 
em Terapia Ocupacional e registro no CREFITO. 

1 1 - - 

 
* LEGENDA: AC = Vagas de Ampla Concorrência; PD = Vagas reservadas às Pessoas Portadoras de Deficiência; N/I = vagas de Reservadas a Índios/Negros; 
TOTAL = Total de Vagas (Somatório das vagas de AC mais as vagas de PD e mais as vagas de N/I). 
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Anexo II - Quadro de Etapas 
 

Mínimo de Pontos Exigido 
Emprego Tipo de Etapa Caráter Disciplina 

Total de 
Questões 

Pontos por 
Questão 

 Total 
de 

Pontos 
Na 

Disciplina¹ 
No total da 

Prova² 

Língua Portuguesa 10 01 10 04 

Raciocínio Lógico 05 01 05 02 

Sistema Único de Saúde - 
SUS 

05 01 05 02 
Prova Objetiva 

Eliminatório e 
Classificatório 

Conhecimentos Específicos 40 02 80 32 

60 Empregos de 
Nível Superior 
(Todos os 
Demais) 

Avaliação de 
Títulos 

Classificatório Anexo V 10 

Língua Portuguesa 10 01 10 04 

Raciocínio Lógico 05 01 05 02 

Sistema Único de Saúde - 
SUS 

05 01 05 02 
Prova Objetiva 

Eliminatório e 
Classificatório 

Conhecimentos Específicos 40 02 80 32 

60 Enfermeiro 
(Todas as 
especialidades) 

Avaliação de 
Títulos 

Classificatório Anexo V 10 

Língua Portuguesa 10 01 10 04 

Sistema Único de Saúde - 
SUS 

10 01 10 04 Prova Objetiva 
Eliminatório e 
Classificatório 

Conhecimentos Específicos 40 02 80 32 

60 Médico (Todas 
as 
Especialidades) 

Avaliação de 
Títulos 

Classificatório Anexo V 10 

Língua Portuguesa 10 01 10 04 

Sistema Único de Saúde - 
SUS 

10 01 10 04 Técnico (todos) Prova Objetiva 
Eliminatório e 
Classificatório 

Conhecimentos Específicos 30 02 60 24 

48 

Obs.: 
¹ Pontuação mínima por disciplina - primeira linha de corte 
² Pontuação mínima por total de pontos da prova - segunda linha de corte 
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Anexo III - Conteúdos Programáticos 
 
DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
Os conteúdos programáticos específicos poderão ser acessados nos sites da Fundação Saúde (www.fundacaosaude.rj.gov.br) e da Fundação BIO-RIO 
(http://concursos.biorio.org.br).   
 
Empregos de Nível Superior 
Disciplina: 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.   
 
Disciplina: 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 Saú-
de (SUS) - Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde (Lei Federal 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, de 13/01/2012 Regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a se-
rem 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 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das 
Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências;- Decreto nº 7.508, de 28/06/2011 Regulamenta a Lei no 
8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articula-
ção interfederativa, e dá outras providências. 
 
Disciplina: Raciocínio Lógico 
Avaliação da habilidade do candidato em entender a estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas ou eventos fictícios; deduzir novas infor-
mações das relações fornecidas, e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações.  As questões das provas observarão os requisitos de 
escolaridade dos cargos e especialidade e poderão tratar das seguintes áreas: estruturas lógicas; lógica de argumentação; diagramas lógicos; álgebra e geometria 
básica. 
 
Emprego de Assistente Social 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. O debate contemporâneo sobre o Serviço Social: as demandas sociais para a profissão. 2. Políticas sociais públicas, 
cidadania e direitos sociais no Brasil. 3. Avaliação de políticas sociais. 4. Pesquisa e planejamento em Serviço Social: a construção do conhecimento, metodologias 
qualitativas e quantitativas. 5. Assistência social com garantia de direitos - Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência). 6. Prática profissional em 
diversos campos de atuação na Saúde Pública: Assistência à Saúde e Vigilância à Saúde. A intervenção do Assistente Social nas Condições e Relações do Traba-
lho. 7. O Assistente Social na construção e desenvolvimento do projeto político-pedagógico: atuação multidisciplinar. 8. Estratégias e procedimentos teórico-
metodológicos em Serviço Social - articulação com a situação de intervenção. 9. Código de Ética e Legislação Profissional. 10. Estatuto do Idoso e política municipal 
do idoso. 11. Estatuto da criança e adolescente. 12. Lei orgânica da assistência social. 13. SUS (Sistema Único de Saúde) 14. Investigação e sistematização na 
prática profissional. 15. Estatuto dos portadores de necessidades especiais. 16. O assistente social na construção do projeto ético-político da profissão. 17. O traba-
lho do Assistente Social nas políticas públicas.  
 
Emprego de Biólogo/Biomédico/Farmacêutico - Análises Clínicas/Geral 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Coleta preservação, transporte e processamento primário das principais amostras biológicas em laboratório de análises 
clínicas; controle de qualidade e estatística em laboratório de análises clínicas; biossegurança em laboratório de análises clínicas; automação em laboratório de aná-
lises clínicas; princípios básicos da química clínica: cálculos e reagentes; Diabetes mellitus: significado clínico e avaliação laboratorial; Metabolismo de lipoproteínas, 
dislipidemias e outros fatores de risco cardiovascular; Fisiopatologia e diagnóstico laboratorial das doenças hepáticas; Fisiopatologia e diagnóstico laboratorial das 
doenças renais; Fisiologia e avaliação laboratorial das doenças da tireóide; Fisiologia e avaliação laboratorial das disfunções adrenais; métodos para diagnóstico de 
protozooses humanas; métodos para diagnóstico de trichomonídeos humanos; protozoários emergentes diagnóstico e aspectos gerais. Código de Ética Profissional. 
 
Emprego de Biólogo/Biomédico/Farmacêutico - Análises Clínicas/Biologia Molecular 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Coleta preservação, transporte e processamento primário das principais amostras biológicas em laboratório de análises 
clínicas; controle de qualidade e estatística em laboratório de análises clínicas; biossegurança em laboratório de análises clínicas; automação em laboratório de aná-
lises clínicas; princípios básicos da química clínica: cálculos e reagentes; Princípio para o PCR (reação em cadeia da polimerase); PCR quantitativo; Métodos de 
diagnóstico utilizando PCR.  Código de Ética Profissional. 
 
Emprego de Biólogo/Biomédico/Farmacêutico - Análises Clínicas/Citogenética 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Coleta preservação, transporte e processamento primário das principais amostras biológicas em laboratório de análises 
clínicas; controle de qualidade e estatística em laboratório de análises clínicas; biossegurança em laboratório de análises clínicas; automação em laboratório de aná-
lises clínicas; princípios básicos da química clínica: cálculos e reagentes; citogenética humana; técnicas em citogenética principais doenças genéticas diagnostica-
veis; métodos de diagnóstico de doenças genéticas; trissomia gênica; polissomia gênica; alterações cromossômicas; carotipagem; Código de Ética Profissional. 
 
Emprego de Biólogo/Biomédico/Farmacêutico - Hemoterapia/Histocompatibilidade 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Princípios da hemoterapia; Transfusão; Biossegurança; Triagem de doadores; Reações adversa a Doação de Sangue; 
Aferese; Produção, armazenamento e distribuição de hemocomponentes; Controle de qualidade de hemocomponentes; Triagem laboratorial para doenças transmis-
síveis por transfusão; Reações Transfusionais imediatas e tardias; Histocompatibilidade; Células troco hematopoiéticas; Terapia celular; Código de Ética Profissional. 
 
Emprego de Biólogo/Biomédico/Farmacêutico - Hemoterapia/Imuno-hematologia 
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Disciplina de Conhecimentos Específicos: Princípios da hemoterapia; Transfusão; Biossegurança; Triagem de doadores; Reações adversa a Doação de Sangue; 
Aferese; Produção, armazenamento e distribuição de hemocomponentes; Controle de qualidade de hemocomponentes; Imuno-hematologia; Triagem laboratorial 
para doenças transmissíveis por transfusão; Reações Transfusionais imediatas e tardias;  Controle de qualidade em imuno-hematologia Código de Ética Profissional. 
 
Emprego de Educação Física – Recuperação Cardíaca 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 
Fisiologia cardíaca e do exercício, Epidemiologia da doença cardíaca, Fisiopatologia das doenças cardíacas e outras doenças associadas (hipertensão, diabetes, 
obesidade, etc.), Riscos e benefícios associados ao exercício, Prescrição de exercício para cardiopatas e não-cardiopatas, Posicionamentos de instituições oficiais 
(SBC, ACSM, AHA). Código de Ética Profissional. 
 
Emprego de Enfermeiro – Enfermagem Geral 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Trabalho gerencial em enfermagem. Trabalho e formação de equipes. Comunicação organizacional, interpessoal e de 
grupo. Gestão do processo de trabalho em saúde. Gestão do Conhecimento. Administração aplicada à Enfermagem. Modelos de gestão contemporâneos em organi-
zações hospitalares. Gerenciamento de resíduos de saúde. Sistematização da Assistência de Enfermagem: coleta de dados, diagnóstico de Enfermagem com base 
na Taxonomia da “Associação Norte Americana de Diagnóstico em Enfermagem” (NANDA), planejamento, implementação e avaliação da assistência de Enferma-
gem, documentação e registro. Fundamentos de Enfermagem: Semiologia e semiotécnica aplicada à Enfermagem: Princípios básicos do exame físico. Segurança do 
Paciente: Administração de medicamentos e preparo de soluções. Cuidados de Enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa. Enfermagem clínica: assis-
tência a pessoas adultas e idosas com distúrbios cardiovasculares, nos sistemas gastrointestinal, cardiovascular, respiratório, renal, geniturinário, endócrino, nervoso 
e músculo-esquelético. . Integridade cutânea e cuidados com feridas. Terapêuticas e procedimentos de enfermagem aplicados às diversas situações clínicas e cirúr-
gicas na atenção da criança, adulto e idoso. Assistência à criança e adolescente hospitalizado. Programa de assistência domiciliar. Estatuto do idoso, da criança e do 
adolescente. Direitos dos usuários do SUS. Código de Ética dos profissionais de enfermagem e Legislação em enfermagem. Código de Ética dos profissionais de 
Enfermagem e Legislação em Enfermagem. 
 
Emprego de Enfermeiro – Enfermagem/CCIH 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Sistema Único de Saúde (SUS); Princípios, diretrizes, estrutura e organização. 2. Políticas de saúde. 3. Estrutura e 
funcionamento das instituições e suas relações com os serviços de saúde. 4. Níveis progressivos de assistência à saúde. 5. Políticas públicas do SUS para gestão de 
recursos físicos, financeiros, materiais e humanos. 6. Sistema de planejamento do SUS. 7. Direitos dos usuários do SUS. Participação e controle social. 8. Resolu-
ções e portarias vigentes da ANVISA referentes à CCIH/SCIH; Microbiologia e farmacologia aplicadas à antibioticoterapia; Normas de precauções e isolamentos 
hospitalares; Medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde; Produtos e técnicas utilizados na limpeza, desinfecção e esterilização de instru-
mental cirúrgico; Vigilância epidemiológica das doenças de notificação compulsória no contexto hospitalar. 9. Código de Ética dos profissionais de Enfermagem e 
Legislação em Enfermagem.  
 
 Emprego de Enfermeiro – Hematologia 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Aspectos fisiológicos e patológicos do sangue: produção e função das células sanguíneas. Sangue, componentes e 
derivados. Hemostasia e alterações da coagulação sanguínea. Definição, Morfologia e Fisiopatologia de doenças e neoplasias hematológicas. Cuidados e condutas 
de enfermagem ao paciente com alterações e doenças hematológicas. Cuidado de enfermagem no processo transfusional. Cuidado de enfermagem ao doador de 
sangue. Análise e interpretação de exames laboratoriais. Atuação do profissional de enfermagem na Hemoterapia e na Hematologia: aspectos éticos e legais. Código 
de Ética dos profissionais de enfermagem e Legislação em enfermagem.  
 
Emprego de Enfermeiro – Perfusão 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Aspectos éticos e legais relacionadas às ações no Centro Cirúrgico (CC) e Recuperação Pós Anestésica; Ambiente 
Cirúrgico: estrutura física do CC e Sala de Operações nas suas especificidades. Processo de Enfermagem no período operatório: Avaliação pré-operatória do pacien-
te e recepção do paciente no CC. Posicionamento do paciente na mesa cirúrgica. Avaliação do risco anestésico. Tipos de anestesia e suas principais complicações. 
Complicações intraoperatórias: hipertermia maligna, hipotermia e alergia ao látex. Dor e analgesia pós operatória Recepção e avaliação do paciente na sala de recu-
peração anestésica. Cirurgia Segura – Protocolos da OMS. Identificação de cirurgias e planos de circulação extracorpórea (CEC); rotinas e protocolos de perfusão; 
Controle Laboratorial; Equilíbrio ácido-base e hidroeletrolítico; aplicação de conhecimentos anátomo-fisiológicos na atenção a pessoas em situações cirúrgicas e de 
perfusão; caracterização dos equipamentos de CEC; avaliação de métodos e técnicas relativas a CEC; Complicações relacionadas a CEC; circulação extracorpórea 
e assistência circulatória, identificação e atuação nas intercorrências; fundamentos dos processos que envolvem a circulação extracorpórea e sua aplicação em cirur-
gia cardíaca.Código de Ética dos profissionais de enfermagem e Legislação em enfermagem.  
 
Emprego de Farmacêutico - Farmácia 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Fármacos que atuam nos diversos sistemas orgânicos. Farmacocinética. 2. Antimicrobianos / antiinflamatórios / anti-
neoplásicos, medicamentos controlados. 3. Manipulação de medicamentos / Produção de anti-sépticos e desinfetantes. 4. Dispensação de medicamentos. Doses. 
Vias de administração. 5. Padronização de medicamentos. 6. Noções de Vigilância Epidemiológica. 7. Inspeção em Vigilância Sanitária; legislação sanitária. 8. Con-
trole de infecção hospitalar. 9. Medicamentos genéricos, medicamentos excepcionais, medicamentos específicos. 10. Política nacional de medicamentos. 11. Legis-
lação farmacêutica: Lei Federal nº 5.991/73, Resolução nº 328/99, Portaria nº 344/98 e Lei Federal nº 6.437/77. 12. Ética e legislação profissional. 13. Normas de 
armazenamento e transportes de produtos. 14. Abuso de drogas. 15. Manipulação de medicamentos oncológicos. 16. Validação da prescrição médica. 17. Interação 
medicamentosa. 18. Interação medicamento-alimento. 19. Gerenciamento de resíduos farmacêuticos. 20. Código de Ética Profissional. 
 
Emprego de Fisioterapia – Fisioterapia Geral/Ventilatória 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Anatomia geral. 2. Fisiologia geral. 3. Neuroanatomia. 4. Cinesiologia. 5. Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indi-
cações e contra-indicações de termoterapia - fototerapia - hidroterapia - massoterapia - cinesioterapia - eletroterapia - manipulação vertebral. 6. Fisioterapia em trau-
matologia, ortopedia e reumatologia. 7. Fisioterapia em neurologia. 8. Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia. 9. Fisioterapia em pediatria, geriatria e neonatologia. 
10. Fisioterapia em cardiovascular. 11. Fisioterapia em pneumologia; fisioterapia respiratória: fisioterapia pulmonar - gasimetria arterial; insuficiência respiratória agu-
da e crônica; infecção do aparelho respiratório; avaliação fisioterápica do paciente crítico; ventilação mecânica - vias aéreas artificiais: indicações da ventilação me-
cânica, modos de ventilação mecânica, desmame da ventilação mecânica. 12. Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito de ergonomia, doenças ocupacionais 
relacionadas ao trabalho, práticas preventivas no ambiente de trabalho. 13. Fisioterapia em pré e pós-operatório. 14. Ventilação mecânica. 15. Assistência fisiotera-
pêutica domiciliar - Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC). 16. Código de Ética e legislação profissional.  
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Emprego de Fonoaudiólogo – Fonoaudiologia/Geral 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Anatomia e fisiologia dos órgãos da fala, deglutição, voz, audição e linguagem. Sistemas e processos de comunicação: 
órgãos responsáveis. Diagnóstico e intervenção fonoaudiológica junto a: recém-nascidos de risco para alterações de desenvolvimento neuropsicomotor; pessoas 
com deficiência, transtornos mentais; fissuras lábio-palatinas, síndromes, alterações neurológicas focais e evolutivas, vítimas de queimaduras. Pessoas com altera-
ções de fala, linguagem oral, escrita, voz, fluência, deglutição, motricidade orofacial, audição e equilíbrio. Equipamentos educacionais, sociais, entre outros. Áreas da 
fonoaudiologia – linguagem oral e escrita, audiologia, voz, motricidade orofacial, disfagia, fonoaudiologia educacional e saúde pública. Avaliação audiológica, seleção 
e adaptação de aparelho de amplificação sonora individual. Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência e Rede de Cuidados. Código de Ética Profissional. 
 
Emprego de Médico – Anatomia Patológica 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Lesão e adaptações celulares. 2. Inflamação e reparo. 3. Distúrbios genéticos. 4. Neoplasia. 5. Patologia de vasos 
arteriais. 6. Patologia do coração. 7. Patologia hematológica e órgãos afins. 8. Patologia do aparelho respiratório. 9. Patologia do ouvido, cavidades nasais e seios 
acessórios, laringe, cavidade oral e glândulas salivares. 10. Patologia gastrointestinal. 11. Patologia do fígado e vias biliares. 12. Patologia do sistema urinário. 13. 
Patologia do sistema genital masculino. 14. Patologia do sistema genital feminino. 15. Patologia do sistema endócrino. 16.Patologia da pele. 17. Patologia do sistema 
muscular. 18. Patologia do sistema osteo-articular. 19. Patologia do sistema nervoso. 20. Patologia dos olhos e anexos. 21. Patologia das principais doenças tropicais 
do Brasil. 22. Patologia da gravidez e placenta. 23. Código de Ética Profissional na Medicina.  
 
Emprego de Médico - Anestesiologia – Dor 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Anatomia, Fisiologia e Farmacologia do Sistema Nervoso. 2. Farmacologia Geral. 3. Vias Aéreas. 4 Equipamentos e 
Monitores. 5. Anatomia, Fisiologia e Farmacologia do Sistema Nervoso. 6. Anatomia, Fisiologia e Farmacologia do Sistema Cardiocirculatório. 7. Anatomia, Fisiologia 
e Farmacologia do Sistema Respiratório. 8. Farmacologia Geral. 9. Farmacologia dos Anestésicos Venosos. 10. Farmacologia dos Anestésicos Inalatórios. 11. Far-
macologia dos Anestésicos Locais. 12. Transmissão e Bloqueio Neuromuscular. 13. Parada Cardiorrespiratória e Reanimação. 14. Sistemas de Administração de 
Anestesia Inalatória. 15. Anestesia Inalatória. 16. Anestesia Venosa. 17. Bloqueios Periféricos. 18. Equilíbrio Hidroeletrolítico e Ácido Base. 19. Reposição Volêmica e 
Transfusão. 20. Hemostasia e Anticoagulação. 21. Fisiologia e Farmacologia do Sistema Urinário. 22. Anestesia em Ortopedia. 23. Anestesia em Obstetrícia. 24. 
Anestesia para Oftalmologia. 25. Anestesia Ambulatorial. 26. Anestesia e Sistema Endócrino. 27.  Anestesia em Urgências e no Trauma. 28. Choque. 29. Anestesia 
em Geriatria. 30. Anestesia em Pediatria. 31. Anestesia para Procedimentos fora do Centro Cirúrgico. 32. Bloqueios Subaracnoideo e Peridural. 33. Hemostasia e 
Anticoagulação. 34. Anestesia para Procedimentos fora do Centro Cirúrgico. 35. Dor: Classificação, Fisiopatologia e Avaliação. 36. Dor Aguda e Inflamação. 37. Dor 
Crônica. 38. Dor Neuropática. 39. Síndromes Dolorosas mais Frequentes. 40. Abordagem da Dor nos Extremos de Idade. 41. Terapêuticas não Farmacológicas para 
Alívio da Dor. 42. Ética Médica e Bioética. Responsabilidade Profissional. 43. Código de Ética Profissional na Medicina.  
 
Emprego de Médico – Anestesiologia 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Risco Profissional do Anestesiologista. 2. Avaliação Pré-Anestésica. 3. Vias Aéreas. 4. Posicionamento. 5 . Equipa-
mentos e Monitores. 6. Anatomia, Fisiologia e Farmacologia do Sistema Nervoso.  7. Anatomia, Fisiologia e Farmacologia do Sistema Cardiocirculatório. 8. Anatomia, 
Fisiologia e Farmacologia do Sistema Respiratório. 9. Farmacologia Geral. 10. Farmacologia dos Anestésicos Venosos. 11. Farmacologia dos Anestésicos Inalató-
rios. 12. Farmacologia dos Anestésicos Locais. 13. Transmissão e Bloqueio Neuromuscular. 14. Parada Cardiorrespiratória e Reanimação. 15. Bloqueios Subarac-
noideo e Peridural. 16 - Complicações da Anestesia. 17. Recuperação Pós-Anestésica. 18. Metodologia Científica. 19. Sistemas de Administração de Anestesia Inala-
tória. 20. Anestesia Inalatória. 21. Anestesia Venosa. 22. Bloqueios Periféricos. 23. Equilíbrio Hidroeletrolítico e Ácido Base. 23. Reposição Volêmica e Transfusão. 
25. Hemostasia e Anticoagulação. 26. Fisiologia e Farmacologia do Sistema Urinário. 27. Anestesia em Urologia. 28. Anestesia Em Obstetrícia. 29. Anestesia Em 
Ortopedia. 30. Anestesia Para Cirurgia Abdominal. 31. Anestesia para Otorrinolaringologia. 32. Anestesia para Oftalmologia. 33 - Anestesia Ambulatorial. 34. Aneste-
sia e Sistema Endócrino. 35. Anestesia em Urgências e no Trauma. 36. Anestesia para Cirurgia Plástica. 37. Anestesia para Buco-Maxilo-Facial e Odontologia. 38. 
Anestesia para Cirurgia Torácica. 39. Anestesia e Sistema Cardiovascular. 40. Anestesia para Neurocirurgia. 41. Hipotermia e Hipotensão Arterial Induzida. 42. Cho-
que. 43. Anestesia em Geriatria. 44. Anestesia em Pediatria. 45. Anestesia para Transplantes. 46. Anestesia para Procedimentos fora do Centro Cirúrgico. 47. Dor 
Aguda e Inflamação. 48. Dor Crônica. 49. Física e Anestesia. 50. Ética Médica e Bioética. 51. Responsabilidade Profissional. 52. Código de Ética Profissional na 
Medicina. 
 
Emprego de Médico – Cirurgia Cardíaca / Pediatria 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Anatomia básica do coração normal; 2. Arritmias cardíacas, diagnóstico e tratamento (farmacológico e invasivo); 3. 
Cardiopatia congênita no adolescente e no adulto jovem; 4. Cardiopatias congênitas acianóticas e cianóticas (anatomia, fisiopatologia, história natural, clinica, eco-
cardiograma, indicações cirúrgicas e evolução pós-operatória, indicações de estudos invasivos ou intervencionistas); 5. Classificações morfológicas utilizadas para 
estudo do coração e grandes vasos; 6.Ecocardiograma transtorácico e transesofágico com Doppler normal e em condições patológicas; 7. Eletrocardiograma normal 
e em condições patológicas; 8. Embriologia do coração e dos grandes vasos; 9. Enfermidades cardiovasculares adquiridas (fisiopatologia, diagnóstico clínica e labo-
ratorial, tratamento): febre reumática, enfermidade linfomucocutânea, aortites, pericardites, endocardite bacteriana; 10. Fisiologia cardiovascular fetal normal e em 
condições patológicas; 11. Fisiologia do coração normal e em condições patológicas; 12. Genética das enfermidades cardiovasculares; 13. Hemodinâmica do cora-
ção normal e em condições patológicas; 14. Indicações de cateterismo intervencionista em defeitos congênitos e adquiridos na criança; 15. Principais cirurgias utili-
zadas no tratamento de enfermidades cardiovasculares na criança (razões técnicas de sua aplicação); 16. Principais drogas de uso cardiovascular na criança com 
cardiopatia: farmacodinâmica, ações terapêuticas, contra-indicações;17. Radiologia normal do coração e em condições patológicas; 18. Semiologia cardiovascular 
normal e em condições patológicas; 19. Suporte pós-operatório imediato das principais cardiopatias; 20. Teste ergométrico na criança – indicações; 21. Tumores 
cardíacos na idade pediátrica (tipos histológicos, diagnósticos, tratamento); Código de Ética Profissional na Medicina. 
 
Emprego de Médico – Cirurgia Torácica 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Princípios da cirurgia. Propedêutica e avaliação do paciente cirúrgico. Transfusão. Controle hidroeletrolítico e nutri-
cional do paciente cirúrgico. 2. Antimicrobianos em cirurgia geral. Anestésicos locais. Anestesia loco regional. Fios de sutura: aspectos práticos do seu uso. Curati-
vos: técnica e princípios básicos. 3. Pré e pós-operatório em cirurgias eletivas e de urgência/emergência. 4. Complicações cirúrgicas trans e pós-operatórias. 5. Imu-
nologia e transplantes. 6. Mecanismos de rejeição. 7. Anatomia cirúrgica do tórax e órgãos torácicos. 8. Avaliação pré-operatória da função pulmonar. 9. Manuseio 
pré, per e pós-operatório em cirurgia torácica. 10. Métodos de diagnóstico em cirurgia torácica. 11. Métodos de drenagem em cirurgia torácica. 12. Afecções do dia-
fragma, do estreito superior e parede do tórax. 13. Neoplasias pulmonares e árvore traqueobrônquica. 14. Doenças broncopulmonares supurativas. 15. Tratamento 
cirúrgico do enfisema bolhoso e difuso. 16. Cirurgia das malformações broncopulmonares. 17. Cirurgia na tuberculose pulmonar e seqüelas. 18. Patologia cirúrgica 
das pleuras. 19. Afecções cirúrgicas do mediastino. 20. Patologia cirúrgica do esôfago. 21. Traumatismo torácico. 22. Transplante pulmonar. 23 Princípios básicos da 
oncologia torácica. Código de Ética Profissional na Medicina. 
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Emprego de Médico – Dermatologia 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Pele normal. 1. Anatomia e fisiologia da pele. 2. Patologia cutânea. 2.1. Fisiopatologia e imunologia cutânea. 3. Alte-
rações morfológicas cutâneas epidermo-dérmicas. 3.1. Erupções eczematozas. 3.2. Erupções eritemato-escamosas. 3.3. Erupções pápulo-pruriginosas. 3.4 Erup-
ções vésico-bolhosas. 3.5. Erupções pustulosas. 3.6. Afecções atrófico-escleróticas. 3.7. Afecções ulcerosas. 3.8. Afecções queratolíticas. 4. Afecções dos anexos 
cutâneos. 4.1. Foliculares. 4.2. Hidroses. 4.3. Tricoses. 4.4. Onicoses. 5. Alterações do colágeno. 5.1. Afecções do conectivo. 5.2. Afecções da hipoderme. 5.3. Afec-
ções da cartilagem e dos vasos. 6. Infecções e infestações. 6.1. Dermatoses por vírus. 6.2. Dermatoses por Riquétsias. 6.3. Piodermites e outras dermatoses por 
bactérias. 6.4. Tuberculoses e micobaterioses atípicas. 6.5. Hanseníase. 6.6. Sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis. 6.7. Micoses superficiais. 6.8. Mi-
coses profundas. 6.9. Prototecoses. 6.10. Leishmanioses e outras dermatoses parasitárias. 6.11. Dermatozoonoses. 7. Dermatoses por noxas químicas, físicas e 
mecânicas. 7.1. Erupções por drogas. 7.2. Reações aos agentes mecânicos, calor e frio. 7.3. Otodermatoses. 7.4. Radiodermites. 8. Inflamações e granulomas não 
infecciosos. 8.1. Inflamações não infecciosas. 8.2. Granulomas não infecciosos. 9. Dermatoses metabólicas. 9.1. Avitaminoses e dermatoses nutricionais. 9.2. Amiloi-
dose. 9.3. Hialinoses. 9.4. Afecções por alterações do metabolismo dos aminoácidos e purinas. 9.5. Dislipidoses. 9.6. Porfirias. 9.7. Mucopolissacaridoses. 9.8. Alte-
rações do metabolismo do cálcio, ferro, zinco e cobre. 9.9. Alterações cutâneas nos diabetes. 10. Afecções psicogênicas, psicossomáticas e neurogênicas. 11. Der-
matoses por imunodeficiência. 11.1. Dermatoses por imunodeficiências primárias. 11.2. Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). 11.3. Dermatoses por imu-
nodeficiência iatrogênica nos transplantados. 12. Afecções congênitas e hereditárias. 12.1. Síndromes familiares com tumores cutâneos múltiplos. 12.2. Afecções 
hereditárias da queratinização. 12.3. Doenças bolhosas hereditárias. 12.4. Doenças poiquilodérmicas e displasias ectodérmicas. 12.5. Alterações hereditárias me-
senquimais, pigmentares e malformações. 13. Cistos e neoplasias. 13.1. Cistos. 13.2. Nevos organóides. 13.3. Tumores epiteliais benignos. 13.4. Afecções epiteliais 
pré-malignas e tumores intra-epidérmicos. 13.5. Tumores epiteliais malignos. 13.6. Tumores mesenquimias e neurais. 13.7. Nevos pigmentares e melanomas. 13.8. 
Leucemias, linfomas, pseudolinfomas. 13.9. Mastocitoses. 13.10. Histiocitoses. 13.11. Manifestações cutâneas paraneoplásicas e metástases cutâneas. 14. Terapêu-
tica. 14.1. Terapêutica tópica. 14.2. Terapêutica sistêmica: principais medicamentos de uso sistêmico em dermatologia. 14.3. Cirurgia dermatológica. 14.4. Eletroci-
rurgia, eletrocoagulação, eletrólise e iontoforese. 14.5. Quimiocirurgia. 14.6. Actinoterapia, laserterapia, radioterapia. 15. Dermatoscopia. 16. Código de Ética Profis-
sional na Medicina. 
 
Emprego de Médico – Endocrinologia/ Pediatria 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Crescimento normal e anormal. 2. Endocrinopatias na criança que nasceu pequena para a idade gestacional. 3. Sín-
dromes com anormalidades endócrinas. 4. Neuroendocrinologia na criança e no adolescente. 5. Tireoide normal e suas doenças na criança e no adolescente. 6. 
Paratireoide normal e suas doenças na criança e no adolescente. 7. Doença osteometabolica na criança e no adolescente. 8. Diferenciação sexual e seus distúrbios. 
9. Gonada normal e suas doenças na criança e no adolescente.  10. Adrenal normal e suas doenças na criança e no adolescente 11. Obesidade e dislipidemia na 
criança e no adolescente. 12.   Diabetes na criança e no adolescente. 13. Hipoglicemia na criança e no adolescente. Código de Ética Profissional na Medicina. 
 
Emprego de Médico – Endocrinologia 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2: diagnóstico, emergências clínicas, complicações na infecção, cirurgia e gravidez, 
tratamento 2. Hipertireoidismo e Hipotireoidismo. 3. Hiperparatireoidismo – Hipoparatireoidismo. 4. Nódulos tireoidianos. 5. Câncer de tireóide. 6.Tumores funcionan-
tes antero-hipofisários. 7. Diabetes insipidus. 8. Tireoidites. 9. Tireoidopatias e gravidez. 10. Metabolismo do cálcio e fósforo. 11. Diagnóstico diferencial das hipercal-
cemias. 12. Osteoporose. 13. Osteomalácia. 14. Patologia da medula adrenal. 15. Síndromes de hiperfunção adreno-cortical. 16. Insufuciência supra-renal. 17. Sín-
drome dos ovários policísticos. 18. Tumores virilizantes e feminilizantes. 19. Hipogonadismos. 20. Estados inter-sexuais. 21. Doença micro e macro vascular do dia-
bético. 22. Dislipidemias. Código de Ética Profissional na Medicina. 
 
Emprego de Médico – Gastroenterologia/ Endoscopia 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Aspectos gerais: indicações e contra-indicações; preparo da sala de exames; preparo do paciente; anestesia, seda-
ção e monitorização; equipamentos e material acessório; biossegurança; limpeza e desinfecção de equipamentos e acessórios; uso de corantes. 2. Esôfago: esofagi-
tes (pépticas e infecciosas); divertículos; megaesôfago; corpo estranho; esôfago de Barrett; estenoses benignas; tumores de esôfago; varizes esofagogástricas; do-
ença do refluxo gastro-esofagiano. 3. Estômago: gastrites; hérnia de hiato e para-esofágica; tumores de estômago; doença péptica; hemorragia digestiva; estômago 
operado. 4. Cólon: colites; tumores de cólon; doença diverticular; doenças inflamatórias; hemorragia digestiva; pólipos e síndromes; colopatia isquêmica. 5. Vias 
biliares e pâncreas: coledocolitíase; pancreatite aguda e crônica; tumor de papila; tumor de pâncreas; tumor das vias biliares. 6. Procedimentos endoscópicos: esofa-
gogastroduodenoscopia; colonoscopia; retosigmoidoscopia; biópsia e citologia; mucosectomia; polipectomia; pré-corte e papilotomia; técnicas de hemostasia; dilata-
ção; gastrostomia e passagem de cateter enteral; posicionamento de endopróteses esofagianas, biliares e enterais; complicações de procedimentos endoscópicos. 
Código de Ética Profissional na Medicina. 
 
Emprego de Médico – Geriatria 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Transição demográfica e epidemiológica. 2. O idoso na sociedade. Política Nacional do Idoso. Estatuto do idoso. 3. 
Biologia do envelhecimento. Teorias do envelhecimento. 4. Aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento. 5. Prevenção e promoção da saúde. Rastreamento 
de doenças e vacinas. 6. Exame físico do idoso. 7. Avaliação Geriátrica Ampla (AGA). 8. Geriatria básica: conceitos básicos e instrumentos de avaliação. 9. Fragili-
dade. 10. Distúrbios hidroeletrolíticos. 11. Déficit cognitivo. Demências. 12. Depressão, ansiedade. 13. Convulsões e epilepsia no idoso. 14. Doenças cerebrovascula-
res: acidente vascular cerebral isquêmico/hemorrágico. 15. Distúrbios do movimento. Tremor essencial. Doença de Parkinson. Parkinsonismo. 16. Instabilidade pos-
tural e quedas. 17. Imobilidade e úlceras por pressão. 18. Envelhecimento cutâneo.19.Incontinência urinária e fecal. 20. Iatrogenia e farmacologia em geriatria. 21. 
Pré e Pós-Operatório no idoso. 22. Hipertensão arterial sistêmica, arritmias cardíacas, doença arterial periférica, doenças da carótida e insuficiência cardíaca no 
idoso. 23. Aterosclerose. Fatores de risco cardiovascular, doença arterial coronariana. 24. Pneumonias, doença pulmonar obstrutiva crônica e asma. Embolia pulmo-
nar e tuberculose. 25. Doenças do esôfago, estômago, fígado, pâncreas, vesicular biliar, intestinos. Diarréia e constipação intestinal. Hemorragias digestivas. 26. 
Hiperplasia prostática. Prostatite. Disfunção erétil. 27. Insuficiência renal aguda e crônica. Infecção urinária. 28. Osteoporose, osteomalácia, osteoartrite, artrite reu-
matóide e doença de Paget. Artrite temporal. 29. Diabetes mellitus. Doenças da tireóide. Síndrome metabólica. Obesidade. 30. Neoplasias. 31. Doenças dermatológi-
cas. 32. Doenças Sexualmente Transmissíveis. 33. Anemias e doenças mieloproliferativas. 34. Nutrição e avaliação nutricional. Caquexia e sarcopenia. 35. Saúde 
bucal do idoso. 36. Infecções. 37. Doenças dos órgãos dos sentidos. 38. Distúrbios do sono no idoso. 39. Reabilitação. 40. Cuidados paliativos: conceitos, indica-
ções, comunicação de más notícias e cuidados ao final da vida. 41. Código de Ética Profissional da Medicina. 
 
Emprego de Médico – Ginecologia 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Atenção integral à saúde da mulher e o Sistema Único de Saúde. Diretrizes do programa de atenção integral à saúde 
da mulher. Diretrizes e estratégias do programa Nacional de prevenção e controle de câncer dos genitais pélvicos e da mama. Anatomia da parede abdominal antero-
lateral. Anatomia da pelve. Anatomia do oco axilar e mama. Procedimentos cirúrgicos em ginecologia  e acompanhamento pré per e pós-operatório. Dor pélvica agu-
da e crônica.  Distopias genitais. Incontinência urinária. Neoplasias benignas da vulva, vagina, útero e mamas. Oncogênese.  Câncer de colo uterino e suas lesões 
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precursoras. Câncer de endométrio e lesões precursoras. Câncer de vulva e vagina. Câncer de mama. Mastites. Fluxos papilares. Tumores de ovário. Fluxo genital 
anormal, vulvovaginites e cervicites. Doenças Sexualmente transmissíveis. Endometriose. Infertilidade conjugal. Anticoncepção. Determinismo e diferenciação sexu-
al, Intersexo, anomalias congênitas do sistema reprodutor feminino. Ciclo menstrual fisiologia e anormalidades. Amenorreia. Síndrome pré-menstrual. Hiperandroge-
nismo. Hiperprolactinemias. Anovulação crônica hiperandrogênica. Climatério e menopausa. Puberdade normal e patológica. Sexologia clínica. Videoendoscopia 
ginecológica. Alterações Colposcópicas. Exames de imagem em Ginecologia. Exames citológicos, histológicos e de análises clínicas em ginecologia.  Genética apli-
cada à ginecologia. Sangramento uterino anormal orgânico e disfuncional. Miomatose uterina. Endometriose. Dismenorréia. Distopias genitais. Incontinência Urinária. 
Aspectos éticos e legais em ginecologia e obstetrícia. Código de Ética Profissional na Medicina. 
 
Emprego de Médico – Hematologia Pediátrica 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Diagnóstico e tratamento das anemias hereditárias e adquiridas. 2. Diagnóstico e tratamento dos distúrbios plaquetá-
rios hereditários e adquiridos. 3. Diagnóstico e tratamento das coagulopatias hereditárias e adquiridas. 4. Diagnóstico e tratamento das desordens leucocitárias here-
ditárias e adquiridas. 5. Síndromes de falência da medula óssea.  6. Diagnóstico e tratamento das leucemias na infância. 7. Diagnóstico e tratamento dos linfomas na 
infância. 8. Aspectos imunofenotípicos, citogenéticos, genéticos e moleculares das doenças onco-hematológicas na infância. 9. Diagnóstico e tratamento dos quadros 
infecciosos no paciente com doenças onco-hematológicas. 10. Mecanismo de ação dos quimioterápicos. 11. Toxicidade aguda por quimioterapia. 12. Diagnóstico e 
tratamento das emergências onco-hematológicas na infância. 13. Diagnóstico e tratamento das reações adversas à doação de sangue. 14. Doenças infecciosas 
transmissíveis pela transfusão. 15. Uso racional do sangue na prática médica. 16. Transfusão de sangue e hemocomponentes: indicações e efeitos adversos imedia-
tos e tardios das transfusões. 17. Indicações e aspectos gerais do transplante de células tronco hematopoiéticas. 18. Terapia celular. 19. Aspectos gerais dos cuida-
dos paliativos; 20. Código de Ética Profissional na Medicina. 
 
Emprego de Médico – Hematologia TMO 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Seleção de doadores de medula óssea e células-tronco hematopoéticas; cuidados com o doador de medula óssea e 
células-tronco hematopoéticas; Imunoematologia para doador e receptor de medula óssea e células-tronco hematopoéticas; Aférese de células-tronco hematopoéti-
cas de sangue periférico; Criopreservação de células-tronco hematopoéticas; Histocompatibilidade do enxerto e doador; Aférese e transfusão de granulócitos; Coleta 
de sangue de cordão umbilical e placentário, Avaliação da qualidade do enxerto de células-tronco hematopoéticas por técnicas morfológicas, de contagem celular 
automatizada e de citometria de fluxo; Seleção do enxerto mais adequado;  Técnicas de descongelamento do enxerto criopreservado; Cuidados com o doador e 
receptor pré, peri e pós transplante de células-tronco hematopoéticas; O transplante ABO incompatível – tipos de incompatibilidade, manipulação do enxerto, preparo 
do receptor, cuidados transfusionais pré e pós-transplante ABO incompatível; Prevenção de transmissão de CMV; Indicações de transplante autólogo e alogênico de 
medula óssea, células-tronco de sangue periférico e sangue de cordão umbilical; Regimes de condicionamento; Complicações precoces e tardias do transplante; 
Infecções associadas ao transplante; Doença do Enxerto Contra Hospedeiro aguda e crônica : diagnóstico, classificação e tratamento; Imunoterapia e terapia celular 
pós transplante; Código de Ética Profissional na Medicina. 
 
Emprego de Médico – Medicina Nuclear 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Física e instrumentação: física nuclear básica, unidades, matemática e estatística aplicadas em Medicina Nuclear, 
decaimento radioativo, interação da radiação com a matéria, instrumentação, detectores de cintilação gasoso e sólido, contador de poço gama, curiômetro, calibra-
ção, colimadores, gama câmera planar, gama câmera tomográfica (single photon emission computed/SPECT), princípios básicos de computação, técnicas digitais 
para aquisição e processamento de imagens, tomografia por emissão de pósitrons/PET, controle de qualidade de equipamentos e de imagens em Medicina Nuclear, 
protocolos dos principais exames estáticos e dinâmicos realizados em Medicina Nuclear. 2. Radioproteção: princípios físicos de radioproteção, detectores de radia-
ção para monitorização pessoal e ambiental, filmes dosimétricos, radiobiologia básica, dosimetria, órgão crítico, higiene das radiações, princípio ALARA de radiopro-
teção, doses limites de exposição ocupacional, transporte, estocagem e rejeitos radioativos, descontaminação radioativa de pessoas e do ambiente de trabalho. 3. 
Radiofármacos: radiofármacos de aplicação diagnóstica e terapêutica em Medicina Nuclear, análise compartimental, gerador de TECNÉCIO-99m/MOLIBDÊNIO, 
radiofármacos biomoleculares, marcação de peptídeos, radiofármacos de aplicação em PET produzidos em aceleradores, dosimetria dos radiofármacos, controle de 
qualidade dos radiofármacos. 4. Medicina Nuclear em cardiologia: interpretação de imagens da anatomia e fisiologia normais e fisiopatologia das principais alterações 
cardiovasculares em Medicina Nuclear, análise quantitativa cardiovascular, técnicas de aquisição, processamento e análise de imagens em cardiologia nuclear, con-
ceitos gerais de função ventricular (gated blood pool image), perfusão de miocárdio e fisiologia do exercício na função cardíaca, avaliação das câmeras cardíacas 
com radionuclídeos, perfusão e viabilidade do miocárdio isquêmico, imagem vascular periférica, transplante cardíaco e aplicação do PET em cardiologia. 5. Medicina 
Nuclear em pneumologia: avaliação de pacientes com suspeita de embolismo pulmonar, avaliação dos pulmões em patologias não embólicas, estudos de perfusão e 
de ventilação, transplante cardiopulmonar. 6. Medicina Nuclear no estudo do sistema ósteo-articular: doenças benignas e neoplasias malignas, primárias e secundá-
rias, do osso e articulações, doenças metabólicas e infecciosas, lesões ósseas traumáticas de stress, a terapêutica da dor devido a metástases ósseas com radionu-
clídeos, as imagens ósseas de PET. 7. Medicina Nuclear em gastroenterologia: trânsito esofágico, refluxo gastroesofágico, enchimento e esvaziamento gástrico, 
imagem do fígado e vias biliares, correlação das técnicas nucleares com outros métodos de imagem, detecção e localização de hemorragias digestivas. 8. Medicina 
Nuclear em hematologia: princípios de diluição isotópica, volemia, absorção gastrointestinal da cobalamina vitamina B12, imagem da medula óssea, imagem do baço, 
marcação de hemácias, de leucócitos e de plaquetas, marcação de anticorpos para imagem de infecção e rejeição de transplantes e de anticorpos monoclonais para 
detecção de tumores, sobrevida de hemácias e seqüestração esplênica, terapia com FÓSFORO-32 para policitemia vera. 9. Medicina Nuclear em endocrinologia – 
princípios do radioimunoensaio, testes in vitro e in vivo da função tireoideana, fisiopatologia da tireóide, imagem da tireóide com IODO-131, IODO-123 e  TECNECIO-
99 m, testes especiais in vivo da função tereoideana – testes de estímulo, supressão e do perclorato, mapeamento de corpo inteiro com IODO-131 – monitoramento 
pela tireoglobulina e uso do TSH-recombinante, tratamento do hipertireoidismo e do cancer da tireóide com IODO-131, glândulas paratireóides, osteoporose, cintigra-
fia e terapia das suprarenais e dos tumores neuro-endócrinos com metalodobenzylguanidina marcada com IODO-131, cintilografia com receptores de somatostatina, 
imagens de tumores endócrinos com PET. 10. Medicina Nuclear em neurologia: tomografia por emissão de fóton único (SPECT) e tomografia por emissão de pósi-
tron (PET) no sistema nervoso imagens axiais tridimensionais cerebrais (TC, RNM), estudo do fluxo liquórico com radionuclídeos. 11. Medicina Nuclear em nefrologi-
a: radionuclídeos para estudos quantitativos in vitro e in vivo - FPRE, TFG, aplicações da Medicina  Nuclear na avaliação funcional do sistema genito-urinário, ima-
gem dos testículos, refluxo vésico-ureteral, transplantes renais, prognóstico. 12. Medicina Nuclear em oncologia: terapia com IODO-131 no câncer diferenciado de 
tireóide, imagem com GALIO-67 na detecção das doenças malígnas, o uso do TALIO-201 e do TECNÉCIO-99 m/MIBI (methoxyisobutyl isonitrila) em oncologia nu-
clear, aplicações clínicas das imagens com anticorpos-monocloanais, as aplicações do PET em oncologia nuclear, linfocintilografia e linfonodo sentinela no melano-
ma, câncer de mama e do colo uterino, cintilografia de perfusão arterial hepática na monitorização da quimioterapia, tratamento da dor óssea devido a metástase, 
com uso de fontes não seladas (SAMÁRIO- 153). 13. Medicina Nuclear na avaliação de transplantes: renal, cardíaco, pulmonar, hepático. 14. Medicina Nuclear em 
doenças infecciosas: imagem da infecção com GÁLIO-67, detecção das doenças inflamatórias usando leucócitos marcados, imagem da inflamação focal usando 
imunoglobulina-G humana policional não específica, imagens conjugadas com diferentes radiofármacos 15. Medicina Nuclear em pediatria: estudos nefro-urológicos, 
estudo do refluxo gastro-esofágico, imagem do sistema ósteo-articular em crianças, neoplasias malígnas, estudos cardiopulmonares e cerebrais na infância. 16. 
Medicina Nuclear e aspectos legais: regulamentação CNEN, licenciamento, plano de radioproteção de um serviço de Medicina Nuclear, acidente radioativo e proce-
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dimentos legais, programas de controle de qualidade e de treinamento continuado de recursos humanos em Medicina Nuclear, limites ocupacionais de dose de expo-
sição, rejeitos radioativos. 17. Exame MIBG. Código de Ética Profissional na Medicina. 
 
Emprego de Médico – Nefrologia 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Doenças glomerulares primárias e secundárias -envolvimento renal; doenças sistêmicas e rim;  2. Diabetes e doença 
renal: relação com a doença renal crônica. 3. Hipertensão arterial primária e secundária; envolvimento renal na hipertensão - nefropatia hipertensiva. 4. Insuficiência 
renal aguda: epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento;  métodos de depuração extra-renal; 5. Doença Renal Crônica: epidemiologia, diagnóstico, trata-
mento conservador; tratamento dialitico, nutrição; complicações agudas e crônicas, complicações dialiticas,  métodos de depuração extra-renal; adequação de diali-
se. 6. Fisiologia e fisiopatologia renal: distúrbios metabólicos, metabolismo do sal e água, outros eletrólitos e ácido-base.  7. Litíase urinária, infecções urinárias agu-
das e crônicas, doenças císticas renais, congênitas e adquiridas, doenças túbulo-intersticiais agudas e crônicas; erros metabólicos que acometem os rins. 8. Trans-
plante Renal: pré e pós-transplante do doador e do receptor, imunossupressão, rejeição aguda e crônica, infecção em transplante, complicações clínicas e cirúrgicas 
do pos-transplante; 9. Laboratório e Patologia Renal: análise da função renal, análise urinária, métodos de imagem renal, histopatologia das doenças renais agudas e 
crônicas. 10. Nefro-urologia: Processos obstrutivos agudos e crônicos, Tumores do sistema urinário; 11. Tuberculose renal; Pielonefrites agudas e crônicas, Doenças 
congênitas do trato urinário. 12. Código de Ética Profissional na Medicina. 
 
Emprego de Médico – Oftalmologia 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Embriologia ocular. 2. Anatomia e histologia ocular: órbita – conteúdo e relações anatômicas. 2.1 Pálpebras e conjun-
tiva. 2.2 Globo ocular e túnicas fibrosas, vascular e nervosa. 2.3 Meios dióptricos. 2.5 Músculos extrínsecos. 2.6 Aparelho lacrimal. 3. Fisiologia da visão. 4. Refração: 
noções de óptica oftálmica. 4.1 Vícios de refração. 4.2 Prescrição de óculos e lentes de contato. 5. Patologia, diagnóstico e tratamento das doenças do(a): órbita, 
conjuntiva, esclera, úvea, retina, vítreo, cristalino e aparelho lacrimal e pálpebra. 6. Glaucoma: classificação. 6.1 Quadro clínico. 6.2 Diagnóstico. 6.3 Tratamento 
clínico e cirúrgico. 7. Estrabismo: classificação. 7.1 Quadro clínico. 7.2 Diagnóstico. 7.3 Tratamento clínico e cirúrgico. 8 Repercussões oculares de patologias sistê-
micas. 9. Urgências em oftalmologia: clínicas e cirúrgicas. 10. Visão sub-normal: diagnóstico e tratamento cirúrgico. 11. Transplante de córnea. 12. Campo visual 
manual e computadorizado. 13. Retina: diagnóstico, exames e tratamento clínico e cirúrgico. 14. Oftalmologia pediátrica. 15. Pré e pós-operatório em oftalmologia. 
16. US ocular. 17. Vitrectomia e vítreo. 18. Laser e suas aplicações em oftalmologia. 19. Órtese e prótese ocular. 20. Código de Ética Profissional na Medicina. 
 
Emprego de Médico – Pneumologia 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Fisiologia e fisiopatologia respiratória. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Insuficiência respiratória. Ventilação mecâ-
nica. Asma brônquica. Bronquiectasias. Fibrose pulmonar. Hipertensão arterial pulmonar. Pneumopatias ocupacionais e poluição atmosférica. Métodos diagnósticos 
em Pneumologia. Exames subsidiários em pneumologia. Tumores benignos e malignos de vias aéreas superiores, árvore brônquica, pulmões e pleuras. Metástases 
pulmonares. Pneumonias. Abscessos pulmonares. Empiemas e derrames pleurais. Malformações congênitas das vias respiratórias. Deformações torácicas. Trauma-
tismos de tórax. Fístulas de árvore brônquica. Patologias sistêmicas com repercussão respiratória. Pneumologia em pacientes imunodeprimidos. Pneumotórax. Dis-
túrbios respiratórios do sono; Código de Ética Profissional na Medicina. 
 
Emprego de Médico – Pneumologia/Broncoscopia 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. O Ambiente Físico da Broncoscopia; 2. Indicações e Contra-Indicações da BCP; 3. Efeitos da BCP na Função Respi-
ratória; 4. Sedação e Anestesia para o Exame de BCP; 5. Anatomia das Vias Aéreas Superiores e Inferiores; 6. Diagnóstico por Imagem para o Broncoscopista; 7. 
Patologias Benignas e Malignas das Vias Aéreas Superiores; 8. Patologias Benignas e Malignas das Vias Aéreas Inferiores; 9. Broncoscopia Rígida e Flexível; 10. 
Coleta e Preparo de Material através da BCP; 11. Diagnóstico Citológico e Histológico das Doenças Torácicas; 12. Retirada de Corpos Estranhos; 13. BCP no Trau-
ma, Sala de Emergência e Sala de Cirurgia; 14. Hemoptise, Nódulo Pulmonar Solitário, Tuberculose, Sara, Alterações Circulatórias do Pulmão, Pneumotórax; 15. 
Uso da BCP para fins Terapêuticos; 16 Próteses Endobronquicas; 17. Broncoscopia Associada a Punção Aspirativa através de Ultrassonografia Brônquica (Indica-
ções e Contra-Indicações); 18. Manutenção e Cuidados com o Aparelho de Broncoscopia; 19. Código de Ética Profissional na Medicina. 
 
Emprego de Médico – Psiquiatria 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Delirium, demência, transtornos amnésticos e outros transtornos cognitivos. 2. Transtornos por uso de susbstâncias 
psicoativas. 3. Esquizofrenia. 4. Outros transtornos psicóticos: esquizoafetivo, esquizofreniforme, psicótico breve, delirante persistente, delirante induzido. 5. Síndro-
mes psiquiátricas do puerpério. 6. Transtornos do humor. 7. Transtorno obsessivo-compulsivo e transtornos de hábitos e impulsos. 8 Transtornos fóbicos-ansiosos: 
fobia específica, social e agorafobia. 9. Outros transtornos de ansiedade: pânico, ansiedade generalizada. 10. Transtornos alimentares. 11. Transtornos do sono. 12. 
Transtornos de adaptação e transtorno de estresse pós-traumático. 13. Transtornos somatoformes. 14 Transtornos dissociativos. 15. Transtornos da identidade. 16. 
Transtornos da personalidade. 17. Transtornos factícios, simulação, não adesão ao tratamento. 18. Retardo mental. 19. Transtornos do desenvolvimento psicológico. 
20. Transtornos comportamentais e emocionais que aparecem habitualmente durante a infância ou adolescência. 21. Transtornos psiquiátricos relacionados ao enve-
lhecimento. 22. Interconsulta psiquiátrica. 23. Emergências psiquiátricas. 24. Psicoterapia. 25. Psicofarmacoterapia. 26 Eletroconvulsoterapia. 27. Reabilitação em 
psiquiatria. 28. Psiquiatria Forense. 29. Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos. 30. Classificação em Psiquiatria. 31. Código de Ética Profissional na Medicina.  
 
Emprego de Médico – Nutrologia 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Nutrologia Conceitual: Conceitos gerais; Interação entre doença e estado nutricional; Avaliação do estado nutricional: 
Composição corporal; Composição corporal: avaliação e alterações fisiológicas e patológicas; Antropometria; Avaliação bioquímica; Calorimetria Indireta; Bioimpe-
dância. Terapia Nutrológica Parenteral e Enteral: Conceitos gerais; Indicações e prescrição; Nutrição enteral; Nutrição parenteral; Casos especiais (nefropatas, ente-
rectomizados, hepatopatas, etc.). Distúrbios da Conduta Alimentar: Conceitos Gerais; Anorexia nervosa − bulimia − vigorexia − ortorexia − TCC; Fisiopatologia, clíni-
ca e tratamento nutroterápico e medicamentoso. Obesidade e Síndrome Metabólica: Conceitos gerais; diagnóstico; etiopatogenia; Nutroterapia; atividade física; mu-
danças cognitivas e comportamentais; farmacoterapia; tratamento cirúrgico; avaliação nutrológica pré e pós-cirurgia bariátrica. Hipovitaminoses: Conceitos gerais. 
Vitaminas hidro e lipossolúveis; Principais carências a nível hospitalar; Uso terapêutico de vitaminas. Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da 
Saúde; Código de Ética Profissional na Medicina. 
 
Emprego de Médico – Radiologia 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Física das radiações e radioproteção. 2. Requisitos técnicos para obtenção de imagens em radiologia geral, mamo-
grafia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, densitometria óssea e ultra-sonografia (inclusive Dopplervelocimetria). 3. Riscos inerentes à aplicação 
de contrastes, particularmente os iodados. 4. Atendimento a reações adversas. 5. Realização de exames e emissão de laudos, inclusive em exames contrastados, 
incluindo crânio e face, sistema nervoso central, tórax, abdome e retroperitônio e sistema músculo-esquelético. 6. Radiologia e ultrassonografia intervencionista (pun-
ções e biópsias). 7. Código de Ética Profissional na Medicina. 



 
 
 
 

  

 

27

Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro  
Fundação Saúde 

Edital Fundação Saúde/ FBR Nº 02/2014 
Atualizado em 26 de maio 

 

 

Organização:  
   

 
Emprego de Médico – Urologia 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Anatomia, embriologia e anomalias do sistema geniturinário. 2. Propedêutica urológica. 3. Litíase e infecções do trato 
geniturinário. 4. Traumatismo do sistema geniturinário. 5. Neoplasias benignas e malignas do sistema geniturinário; prevenção e diagnóstico precoce dos tumores do 
aparelho genital masculino; bexiga neurogênica. 6. Doenças vasculares do aparelho geniturinário. 7. Tuberculose do aparelho geniturinário. 8. Doenças específicas 
dos testículos. 9. Urgências do aparelho geniturinário. 10. Doenças sexualmente transmissíveis; disfunção erétil; infertilidade. 11. Cirurgias do aparelho geniturinário - 
cirurgias vídeo laparoscópica - transplante renal. 12. Urologia pediátrica. 13. Tratamento clínico e cirúrgico da incontinência urinária. 14. Tratamento clínico da insufi-
ciência renal. 15. Código de Ética Profissional na Medicina.  
 
Emprego de Nutricionista 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Unidades de alimentação e nutrição - objetivos e características, planejamento físico, recursos humanos, abasteci-
mento e armazenamento, custos, lactário, banco de leite e cozinha dietética. 2. Nutrição normal: definição, leis da alimentação / requerimentos e recomendações de 
nutrientes - alimentação enteral e parenteral. 3. Planejamento, avaliação e cálculo de dietas e(ou) cardápio para adulto, idoso, gestante, nutriz, lactente, pré-escolar e 
escolar, adolescente e coletividade sadia em geral. 4. Desnutrição: epidemiologia de desnutrição, aspectos sociais e econômicos. 5. Diagnósticos antropométricos: 
padrões de referência / indicadores: vantagens, desvantagens e interpretação / avaliação nutricional do adulto: índice de massa corporal (classificação de GAR-
ROW). 6. Dietoterapia nas enfermidades do sistema cardiovascular. 7. Dietoterapia nos distúrbios metabólicos: obesidade - Diabete Mellitus e dislipidemias. 8. Dieto-
terapia nas carências nutricionais: desnutrição energético-protéica, anemias nutricionais e carência de vitaminas. 9. Dietoterapia das doenças renais. 10. Alimentos: 
conceito; características e qualidade dos alimentos; perigos químicos, físicos e biológicos. 11. Microbiologia dos alimentos: fatores que influenciam a multiplicação 
dos microrganismos; microrganismos patogênicos de importância em alimento. 12. Conservação e armazenamento de alimentos: uso do calor, do frio, do sal/açúcar, 
aditivos, irradiação e fermentação. 13. Vigilância Sanitária: conceito, histórico, objetivos, funções. Importância na Saúde Pública. Inspeção em Vigilância Sanitária; 
noções básicas de processo administrativo sanitário. 14. Noções básicas de Vigilância Epidemiológica. 15. Legislação sanitária: Lei n° 6.437/77; Decreto-Lei n° 
986/69; Resolução 12/01. 16. Interação entre medicamentos e nutrientes. 17. Código de Ética e legislação profissional. 
 
Emprego de Psicólogo 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Avaliação psicológica: fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação 
e interpretação de resultados. Técnicas de entrevista; 2. Psicologia do desenvolvimento; 3. Psicopatologia geral; 4. Impacto diagnóstico/ processo de adoecimento/ 
enfrentamento da doença e adesão ao tratamento; 5. Psicologia da Saúde; 6. Psicologia hospitalar; 7. Psicossomática; 8. Equipes interdisciplinares: interdisciplinari-
dade e multidisciplinariedade em saúde. 9. Teorias e técnicas psicológicas. 10. Temas em Psicologia Pediátrica. 11. Psicoterapia familiar: teoria e técnica. 12. Psico-
terapia de grupo; 13. Stress e Saúde do trabalhador: conceitos e práticas. 14. Código de Ética e legislação profissional. 
 
Emprego de Terapeuta Ocupacional 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Fundamentos da Terapia Ocupacional. 2. História da Terapia Ocupacional. 3. Análise de Atividades. 4. Avaliação em 
Terapia Ocupacional. 5. Recursos Terapêuticos em Terapia Ocupacional. 6. Desempenho Ocupacional. 7. Tecnologia Assistitiva. 8. Terapia Ocupacional e Reabilita-
ção Física: Neurologia, Traumato-ortopedia, Dermatologia, Reumatologia, Oncologia e cardiologia. 9. Terapia Ocupacional em Saúde Mental. 10. Terapia Ocupacio-
nal em contextos Sociais. 11. Terapia Ocupacional Contextos Hospitalares. 12. Terapia Ocupacional na saúde da criança. 13. Terapia Ocupacional na saúde do 
idoso. 14. Ética e Terapia 15. Terapia Ocupacional e Políticas Públicas. 16. Terapia Ocupacional e atenção básica em saúde. 17. Código de Ética Profissional na 
Medicina. 
 
Empregos de Nível Médio 
Disciplina: Língua Portuguesa (comum a todos os empregos de nível médio) 
Compreensão e Interpretação de textos. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis: conceito, classificação e emprego. Sintaxe: frase, oração, período 
simples e composto; termos da oração; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; colocação dos pronomes átonos. Semântica: sinonímia, antonímia, 
homonímia, parônima; conotação e denotação; figuras de sintaxe, de pensamento e de linguagem. 
 
Disciplina: 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 Saú-
de (SUS) - Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde (Lei Federal 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. 
 
Emprego de Técnico de Enfermagem 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Fundamentos de enfermagem: anatomia, fisiologia, semiologia; procedimentos e técnicas. 1.1. Relações interpesso-
ais no trabalho em saúde e em equipe. 2. Assistência de enfermagem em Centro-Cirúrgico e atuação em Central de Material: montagem da sala cirúrgica; controle de 
material; conceitos e técnicas de desinfecção e esterilização; paramentação e assepsia cirúrgica. 3. Assistência de enfermagem em Clínica Médico-Cirúrgica e em 
Unidade de Terapia Intensiva, considerando a fisiopatologia, sinais e sintomas, diagnóstico e assistência de enfermagem. 4. Assistência de enfermagem na urgência 
e emergência: suporte básico de vida, métodos e técnicas de atendimento pré-hospitalar. 5. Assistência de Enfermagem em Saúde Mental. 6. Enfermagem materno 
infantil. 6.1. Assistência de enfermagem ao pré-natal, puerpério e aleitamento materno. 6.2. Crescimento e desenvolvimento. 6.3. Vacinação. 7. Programas de aten-
ção à saúde da criança, do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso. 7.1. Processo de enfermagem no trabalho em equipe: atuação do técnico de enfermagem 
na coleta de dados, diagnóstico da situação de saúde, planejamento, implementação e anotações de enfermagem. 8. Enfermagem em saúde pública. 8.1. Atendi-
mento à pessoa com hipertensão arterial sistêmica, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, doença renal crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e doen-
ças sexualmente transmissíveis. 8.2. Noções de epidemiologia, prevenção e controle de infecções em serviços de saúde e na comunidade: doenças transmissíveis, 
doenças de notificação compulsória, doenças preveníveis por vacinas, orientações aos pacientes e familiares nos casos de doenças contagiosas. 9. Medidas gerais 
de precauções universais (biossegurança). 9.1. Limpeza e desinfecção de superfícies e artigos. 9.2. Lavagem das mãos e utilização de equipamentos de proteção 
individual (EPIs). 9.3. Manuseio e separação dos resíduos dos serviços de saúde. 10. Farmacologia aplicada à enfermagem: princípios básicos de farmacologia; 
cálculos, diluições e interações medicamentosas. 11. Noções básicas de enfermagem aplicadas à realização de exames e à coleta de materiais. 12. Noções de nutri-
ção e dietética. 13. Código de Ética Profissional.  
 
Emprego de Técnico em Saúde Bucal 
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Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Higiene dentária: controle da placa bacteriana, cárie e doença periodontal. 2. Odontologia social: a questão do técni-
co em higiene dental: legislação e papel do THD. Diagnóstico saúde bucal. 3. Princípios de simplificação e desmonopolização em odontologia. 4. Odontologia inte-
gral. 5. Processo saúde/doença. 6. Níveis de prevenção. 7. Níveis de aplicação. 8. Prevenção de saúde bucal. 9. Noções de anatomia bucal. 10. Noções de fisiologia. 
11. Noções de oclusão dentária. 12. Noções de radiologia. 13. Materiais, equipamento e instrumental: instrumental odontológico. 14. Conservação e manutenção de 
equipamento e instrumental odontológico. 15. Atividades de esterilização e desinfecção. 16. Noções de primeiros socorros. 17. Relação paciente/profissional. 18. 
Comunicação em saúde. 19. Trabalho em equipe. 20. Manejo de criança. 21. Cárie dentária. 22. Prevenção da cárie, epidemiologia da cárie. 23. Flúor: composição e 
aplicação. 24. Biossegurança. 25. Ética Profissional.  
 
Emprego de Técnico de Laboratório - Análises Clínicas 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Identificação e uso de equipamentos: Centrífugas, estufas, espectrofotômetro, microscópio, banho-maria, autoclave e 
sistemas automatizados. Identificação e utilização de vidrarias; Limpeza e preparo de materiais de laboratório. Biossegurança: Equipamentos de proteção e de uso 
individual e coletivo e suas utilizações, Descontaminação e descarte de materiais; Coleta e manipulação de amostras biológicas para exames laboratoriais: Preparo 
do paciente, Coleta de sangue, Obtenção de amostras: sangue total, soro, plasma urina fezes e líquidos biológicos, transporte, acondicionamento e conservação de 
amostras, Anticoagulantes: tipos e função. Exames hematológicos; Exames bioquímicos; Exames imunológicos; Exames parasitológicos; Exames microbiológicos; 
Noções gerais de histologia. 27. Ética Profissional.  
 
Emprego de Técnico em Radiologia – Imagenologia 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Física das Radiações ionizantes e não ionizantes. Proteção Radiológica. Anatomia Humana. Anatomia Radiológica. 
Terminologia Radiográfica. Equipamentos radiográficos. Princípios Básicos de Formação da Imagem. Contrastes Radiológicos. Princípios de Posicionamento. Posi-
cionamento Radiológico. Processamento Radiográfico (automático e manual). Técnicas e Procedimentos Radiológicos. Noções básicas de procedimentos Angiográ-
ficos, Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética. Humanização. Legislação e Ética. 
 
Emprego de Técnico em Segurança do Trabalho 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, definições, taxas de freqüência e gravidade, analise e investigação de 
acidentes, comunicação e registro. Gestão de riscos no ambiente de trabalho, definições, analise de riscos, reconhecimento, estimativa de riscos e aceitabilidade, 
probabilidade e gravidade, matriz de riscos. Normas Regulamentadoras, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Cargo e alterações, serviços especializados 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, comissão interna de prevenção de acidentes, equipamentos de proteção individual – EPI, programas de 
controle médico de saúde ocupacional, edificações, programas de prevenção de riscos ambientais, segurança em instalações e serviços em eletricidade, transporte, 
movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, atividades e operações insalubres, atividades e operações perigosas, ergonomia, programa de condições e 
meio ambiente de trabalho na indústria da construção, explosivos, líquidos combustíveis e inflamáveis, trabalho a céu aberto, proteção contra incêndios, condições 
sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, resíduos industriais, sinalização de segurança, norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho na agricul-
tura, pecuária silvicultura, exploração florestal e ]qüicultura, segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde, segurança e saúde no trabalho em espa-
ços confinados, inspeção prévia, embargo e interdição. Higiene Ocupacional, definições, agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos, limites de tolerância e 
exposição, indicadores biológicos de exposição (BEI), reconhecimento, avaliação e controle, programa de conservação auditiva (PCA), programa de proteção respira-
tória (PPR), normas de higiene ocupacional (NHO), Fundacentro. FISQP (ficha de informação de segurança de produtos químicos). Perfil profissiográfico, fator aci-
dentário de prevenção, Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário – NTEP. Ergonomia, organização do trabalho, conforto ambiental nos locais de trabalho, biome-
cânica. Legislação aplicada, previdenciária, constitucional, responsabilidade civil e criminal em acidentes do trabalho. Ética Profissional. 
 
Emprego de Técnico em Farmácia 
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Abastecimento e gerenciamento de produtos farmacêuticos. Acondicionamento e armazenagem e conservação de 
medicamentos e cosméticos. Cálculos farmacêuticos e conversões de unidades. Descarte de substâncias químicas e biológicas. Estabilidade e conservação de me-
dicamentos. Emprego e ação do medicamento: sistêmica; tópica; local. Estocagem de substâncias químicas e biológicas. Formas farmacêuticas (aspectos gerais de 
preparação e controle de qualidade). Fracionamento, diluição e reconstituição de medicamentos. Introdução às técnicas de manipulação. Noções de Higiene e de 
Boas Práticas no Laboratório (biossegurança equipamentos individuais de proteção e procedimentos operacionais padrão). Noções de informática. Normas e Resolu-
ções que regem o desempenho da profissão. Procedimentos analíticos básicos: Vidrarias e equipamentos utilizados no laboratório para pesagem e volumetria. Pre-
paro de soluções, meios de cultura e produtos biológicos ou químicos. Noções gerais de farmacologia (farmacocinética e farmacodinâmica). Utilização de tecnologi-
as, ferramentas e aplicativos associados à Internet. Ética Profissional. 
 
 

Anexo IV - Posto de Atendimento 
 
 

Nome do Local Endereço Bairro 

Fundação BIO-RIO – BIO-RIO Concursos Av. Carlos Chagas Filho, 791 Cidade Universitária – Ilha do Fundão 
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Anexo V – Critérios para Avaliação de Títulos 
A – Emprego de Nível Superior – Médico (todas as especialidades) 

 

Categoria Descrição 
Valor Unitário em 

Pontos 
Valor Máximo em 

Pontos 

Item 1 – Formação Técnica 

1.1. Doutorado, na especialidade ou área de atuação para a qual concorre. 1,50 1,50 
1.2. Conclusão de Curso de Curso de Pós-Graduação “Stricto Sensu” em nível de Mestrado, na especia-
lidade ou área de atuação para a qual concorre. 

0,50 0,50 

1.3. Conclusão de Curso de Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em nível de Especialização, com 
carga horária acima de 540 h, em Medicina na especialidade pretendida no Concurso Público. 

0,50 0,50 

1.4. Conclusão de Curso de Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em nível de Especialização, com 
carga horária entre 360 e 540 h, em Medicina na especialidade pretendida no Concurso Público. 

0,25 0,25 

Titulação 

1.5. Conclusão de Curso de Residência, em Medicina em especialidade diferente da que concorre, nes-
te Concurso Público. 

0,25 0,25 

Pontuação Máxima da Titulação 3,00 
Item 2 – Curso de Aperfeiçoamento 

2.1. Curso de Aperfeiçoamento, com carga horária entre 240 e 360 horas (exclusive), na especialidade 
específica a que concorre. Máximo de 1 (um) Título. 

0,50 0,50 
Cursos de 

Aperfeiçoamento 2.2.Curso de Aperfeiçoamento, com carga horária acima de 120 horas, na especialidade específica a 
que concorre. Máximo de 2 (dois) Títulos. 

0,25 0,50 

Pontuação Máxima do Curso de Aperfeiçoamento 1,00 
Item 3 – Experiência Profissional 

3.1. Atuação em equipes de pronto atendimento, em hospitais ou postos em atividades intensivistas (no 
mesmo emprego que está se candidatando). 

0,50 por ano 3,00 

3.2. Atuação em equipes de pronto atendimento, em hospitais ou postos em atividades intensivistas (em 
outro emprego/função diferente da que está se candidatando). 

0,20 por ano 1,40 

3.3. Atuação em equipe de pronto atendimento, em hospitais ou postos em atividades intensivistas. 0,20 por ano 1,00 

Experiência 
Profissional 

3.4 Atuação em coordenação de atividades intensivistas ou gerenciamento de unidade de pronto aten-
dimento, em hospitais ou postos em atividades intensivistas. 0,20 por ano 0,60 

Pontuação Máxima da Experiência Profissional 6,00 

Pontuação Máxima na Avaliação de Títulos 10,00 
 

B – Empregos de Nível Superior – Demais Empregos 

 

Categoria Descrição 
Valor Unitário em 

Pontos 
Valor Máximo em 

Pontos 

Item 1 – Formação Técnica 

1.1. Doutorado, na especialidade ou área de atuação para a qual concorre. 1,50 1,50 

1.2. Conclusão de Curso de Curso de Pós-Graduação “Stricto Sensu” em nível de Mestrado, na área de 
atuação para a qual concorre. 

0,50 0,50 

1.3. Conclusão de Curso de Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em nível de Especialização, com 
carga horária acima de 540 h, na área de atuação para a qual concorre. 

0,50 0,50 
Titulação 

1.4. Conclusão de Curso de Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em nível de Especialização, com 
carga horária entre 360 e 540 h, na área de atuação para a qual concorre. 

0,25 0,50 

Pontuação Máxima da Titulação 3,00 
Item 2 – Curso de Aperfeiçoamento 

2.1.Curso de Aperfeiçoamento, com carga horária entre 240 e 360 horas (exclusive), na área específica 
a que concorre. Máximo de 1 (um) Título. 

0,50 0,50 
Cursos de Aperfeiçoamento 

2.2. Curso de Aperfeiçoamento, com carga horária acima de 120 horas, na área específica a que con-
corre. Máximo de 2 (dois) Títulos. 

0,25 0,50 

Pontuação Máxima do Curso de Aperfeiçoamento 1,00 

Item 3 – Experiência Profissional 
3.1. Atuação em equipes de pronto atendimento, em hospitais ou postos em atividades intensivistas (no 
mesmo emprego que está se candidatando). 0,50 por ano 3,00 

3.2. Atuação em equipes de pronto atendimento, em hospitais ou postos em atividades intensivistas (em 
outro emprego diferente da que está se candidatando). 0,20 por ano 1,40 

3.3. Atuação em equipe de pronto atendimento, em hospitais ou postos em atividades intensivistas. 0,20 por ano 1,00 
Experiência Profissional 

3.4 Atuação em coordenação de atividades intensivistas ou gerenciamento de unidade de pronto aten-
dimento, em hospitais ou postos em atividades intensivistas. 0,20 por ano 0,60 

Pontuação Máxima da Experiência Profissional 6,00 
Pontuação Máxima na Avaliação de Títulos 10,00 
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Anexo VI - Cronograma de Eventos 

 

Evento Data 

Período de Isenção de Taxa de Inscrição 13/05 a 14/05/2014 
Resultado preliminar das isenções de taxas 15/05/2014 
Recurso contra o resultado preliminar das isenções de taxas 16/05 a 19/05/2014 
Disponibilização das imagens com as respostas dos Recursos contra o resultado preliminar das isenções de taxas 21/05/2014 
Resultado dos Recursos contra o resultado preliminar das isenções de taxas 21/05/2014 
Homologação Final das Isenções de Taxas 21/05/2014 
Período de Inscrição do Concurso Público 13/05 a 25/05/2014 
Data do Último dia para pagamento da Taxa de Inscrição 26/05/2014 
Confirmação da Inscrição Preliminar e Lista de Vagas Restritas (PCD)/Cota de Negros e Índios (N/I) 28/05/2014 
Recurso contra a confirmação da situação preliminar das inscrições/ Lista de Vagas Restritas (PCD)/Cota de Negros e Índios (N/I) 29/05 e 30/05/2014 
Disponibilização das imagens com as respostas dos Recursos da situação preliminar das inscrições Vagas Restritas (PCD)/Cota de 
Negros e Índios (N/I) 

04/06/2014 

Relação de Candidatos que concorrem a vagas de Pessoas com Deficiência (PCD) e Vagas de Cota de Negros e Índios (N/I) 04/06/2014 
Data Limite para Alteração de Dados Cadastrais 05/06/2014 
Divulgação da relação dos candidatos inscritos e homologados 06/06/2014 
Homologação dos Locais de Prova 06/06/2014 
Retirada do Cartão de Confirmação de Inscrição (CCE) pela Internet 07/06/2014 
PROVAS OBJETIVAS/RECEBIMENTO DE TÍTULOS 15/06/2014 
Divulgação dos Exemplares dos Cadernos de Questões (Provas) das Provas Objetivas 16/06/2014 
Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas 16/06/2014 
Disponibilização das Imagens dos Cartões Respostas das Provas Objetivas 17/06/2014 
Interposição de Recursos contra as questões das Provas Objetivas 18 a 25/06/2014 
Disponibilização das Imagens dos Recursos contra as questões das Provas Objetivas 30/06/2014 
Resultado dos Recursos contra as questões das Provas Objetivas 30/06/2014 
Divulgação dos Gabaritos Definitivos das Provas Objetivas 30/06/2014 
Divulgação Final das Notas das Provas Objetivas 01/07/2014 
Relação dos Candidatos que terão os Títulos Analisados 30/06/2014 
Divulgação das Notas Preliminares da Avaliação de Títulos 30/06/2014 
Interposição de recurso contra as Notas Preliminares da Avaliação de Títulos 01/07 a 02/07/2014 
Disponibilização das Imagens dos Recursos contra as Notas Preliminares da Avaliação de Títulos 03/07/2014 
Divulgação dos resultados de Recurso contra as Notas Preliminares da Avaliação de Títulos 03/07/2014 
Divulgação da Notas Final da Avaliação de Títulos 03/07/2014 
Resultado Final do Concurso Público 03/07/2014 
Homologação Final do Concurso Público 04/07/2014 
 

OBS :  Todas  a s  d ivu lga çõe s  na  p ág in a  ser ão  após as 1 
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