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CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de 
vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; 
estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; Encontros vocálicos e 
consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de 
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal 
indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. 
Tipologia textual. 

Matemática: Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, 
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio 
lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos 
válidos. 

Conhecimentos Gerais: História do Município de Ivaiporã e do Estado do Paraná. Noções 
gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as 
diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-
geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus 
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

CARGO: 101 AGENTE DE ENFERMAGEM NÍVEL SUPERIOR 

Conhecimento Específico: Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), Políticas 
públicas de Saúde da criança e adolescente, mulher, homem, idoso. Vigilância em saúde 
(epidemiológica ambiental e Sanitária). Educação em saúde, Desequilíbrio hidroeletrolítico, 
Técnicas de enfermagem: oxigênio terapia, termoterapia. Tratamento de feridas, sonda vesical 
e nasogástrica, nebulização, Administração de fármacos por todas as vias, princípio ativo, 
cálculo, diluição e assistência de enfermagem. Assistência de Enfermagem nas doenças 
infectocontagiosas e parasitárias, Hipertensão, Diabetes, Atenção a Saúde da Mulher, 
Atenção a Saúde da Criança e Adolescente, Adulto e Atenção a Saúde da pessoa Idosa, 
Atenção à saúde do Homem, Assistência de Enfermagem nas urgências e emergências, 
Assistência de enfermagem a pacientes com transtornos agudos, crônico-degenerativos e 
mentais.  Imunização: (Calendário vacinal, Reações adversas, Rede de Frios), Intervenções 
de enfermagem na internação domiciliar, administração em enfermagem, gerenciamento de 
recursos materiais.  Assistência integral as pessoas em situação de risco: violência contra a 
criança, adolescente, mulher e idoso; Código de Ética Profissional. Gerenciamento dos 
resíduos sólidos dos serviços de saúde. Biossegurança: conceito, normas de prevenção e 
controle de infecção. Higienização das mãos. Assistência de enfermagem na morte e morrer. 
Assistência de enfermagem nas Doenças respiratórias crônicas. RDC 36/2013 (institui ações 
para a segurança do paciente em serviços de saúde). 

 

CARGO: 102 DIRETOR CLINICO HOSPITALAR 

Conhecimento Específico: Gerência do ambiente hospitalar. Identificação do risco no 
ambiente de saúde. Manutenção dos edifícios de saúde. Manutenção de equipamentos 
médico- hospitalares. Planos de manutenção para sistemas funcionais prediais em unidades 
de saúde. Noções básicas de informática. Desenvolvimento de atividades de acordo com as 
atribuições do cargo. 

 
 

CARGO: 103 DIRETOR DE ENFERMAGEM 

Conhecimento Específico: Gerência do ambiente de enfermagem hospitalar. Identificação do 
risco no ambiente de saúde. Noções básicas de informática. Desenvolvimento de atividades 



de acordo com as atribuições do cargo. Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), 
Políticas públicas de Saúde da criança e adolescente, mulher, homem, idoso. Vigilância em 
saúde (epidemiológica ambiental e Sanitária). Educação em saúde, Desequilíbrio 
hidroeletrolítico, Técnicas de enfermagem: oxigênio terapia, termoterapia. Tratamento de 
feridas, sonda vesical e nasogástrica, nebulização, Administração de fármacos por todas as 
vias, princípio ativo, cálculo, diluição e assistência de enfermagem. Assistência de 
Enfermagem nas doenças infectocontagiosas e parasitárias, Hipertensão, Diabetes, Atenção a 
Saúde da Mulher, Atenção a Saúde da Criança e Adolescente, Adulto e Atenção a Saúde da 
pessoa Idosa, Atenção à saúde do Homem, Assistência de Enfermagem nas urgências e 
emergências, Assistência de enfermagem a pacientes com transtornos agudos, crônico-
degenerativos e mentais.  Imunização: (Calendário vacinal, Reações adversas, Rede de 
Frios), Intervenções de enfermagem na internação domiciliar, administração em enfermagem, 
gerenciamento de recursos materiais.  Assistência integral as pessoas em situação de risco: 
violência contra a criança, adolescente, mulher e idoso; Código de Ética Profissional. 
Gerenciamento dos resíduos sólidos dos serviços de saúde. Biossegurança: conceito, normas 
de prevenção e controle de infecção. Higienização das mãos. Assistência de enfermagem na 
morte e morrer. Assistência de enfermagem nas Doenças respiratórias crônicas. RDC 36/2013 
(institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde). 

 
 

CARGO: 104 FARMACÊUTICO HOSPITALAR 

Conhecimento Específico: 1. Legislação farmacêutica, ética profissional, gestão da farmácia 
hospitalar, sistema de distribuição de medicamentos: coletivo, individualizado e dose unitária. 
2. Farmacotécnica de produtos não estéreis: análise de formulações; manipulação de fórmulas 
magistrais e oficinas; estabilidade de formulações extemporâneas; unitarização de 
medicamentos sólidos e líquidos; controle de qualidade. 3. Farmacotécnica de produtos 
estéreis: reconstituição, diluição e estabilidade de medicamentos injetáveis; unitarização e 
fracionamento para dispensação por dose unitária; preparo de soluções para nutrição 
parenteral e outras formulações de grande volume; controle microbiológico, controle de 
qualidade; manipulação de quimioterápicos antineoplasicos; validação de processos. cálculos 
em farmácia, gestão de estoque: aquisição, armazenamento e controle de produtos 
farmacêuticos; sistema informatizados de controle de estoque; farmacodinâmica: vias de 
administração de medicamentos; mecanismos de ação dos fármacos; interação 
medicamentosa; fatores que interferem na ação dos fármacos; efeitos colaterais e reações 
adversas; alergia, tolerância e intoxicação; utilização de medicamentos em populações 
especiais: neonatos, crianças, gestantes, idosos; utilização de medicamentos em condições 
especiais: insuficiência renal, hepática, cardio vascular e respiratória. 4. Farmacocinética: 
conceitos gerais; parâmetros farmacocinéticos; metabolismo de medicamentos; margem 
terapêutica; posologia; fatores que alteram a farmacocinética; monitorização de fármacos na 
prática clínica; metodologia de monitorização. 5. Farmácia clínica e atenção farmacêutica: 
conceitos; uso racional de medicamentos; controle e seguimento de paciente; problemas 
relacionados ao medicamento; monitorização da farmacoterapia; farmacoepidemiologia: 
farmacovigilância e estudos de utilização de medicamentos. 6. Farmacoeconomia: conceitos 
gerais; análise custos-benefício, custo-utilidade e custominimização. 7. Seleção de 
medicamentos: conceitos; padronização de medicamentos. Leis Orgânicas na Saúde – Lei 
8.080/90 e Lei 8.142/90, Normativas do SUS, Artigos 196 e 198 da Constituição Federal. 

 
 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de 
vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; 
estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; Encontros vocálicos e 
consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de 
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal 
indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. 
Tipologia textual. 

Matemática: Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, 
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio 
lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos 



válidos. 

Conhecimentos Gerais: História do Município de Ivaiporã e do Estado do Paraná. Noções 
gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as 
diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-
geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus 
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

CARGO: 201 AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 

Conhecimento Específico: Ética na Administração Pública. A natureza das organizações. 
Estrutura organizacional. Gestão pela qualidade. Mudança e inovação. Planejamento, 
Organização, Direção e Controle como parte integrante do processo administrativo. Gestão 
por processos. Sistema de Informação de Recursos Humanos: organização e controle de 
dados pessoais. Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa. Elementos 
da comunicação, comunicação corporativa e comunicação no ambiente de trabalho. Trabalho 
em Equipe. Organização do ambiente de trabalho. Qualidade em Atendimento. Noções de 
administração de materiais. Noções de controle orçamentário. Noções básicas de logística de 
bens e materiais. Atividades de protocolo, recepção, classificação, registro e distribuição de 
documentos. Gestão de arquivos, documentação: tipos de correspondências e documentos. 
Ética profissional. Noções básicas de informática. 

 

CARGO: 202 AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR 

Conhecimento Específico: Ética na Administração Pública. A natureza das organizações. 
Estrutura organizacional. Gestão pela qualidade. Mudança e inovação. Planejamento, 
Organização, Direção e Controle como parte integrante do processo administrativo. Gestão 
por processos. Sistema de Informação de Recursos Humanos: organização e controle de 
dados pessoais. Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa. Elementos 
da comunicação, comunicação corporativa e comunicação no ambiente de trabalho. Trabalho 
em Equipe. Organização do ambiente de trabalho. Qualidade em Atendimento. Noções de 
administração de materiais. Noções de controle orçamentário. Noções básicas de logística de 
bens e materiais. Atividades de protocolo, recepção, classificação, registro e distribuição de 
documentos. Gestão de arquivos, documentação: tipos de correspondências e documentos. 
Ética profissional. Noções básicas de informática. 

 

CARGO: 203 AGENTE DE ENFERMAGEM NÍVEL MÉDIO 

Conhecimento Específico: Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética 
e legislação profissional. Noções de Farmacologia. Admissão, alta, óbito. Assistência de 
enfermagem ao exame físico. Enfermagem nos exames complementares. Assistência de 
enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo pós morte. Tratamento e 
assistência de enfermagem em: clínica médica, emergências, clínica médico-cirúrgica, 
pediatria, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, neonatologia. Doenças infecto parasitárias. 
Programa de imunização e rede de frios, conservação de vacinas, esquema básico de 
vacinação, vias de administração. Políticas Públicas de saúde. Saúde do idoso. 
Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à segurança do paciente: higiene, 
posições para exames, transporte do paciente e paciente terminal. Técnicas básicas: sinais 
vitais, medicação, coleta de material para exames, técnicas de curativo, crioterapia e 
termoterapia, nebulização, oxigeno terapia e sondagens. Controle de infecção hospitalar: 
assepsia e antissepsia, esterilização, controle e prevenção de infecção hospitalar. Atuação do 
técnico de enfermagem na unidade de: clínica médica, cirúrgica, pré e pós operatório, 
emergências, hemorragia, envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência respiratória e 
ressuscitação cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas 
complicações, assistência do puerpério e suas complicações, prevenção do câncer cérvico-
uterino e mama, planejamento familiar. Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde 
(Lei 8080/90 e 8142/90), Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da 
Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização. Modelos Assistenciais. 
Enfermagem em saúde pública. Política Nacional de Imunização. Controle de doenças 
transmissíveis, não transmissíveis e sexualmente transmissíveis. Atendimento aos pacientes 
com hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, doença renal 
crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e doenças de notificações compulsórias. Programa 
de assistência integrada a saúde da criança, mulher, homem, adolescente e idoso. Conduta 



ética dos profissionais da área de saúde. Princípios gerais de segurança no trabalho. 
Prevenção e causas dos acidentes 

 

CARGO: 204 AUXILIAR DE FARMÁCIA HOSPITALAR 

Conhecimento Específico: Importância das relações humanas e da comunicação: seus 
conceitos, elementos, formas e barreiras. Princípio de qualidade no atendimento. Formas 
farmacêuticas. Vias de administração, nome genérico ou comercial, concentração dos 
medicamentos. Princípios de Farmacologia. Classes terapêuticas. Medidas preventivas e 
auxiliares na conservação dos medicamentos. Desinfecção, Esterilização, Assepsia e Anti-
sepsia das mãos, materiais e instalações. Noções de medicamentos. Noções farmacológicas e 
farmácia hospitalar. Legislação Trabalhista, Farmacêutica, Sanitária e Ética. Lei do Exercício 
Profissional. Noções de higiene no ambiente farmacêutico e em hospitais. Sistema de 
distribuição de medicamentos. Medicamentos de controle especial Portaria 344/98 SVS/MS de 
12.05.1998. Dispensação de Produtos Farmacêuticos e correlatos. Armazenamento e 
Conservação de medicamentos e produtos. Noções de Organização e Funcionamento de 
Farmácias (Portarias). Noções de administração de farmácia hospitalar. Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde. Biossegurança e Segurança no trabalho Sistema Único de 
Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90); Assuntos relacionados à 
sua área de atuação e ética no trabalho. 

 

CARGO: 205 TÉCNICO EM RAIO X 

Conhecimento Específico: Princípios e Diretrizes da profissão; Ética profissional e 
responsabilidade; Conhecimentos básicos de anatomia e fisiologia - ossos do crânio, face, 
coluna, tórax, membros superiores e inferiores, órgãos do tórax e abdômen; Conhecimentos 
básicos de equipamentos radiológicos e seu funcionamento - produção de Raio X, estrutura 
básica da aparelhagem fixa e portátil, câmara escura; Exames contrastados; Conhecimentos 
de técnicas de utilização do Raio X; Conhecimentos de técnicas de revelação e fixação e de 
elementos dos componentes químicos do revelador e fixador; Legislação concernente ao 
operador de Raio X; Riscos e precauções - equipamentos de proteção individual e coletiva; 
Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da 
Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção 
Hospitalar. 

 
 

CONHECIMENTOS COMUNS AO CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos. Sinônimos e antônimos. 
Ortografia oficial. Conjugações verbais. Colocação de pronomes nas frases. Divisão silábica. 
Usos dos “porquês”. Usos de “mau” e “mal”. 

Raciocínio Lógico e Matemático: leitura e representação de numerais: o número em 
diferentes situações. Sequência numérica. Antecessor e sucessor. Par e impar. Resolução de 
problemas envolvendo adição e subtração. Conceito de metade, dobro e triplo. Resolução de 
problemas por meio de ilustração e/ou operações. Conceito de maior/menor; largo/estreito; 
Comprido/curto; grosso/fino; alto/baixo; pesado/leve. Noções básicas de medida: 
comprimento, valor, tempo e massa. 

Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre a vida econômica, social e política municipal. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro. 
Acontecimentos históricos, evolução e cultura do Município de Ivaiporã, sua subdivisão e/ou 
fronteiras. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Paraná. 

 
 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

CARGO: 301 AGENTE DE SEGURANÇA HOSPITALAR 

Conhecimento Específico: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Noções de 
segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de 
segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. Desenvolvimento de atividades 
relacionadas com a execução do serviço de vigia. Noções básicas de atendimento ao público. 
Noções básicas de segurança. 

 



CARGO: 302 AGENTE OPERACIONAL DE APOIO HOSPITALAR 

Conhecimento Específico: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas 
Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; 
Limpeza de vias públicas e praças municipais; Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação; 
Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral; Serviços de limpeza 
de: móveis, paredes, janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, equipamentos, escadas, 
pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; Coleta de lixo e tipos de recipientes; Higiene pessoal 
e com todo o material mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no 
trabalho; Noções de primeiros socorros. 

 


