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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA CARREIRA DE 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
 

A Universidade Federal de Mato Grosso torna público, para conhecimento dos interessados,  
tendo em vista o que consta no Processo n. 2003.13832-1/7100 da Justiça Federal que ficam retificados 
os Editais n. 01, 02, 03 e 04/PROAD/CRH/CEV/2003, que tratam da realização de Concurso Público 
para provimento de cargos efetivos de Técnicos - Administrativos, Níveis intermediários e superior, 
para o Hospital Universitário Júlio Muller, nos termos da Resolução n. CD 130/2002, Portaria MEC n. 
945/2003, Lei 8.112/90 e suas alterações, a legislação pertinente e demais regulamentações, inclusive 
as Resoluções n. 1634/2002 e 1.666/2003 do Conselho Federal de Medicina. 
 
1 - Das Disposições Preliminares 
1.1 - O presente Edital retifica e engloba os Editais nº. 01, 02, 03 e 04/PROAD/CRH/CEV/2003 e ao 
mesmo tempo reabre o prazo para inscrições e correções necessárias. O concurso será executado pela 
Pró-Reitoria Administrativa/PROAD, através da Coordenação de Recursos Humanos/ CRH, com 
assessoramento da Coordenação de Exames Vestibulares- CEV/ PROEG. 
1.2 - As correções das inscrições serão detectadas pela CEV/PROEG e comunicadas aos interessados, 
via postal. 
1.3 - Cronograma do Concurso 
- Reabertura das Inscrições e Correções: de 20 a 30 de janeiro 2004 
- Divulgação das inscrições nulas ou indeferidas: a partir de 13 de fevereiro de 2004; 
- Prazo para recurso contra nulidade ou indeferimento de inscrição: até 48 horas após a divulgação das 
inscrições nulas ou indeferidas; 
- Divulgação da relação dos candidatos regularmente inscritos e dos locais de realização das provas 
teóricas objetivas e, para os cargos de nível superior, também das provas práticas: a partir de 20 de 
fevereiro de 2004; 
- Realização das provas teóricas – para os cargos de nível intermediário e, provas teóricas e práticas – 
para os cargos de nível superior: 29 de fevereiro de 2004; 
- Prazo para recurso contra gabarito e/ou conteúdo de questão de prova: 01 e 02 de março de 2004; 
- Divulgação dos resultados das provas teóricas: a partir de 12 de março de 2004; 
- Convocação para as provas práticas – cargos de nível intermediário: 12 de março de 2004; 
- Realização das provas práticas – cargos de nível intermediário: 22 e 23 de março de 2004; 
- Divulgação dos resultados das provas práticas e convocação para a entrega dos documentos – cargos 
de nível superior e intermediário: a partir de 29 de março de 2004; 
- Entrega dos documentos: 31 de março a 02 de abril de 2004; 
- Divulgação do resultado da análise dos documentos: a partir de 16 de abril de 2004; 
- Solicitação de Recurso ao Conselho Universitário: 19 e 20 de abril de 2004; 
- Publicação da Homologação da Relação dos classificados no concurso, por cargo, até o limite de 03 
(três) candidatos classificados por vaga: a partir de 30 de abril de 2004.  
 
2 -  Das vagas destinadas aos candidatos Portadores de Necessidades Especiais (PNE) 
2.1 - Aos candidatos portadores de necessidades especiais (PNE) será assegurado o direito de se 
inscreverem neste concurso público, desde que as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis 
com a deficiência de que são portadores, devidamente comprovada, através de atestado médico, e a eles 
serão reservadas vagas exclusivas, relacionadas no Anexo I deste Edital, a serem preenchidas, de 
acordo com o disposto no Artigo 5.º, parágrafo 2.º da Lei 8.112/90 e Decreto n.º 3.298/99. 
2.2 - No ato da inscrição, o candidato portador de necessidades especiais deverá, em campos 
apropriados do Requerimento de Inscrição, registrar sua condição de PNE.   O candidato portador de 
deficiência que não declarar no ato da inscrição essa condição, não poderá interpor recursos em favor 
de sua situação. Se julgar necessário, deverá requerer atendimento especial para realização das provas. 
2.3 - Na realização das provas, as adaptações necessárias aos PNE, dentro das possibilidades da UFMT, 
somente serão efetuadas para aqueles que comunicarem sua deficiência nas condições do sub-item 
anterior. Candidatos PNE participam do concurso em igualdade de condições com os demais no que se 
refere a conteúdo, critérios de avaliação e de aprovação, duração e horário de provas. 
2.4 - Os candidatos portadores de necessidades especiais aprovados, antes da nomeação, deverão 
submeter-se à perícia médica para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício 
das atribuições do cargo a que concorre. 
 



 
 

2.5 - As vagas referidas no sub-item 2.1 que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais concursandos dos respectivos 
cargos. 
 
3 - Das Inscrições 
3.1 - Período de efetivação das inscrições ou  correções:  
De 20 a 30 de janeiro de 2004; 
3.2 - Valor da inscrição: 
O valor da inscrição está fixado de acordo com o nível de escolaridade exigido para o cargo: Médio: R$ 
55,00 (cinqüenta e cinco reais); Superior: R$ 100,00 (cem reais). 
3.3 - Inscrição nos Correios 
3.3.1 -  O Requerimento de Inscrição deverá ser retirado e devolvido, após ser devidamente preenchido 
e assinado, nas agências credenciadas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios, que 
constam do Anexo III deste Edital, durante seu expediente normal de funcionamento, onde deverá 
também ser recolhido o valor da inscrição, observado o período definido no sub-item 3.1 deste Edital. 
3.3.2 - O candidato deverá apresentar, no ato da inscrição, os seguintes documentos: 
- Requerimento de Inscrição devidamente preenchido e assinado para ser autenticado, após o 
pagamento do valor da inscrição, pelas agências credenciadas dos Correios; 
- Documento original de identidade. São considerados documentos de identidade para fins deste 
concurso: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Justiça, pelas Secretarias 
de Segurança Pública e pelo Corpo de Bombeiro Militar; carteiras expedidas pelos órgãos 
fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.), passaporte, certificado de reservista, 
carteiras funcionais do Ministério Público, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei 
federal, valham como identidade; carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação (somente o 
modelo novo, com fotografia); 
3.4 - Inscrição por Carta 
A solicitação de inscrição por carta deverá ser feita por meio de correspondência registrada com Aviso 
de Recebimento (AR), postada no período definido no sub-item 3.1, endereçada à Coordenação de 
Exames Vestibulares da Universidade Federal de Mato Grosso -  Av. Fernando Corrêa da Costa s/n.º - 
Coxipó - Cuiabá - MT - CEP - 78060-900, contendo os seguintes documentos: 
- Cópia  legível autenticada do documento de identidade, frente e verso; 
- Comprovante original de depósito bancário no valor da taxa de inscrição, em favor da conta corrente 
n.° 170.500-8, Agência 4201-3 do Banco do Brasil, sob Código Identificador n.º 15404515262026-3; 
- Solicitação de inscrição datada e assinada, na qual deve constar explicitamente o cargo pretendido, de 
acordo com o Quadro de Cargos constante do Anexo I deste Edital. 
3.5 -  Inscrição via Internet 
3.5.1. A solicitação de inscrição via Internet deverá ser feita no endereço www.ufmt.br/vestibular, 
acessando a página de inscrição. 
3.5.2 - O candidato deverá preencher corretamente o Requerimento de Inscrição, seguindo as 
orientações apresentadas na página.  
3.5.3. Após o preenchimento do Requerimento de Inscrição, o candidato deverá conferir 
cuidadosamente todos os dados registrados no Requerimento, em especial, o nome do cargo pretendido 
e, em seguida, confirmar sua inscrição. 
3.5.4 - Após a confirmação da inscrição, o candidato deverá optar pela forma de pagamento: por débito 
em conta corrente, somente para clientes do Banco do Brasil, ou por meio de boleto de cobrança, que 
deverá ser impresso pelo candidato e pago em qualquer agência bancária. 
3.5.5 - O pagamento do valor da inscrição  feita via Internet poderá ser efetivado até o dia 02 de 
fevereiro de 2004, observado o horário normal de funcionamento bancário.    
3.5.6 - A confirmação da inscrição não garante a inscrição do candidato no Concurso. A inscrição 
estará efetivada somente após o pagamento correspondente. 
3.5.7 - As inscrições via Internet poderão ser realizadas das 08:00 horas do dia 20 de janeiro até às 
24:00 horas do dia 30 de janeiro  de 2004, horário de Mato Grosso. 
3.5.8 - A Universidade Federal de Mato Grosso não se responsabilizará por solicitações de inscrição 
via Internet, não recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, 
de congestionamento de linhas de comunicação, bem como, por outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados. 
 
3.6 - Inscrição por Procuração 
3.6.1 - A inscrição poderá ser feita por procuração, sem necessidade de reconhecimento de firma, em 
que deve constar, de forma clara, o cargo pretendido, de acordo o Quadro de Cargos constante do 
Anexo I deste Edital.  
3.6.2 - O procurador, de posse de seu documento original de identidade, deverá preencher o 
Requerimento de Inscrição para entrega em agência credenciada dos Correios, juntamente com a 
procuração. 



 
 

3.6.3 - O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas 
pelo seu procurador, arcando com as conseqüências de eventuais erros de seu representante no 
preenchimento do Requerimento de Inscrição. 
 
3.7 Sistema de escolha de cargo 
O candidato deverá optar por apenas 01 (um) cargo, assinalando, em campo apropriado do 
Requerimento de Inscrição, o nome do cargo pretendido, conforme o Quadro de Cargos apresentado no 
Anexo I deste Edital.  
 
3.8 - Efetivação da inscrição 
3.8.1 - A inscrição estará efetivada somente após a apresentação, nas agências credenciadas dos 
Correios, dos documentos referidos no sub-item 3.3.2, no caso de inscrição feita nos Correios, ou após 
o recebimento da correspondência registrada, com os devidos documentos, no caso de candidato 
inscrito por carta,  ou após o pagamento correspondente, no caso de candidato inscrito via Internet, 
observados período, locais e horários estabelecidos neste Edital. 
3.8.2 - Em caso de dois ou mais Requerimentos de Inscrição de um mesmo candidato será considerada 
apenas a inscrição com data mais recente. 
3.8.3 - O preenchimento do Requerimento de Inscrição é de inteira responsabilidade do candidato ou de 
seu procurador, considerando-se nula a inscrição preenchida de forma incorreta ou incompleta. 
3.8.4 - Será expressamente vedada a posterior complementação de qualquer documento exigido no ato 
da inscrição. 
3.8.5 - Com a inscrição, o candidato, para todo e qualquer efeito de direito, expressa o conhecimento e 
a tácita aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital. 
3.8.6 - O candidato receberá, no ato da inscrição, um comprovante de inscrição, que deverá ser mantido 
em seu poder. 
 
3.9 - Nulidade ou indeferimento de inscrição 
3.9.1 - É nula ou indeferida a inscrição: 
a) efetuada fora do período fixado; 
b) paga com cheque devolvido por qualquer motivo; 
c) cujo Requerimento de Inscrição esteja preenchido de forma incompleta, incorreta ou ilegível; 
d) efetuada sem documento exigido neste Edital; 
e) em desacordo com qualquer requisito deste Edital.  
3.9.2 - A partir de 13 de fevereiro de 2004, será divulgada a Listagem das Inscrições Nulas ou 
Indeferidas, na Universidade Federal de Mato Grosso – Campus de Cuiabá - Saguão do Bloco Casarão 
e, na Internet, no endereço www.ufmt.br/vestibular. 
 
4 - Dos Candidatos 
4.1 - Este concurso está aberto a todos que satisfizerem as exigências das Leis Brasileiras, podendo 
participar do mesmo o candidato que preencher os requisitos abaixo: 
4.1.1 - a nacionalidade brasileira; 
4.1.2 - o gozo dos direitos políticos; 
4.1.3 - a quitação com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, também com as obrigações 
militares; 
4.1.4 - nível de escolaridade e demais requisitos exigidos para o exercício do cargo, de acordo com o 
Anexo I deste Edital;  
4.1.5 - a idade mínima de 18 (dezoito anos); 
4.1.6 - aptidão física e mental atestada pela Coordenação de Assistência e Benefícios ao Servidor – 
CABES, da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT; 
4.1.7 - registro no Conselho da respectiva categoria, quando se tratar de profissão regulamentada. 
4.2 - Os documentos comprobatórios dos requisitos caracterizados no sub-item anterior serão exigidos 
após a divulgação dos resultados das Provas Práticas, exceto os do sub-item 4.1.6, cujos exames serão 
realizados apenas para os candidatos aprovados no concurso, após a publicação do resultado final.  
 
5 - Da Avaliação 
5.1 - O presente concurso público compreenderá três fases. A primeira fase consistirá de Prova Teórica 
Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; a segunda fase  consistirá de Prova Prática, de caráter 
eliminatório e classificatório; a terceira fase consistirá de Análise de Documentos, de caráter 
unicamente eliminatório, exceto para o cargo de Técnico em Enfermagem, que compreenderá somente 
a primeira e a terceira fases referidas. 
5 .2 - Da Primeira e Segunda Fases  para os cargos de Nível Superior 
5.2.1 - As provas teóricas objetivas e práticas, para todos os cargos de nível superior, serão aplicadas 
em um único momento, somente na cidade de Cuiabá, no dia 29 de fevereiro de 2004, das 08:00 às 
12:00 horas, horário oficial de Mato Grosso. A duração das provas, portanto, é de 4 (quatro) horas, já 



 
 

incluído o tempo destinado ao preenchimento da Folha de Respostas (prova teórica objetiva) e do 
Caderno de Respostas (prova prática). 
5.2.2 - As provas teóricas objetivas e práticas abrangerão conteúdos programáticos constantes do 
Anexo II deste Edital e obedecerão à seguinte distribuição: 
Nível Superior 
 

Provas Cargo / Especialidade Modalidade N.º Questões    Matérias/Distribuição das Questões 

Teórica 
Objetiva 25 Conhecimentos Específicos: 25 

Farmacêutico-Bioquímico 
Fisioterapeuta 
Médico: 
Patologia  
Anestesiologia 
Cirurgia Geral 
Cirurgia Pediátrica 
Clínica Médica 
Ginecologia e Obstetrícia 
Hematologia 
Nefrologia 
Neurologia  
Oftalmologia 
Otorrinolaringologia 
Pediatria 
Radiologia e Diagnóstico 
por imagem 
Urologia 
Nutricionista 

Prática - Análise de um caso clínico relativo ao 
cargo / especialidade 

 
5.2.3 - Farão tanto prova teórica objetiva quanto prática, todos os candidatos regularmente inscritos no 
concurso. Serão selecionados para correção da prova prática, para cada cargo, somente os candidatos 
não eliminados na prova teórica objetiva. 
5.2.4 - O candidato tomará conhecimento do local de realização das provas teórica objetiva e prática 
(nome do estabelecimento, sala e endereço) por meio de listagem a ser divulgada a partir do dia 20 de 
fevereiro de 2004, na Universidade Federal de Mato Grosso – Campus de Cuiabá - Saguão do Bloco do 
Casarão e, na Internet, no endereço www.ufmt.br/vestibular . 
5.2.5 - O candidato deverá comparecer ao local de aplicação das provas com antecedência mínima de 
uma hora, munido de caneta esferográfica de tinta preta não porosa e do original de documento oficial 
de identidade. Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada para as provas e para sua realização 
fora da data e do horário definidos neste Edital. 
5.2.6 - Durante a realização das provas não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação 
entre os candidatos, utilização de livros, manuais, códigos, impressos ou anotações, máquinas 
calculadoras e agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, walkman, gravador ou qualquer 
emissor ou receptor de mensagem. 
5.2.7 - A prova teórica objetiva, para cada cargo, será constituída de 25 questões objetivas de múltipla 
escolha versando sobre conhecimentos específicos relativos ao cargo/especialidade.  Cada questão será 
composta de 5 (cinco) alternativas, sendo que apenas uma alternativa a responderá acertadamente. 
5.2.8 - O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta não porosa, as respostas 
da prova teórica objetiva para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção 
eletrônica. A transcrição das respostas para a Folha de Respostas será obrigatória e de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade com as instruções específicas 
contidas neste Edital, na Folha de Repostas e/ou no Caderno de Provas. Em nenhuma hipótese, haverá 
substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
5.2.9 - Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas 
incorretamente na Folha de Respostas. Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem em 
desacordo com este Edital e/ou com as instruções no Caderno de Provas, tais como: dupla marcação, 
marcação rasurada ou emendada e campo de marcação não assinalado, entre outras. 
5.2.10 - As provas práticas serão constituídas da análise de um caso clínico relativo ao 
cargo/especialidade. 
5.2.11 - O candidato deverá transcrever, obrigatoriamente, com caneta esferográfica de tinta preta as 
respostas da prova prática para o Caderno de Respostas, de conformidade com as instruções específicas 
contidas neste Edital e/ou no Caderno de Provas. 
5.2.12 - Ao terminar as provas teórica objetiva e prática, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar 
ao fiscal sua Folha de Respostas e seu Caderno de Respostas. 



 
 

5.2.13 - Será permitida a saída de candidato, levando o Caderno de Provas, somente após 3 (três) horas 
do início das provas. 
5.2.14 -  A divulgação dos gabaritos das provas teóricas objetivas será feita até 24 (vinte e quatro) 
horas após sua aplicação, na Universidade Federal de Mato Grosso – Coordenação de Exames 
Vestibulares – Campus Universitário de Cuiabá – Antigo Bloco CCBS III – Av. Fernando Corrêa da 
Costa s/n – Cuiabá – MT e, na Internet, no endereço www.ufmt.br/vestibular. 
5.2.15 - As provas teóricas objetivas serão corrigidas por processamento ótico-eletrônico das Folhas de 
Respostas e avaliadas na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 
5.2.16 - As provas práticas serão corrigidas por bancas especializadas e avaliadas na escala de 0 (zero) 
a 10 (dez) pontos.   
5.2.17 - Os resultados das provas teóricas objetivas serão divulgados a partir de 12 de março de 2004 e, 
das provas práticas, a partir de 19 de março de 2004, na Universidade Federal de Mato Grosso – 
Campus de Cuiabá - Saguão do Bloco do Casarão e, na Internet, no endereço www.ufmt.br/vestibular . 
 
5.3 - Da Primeira e Segunda Fases para os cargos de Nível Intermediário 
 
5.3.1 - As provas teóricas objetivas e práticas abrangerão conteúdos programáticos constantes do 
Anexo II deste Edital e obedecerão à seguinte distribuição: 
 
Nível Intermediário 
 

Provas Cargo / Área Modalidade N.º Questões    Matérias/Distribuição das Questões 

Técnico em Enfermagem Teórica 
Objetiva 40 Língua Portuguesa: 10 

Conhecimentos Específicos: 30 

Teórica 
Objetiva 40 Língua Portuguesa: 10 

Conhecimentos Específicos: 30 Técnico em Laboratório 
(Análises Clínicas) 
 
Técnico em Radiologia Prática - 

Técnico em Laboratório: Operação dos 
equipamentos básicos de laboratório 
Técnico em Radiologia: Operação de 
equipamentos básicos de radiologia. 

 
5.3.2 - Das Provas Teóricas Objetivas 
5.3.2.1 - As provas teóricas objetivas, para todos os cargos de nível intermediário, serão aplicadas 
somente na cidade de Cuiabá, no dia 29 de fevereiro de 2004, das 08:00 às 12:00 horas, horário oficial 
de Mato Grosso. A duração das provas, portanto, é de 04 (quatro) horas, já incluído o tempo destinado 
ao preenchimento da Folha de Respostas. 
5.3.2.2 - Farão prova teórica objetiva todos os candidatos regularmente inscritos no concurso.  
5.3.2.3 - O candidato tomará conhecimento do local de realização da prova teórica objetiva (nome do 
estabelecimento, sala e endereço) por meio de listagem a ser divulgada a partir do dia 20 de fevereiro 
de 2004, na Universidade Federal de Mato Grosso – Campus de Cuiabá - Saguão do Bloco do Casarão 
e, na Internet, no endereço www.ufmt.br/vestibular . 
5.3.2.4 - O candidato deverá comparecer ao local de aplicação da prova teórica objetiva com 
antecedência mínima de uma hora, munido de caneta esferográfica de tinta preta não porosa e do 
original de documento oficial de identidade. Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada para a 
prova e para sua realização fora da data e do horário definidos neste Edital. 
5.3.2.5 - Durante a realização da prova teórica objetiva não será admitida qualquer espécie de consulta 
ou comunicação entre os candidatos, utilização de livros, manuais, códigos, impressos ou anotações, 
máquinas calculadoras e agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, walkman, gravador ou 
qualquer emissor ou receptor de mensagem. 
5.3.2.6 - A prova teórica objetiva, para cada cargo, será constituída de 40 questões objetivas de 
múltipla escolha, versando sobre Língua Portuguesa (10 questões) e Conhecimentos Específicos 
relativos ao cargo (30 questões). Cada questão será composta de (cinco) alternativas, sendo que apenas 
uma alternativa a responderá acertadamente. 
5.3.2.7 - O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta não porosa, as 
respostas da prova teórica objetiva para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para 
a correção eletrônica. A transcrição das respostas para a Folha de Respostas será obrigatória e de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade com as instruções específicas 
contidas neste Edital, na Folha de Repostas e/ou no Caderno de Prova. Em nenhuma hipótese, haverá 
substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
5.3.2.8 - Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas 
incorretamente na Folha de Respostas. Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem em 



 
 

desacordo com este Edital e/ou com as instruções no Caderno de Prova, tais como: dupla marcação, 
marcação rasurada ou emendada e campo de marcação não assinalado, entre outras. 
5.3.2.9 - Ao terminar a prova teórica objetiva, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal 
sua Folha de Respostas. 
5.3.2.10 - Será permitida a saída de candidato, levando o Caderno de Prova, somente após 3 (três) horas 
do início da prova. 
5.3.2.11 - A divulgação dos gabaritos das provas teóricas será feita até 24 (vinte e quatro) horas após 
sua aplicação, na Universidade Federal de Mato Grosso – Coordenação de Exames Vestibulares – 
Campus Universitário de Cuiabá – Antigo Bloco CCBS III – Av. Fernando Corrêa da Costa s/n – 
Cuiabá – MT e, na Internet, no endereço www.ufmt.br/vestibular. 
5.3.2.12 - As provas teóricas serão corrigidas por processamento ótico-eletrônico das Folhas de 
Respostas e avaliadas na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 
5.3.2.13 - Os resultados das provas teóricas serão divulgados a partir de 12 de março de 2004, na 
Universidade Federal de Mato Grosso – Campus de Cuiabá - Saguão do Bloco do Casarão e, na 
Internet, no endereço www.ufmt.br/vestibular . 
 
5.3.3 - Das Provas Práticas 
5.3.3.1 - Serão convocados para realização de prova prática somente os candidatos aos cargos de 
Técnico em Laboratório e Técnico em Radiologia, não eliminados na prova teórica. 
5.3.3.2 - As provas práticas serão realizadas somente na cidade de Cuiabá, nos dias 15 e 16 de março 
de 2004. 
5.3.3.3 - A convocação dos candidatos classificados para as provas práticas, com local e horário de 
realização será divulgada a partir de 12 de março de 2004, na Universidade Federal de Mato Grosso – 
Campus de Cuiabá - Saguão do Bloco do Casarão e, na Internet, no endereço www.ufmt.br/vestibular .  
5.3.3.4 - O candidato classificado para a prova prática deverá comparecer no local e horário designado 
para sua realização trajando jaleco. 
5.3.3.5 - A prova prática avaliará as habilidades dos candidatos relativas às operações dos 
equipamentos básicos de laboratório (Técnico em Laboratório - Análises Clínicas) e às operações dos 
equipamentos básicos de radiologia (Técnico em Radiologia). 
5.3.3.6 - As provas práticas serão aplicadas e corrigidas por bancas especializadas  e os resultados 
pontuados na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 
5.3.3.7 - Os resultados das provas práticas serão divulgados a partir de 19 de março de 2004, na 
Universidade Federal de Mato Grosso – Campus de Cuiabá - Saguão do Bloco do Casarão e, na 
Internet, no endereço www.ufmt.br/vestibular . 
 
5.4 - Da Terceira Fase para os cargos de Nível Superior e Intermediário 
 
5.4.1 - Serão selecionados para a Terceira Fase: Análise de Documentos, para cada cargo, somente os 
candidatos não eliminados na Primeira ou na Segunda Fase, observado o que estabelece o sub-item 6.1 
deste Edital. 
5.4.2 - A convocação para a entrega dos documentos relacionados no sub-item 4.1, exceto os do sub-
item 4.1.6 deste Edital, fixando local e horário, será divulgada a partir de 19 de março de 2004, na 
Universidade Federal de Mato Grosso – Campus de Cuiabá - Saguão do Bloco do Casarão e, na 
Internet, no endereço www.ufmt.br/vestibular . 
5.4.3 - Nos dias de 25 e 26 de março de 2004, os candidatos não eliminados no concurso deverão 
entregar, em  local e horário constantes da convocação referida no sub-item anterior, cópia autenticada 
dos documentos comprobatórios dos requisitos relacionados no sub-item 4.1, exceto os do sub-item 
4.1.6 deste Edital. O candidato que deixar de fazê-lo ou que deixar de apresentar qualquer documento 
exigido estará eliminado do concurso. 
5.4.4 - Será expressamente vedada a entrega de qualquer documento fora do período fixado no sub-
item 5.4.3 deste Edital. 
5.4.5 - O resultado da análise dos documentos apresentados será divulgado a partir de 12 de abril de 
2004- na Universidade Federal de Mato Grosso – Campus de Cuiabá - Saguão do Bloco do Casarão e, 
na Internet, no endereço www.ufmt.br/vestibular. 
 
6 - Da Eliminação do concurso 
 
6.1 - Será eliminado do presente concurso o candidato que: 
I - Deixar de comparecer a qualquer uma da fases, qualquer que seja o motivo. 
II - Obtiver nota inferior a 5,0  (cinco inteiros) na prova teórica objetiva ou na prova prática. 
III - Não apresentar a documentação exigida no sub-item 5.4.3 deste Edital. 
 
7 - Do total de Pontos 



 
 

7.1 - O total de pontos do candidato não eliminado no presente concurso, para fins de classificação 
final, corresponderá à média aritmética ponderada das notas por ele obtidas na Primeira e na Segunda 
Fase: Prova Teórica Objetiva, com peso 8 (oito) e Prova Prática, com peso 2 (dois), exceto para o cargo 
de Técnico em Enfermagem, que corresponderá à nota por ele obtida na Prova Teórica Objetiva. 
 
8 - Da classificação final 
8.1 - Os candidatos não eliminados no concurso serão classificados por cargo, em rigorosa ordem 
decrescente do total de pontos, obedecendo aos critérios especificados neste Edital. 
8.2 - Havendo igualdade do total de pontos entre candidatos, terá preferência, seqüencialmente, para 
fins de classificação final, aquele que obtiver: a) maior nota na prova teórica; b) maior nota na prova 
prática; c) maior número de acertos na parte de conhecimento específico da prova teórica; d) maior 
número de acertos na parte de Língua Portuguesa da prova teórica; e) persistindo o empate, terá 
preferência o mais idoso. 
 
9 - Dos Recursos Administrativos 
9.1 - Cabe recurso à Coordenação de Exames Vestibulares da Universidade Federal de Mato Grosso 
contra: 
a) nulidade ou indeferimento de inscrição; 
b) gabarito ou conteúdo de questão de prova. 
9.1.1 - O recurso deverá ser interposto e assinado pelo próprio candidato ou por seu procurador e 
protocolado, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da aplicação das provas, na Coordenação de 
Exames Vestibulares da Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Universitário de Cuiabá – 
Av. Fernando Corrêa da Costa s/n.º - Antigo Bloco CCBS III, das 08:00h às 11:00h e das 14:00h às 
17:00h. 
9.1.2 - O recurso deverá ser apresentado em formulário específico para tal fim, disponível no local, que 
deverá ser preenchido de forma legível e conter: 
a) nome e número de inscrição do candidato bem como indicação do cargo a que está concorrendo; 
b) indicação do número da questão, da resposta marcada pelo candidato e da resposta divulgada pela 
CEV no gabarito, quando se tratar de recurso contra gabarito de questão de prova teórica objetiva; 
c) argumentação lógica, consistente e fundamentada. 
9.1.3 - Será rejeitado liminarmente recurso sem fundamentação ou sem os dados necessários à 
identificação do candidato ou protocolado fora do prazo. 
9.1.4 - Se do exame de recursos resultar na anulação de questão de prova teórica objetiva, os pontos 
correspondentes a essa(s) questão(ões) será(ão) atribuídos a todos os candidatos concorrentes, 
independente de terem os mesmos recorrido. Se houver alteração de gabarito, por força de 
impugnações, a prova teórica será corrigida de acordo com o novo gabarito. Em hipótese alguma o 
quantitativo de questões de prova teórica objetiva, previsto neste Edital, sofrerá alteração. 
9.1.5 - Caso o recurso contra nulidade ou indeferimento de inscrição não houver sido julgado até a data 
de realização das provas, o candidato poderá realizá-las condicionalmente, desde que comprove a 
interposição tempestiva do recurso. 
9.2 - Da divulgação dos resultados da análise dos documentos exigidos no item 4, exceto o do sub-item 
4.1.6 deste Edital, caberá recurso ao Conselho Universitário, após ouvida a Comissão Organizadora, 
interposto pelo próprio candidato ou por seu procurador no prazo improrrogável de 48 ( quarenta e 
oito) horas a contar da data de divulgação do resultado da referida análise. 
9.2.1 - O Conselho Universitário terá o prazo igual para proferir a decisão, a contar do recebimento do 
processo na Secretaria dos Órgãos Colegiados da Universidade Federal do Mato Grosso.  
 
10 - Da Homologação e Divulgação dos Resultados 
 
10.1 - A homologação do resultado final será feita pelo Reitor da Universidade Federal de Mato 
Grosso. 
10.2 - A publicação da Homologação da Relação dos classificados no concurso, até o limite de 03 (três) 
candidatos classificados por vaga, será feita por meio de Edital no Diário Oficial da União, com 
divulgação na Universidade Federal de Mato Grosso –  Campus de Cuiabá - Saguão do Bloco do 
Casarão e, na Internet, no endereço www.ufmt.br/vestibular. 
10.3 - Do resultado do Concurso cabe recurso ao Conselho Universitário em caso de manifesta 
irregularidade, por inobservância às determinações legais, estatutárias ou regimentais. 
10.4 - O recurso deverá ser interposto pelo interessado ou seu procurador, no prazo de 48 horas a contar 
da divulgação do resultado do Concurso, tendo o Conselho Universitário igual prazo para proferir a 
decisão. 
 
 
 
11 - Do provimento 



 
 

11.1 - O provimento ocorrerá no nível inicial de cada cargo de acordo com a ordem de classificação até 
o limite das vagas ofertadas. 
11.2 - A classificação do candidato não assegurará o direito ao seu ingresso automático ao cargo para o 
qual se habilitou. 
11.3 - O exame de aptidão física e mental será realizado pela Coordenação de Assistência e Benefício 
ao Servidor da Universidade Federal de Mato Grosso – CABES-UFMT. O candidato deverá 
apresentar-se para realização desse exame na data e horário fixados em convocação. 
11.4 - Para que haja a nomeação do candidato aprovado, este ficará sujeito à comprovação de todas as 
exigências estabelecidas neste Edital. 
11.5 - A não apresentação do candidato aprovado e convocado para o preenchimento da vaga 
corresponderá à renúncia tácita do direito à mesma. 
 
12 -  Do Regime de Trabalho e Remuneração 
 
12.1 - O regime de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais com exceção dos casos estabelecidos em 
legislação específica e de acordo com a Lei nº. 9.436, de 05 de fevereiro de 1997. 
12.2 - A remuneração inicial dos cargos está especificada no Anexo I deste Edital. 
 
13 - Da Validade do Concurso Público e das Disposições Gerais 
 
13.1 - O presente concurso público terá validade estabelecida em observância à regulamentação e à 
legislação vigente. 
13.2 - Não será aceita, sob qualquer pretexto, inscrição condicional ou em desacordo com este Edital. 
13.3 - A inexatidão das afirmativas ou irregularidade de documentos, ainda que verificadas 
posteriormente, eliminarão o candidato do Concurso Público, anulando-se, assim, todos os atos 
decorrentes da sua inscrição. 
13.4 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento deste Edital. 
13.5 - Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada, revisão, vista ou qualquer reivindicação de 
natureza semelhante, em nenhuma das etapas do concurso, bem como realização de prova fora do 
horário divulgado. 
13.6 - Os candidatos empossados no cargo Médico / Clínica Médica farão assistência aos pacientes 
hospitalizados na enfermaria de Clínica Médica, Ambulatório de Clínica e Pronto Atendimento do 
Hospital Universitário Júlio Müller. 
13.7 - O candidato que efetivou inscrição no período de 28 de julho a 15 de agosto de 2003, observadas 
as alterações previstas neste Edital, poderá optar por uma das seguintes situações: 
a) manutenção da inscrição; 
b) correção da inscrição; 
c) cancelamento da inscrição e ressarcimento do valor da taxa de inscrição. 
A Universidade Federal de Mato Grosso, através da Coordenação de Exames Vestibulares 
(UFMT/CEV)     enviará correspondência registrada, via correios,  para o endereço informado no 
Requerimento de Inscrição, a todos os candidatos regularmente inscritos no período mencionado, 
informando das alterações das datas, dos cargos, dos pré – requisitos, da carga horária e da 
remuneração. Os candidatos que fizerem opção pela situação descrita nas alíneas “b” ou “c” , deverão 
obrigatoriamente, enviar correspondência registrada para UFMT/CEV no endereço constante no 
subitem 3.4 deste Edital, ou protocolar na Seção de Recebimento de Expediente desta Instituição, 
localizada no bloco de Casarão, campus de Cuiabá, processo solicitando a correção da inscrição, ou o 
cancelamento da inscrição e o ressarcimento do valor pago, informando o CPF, Banco, Agencia e conta 
– corrente, até o dia 30 de janeiro de 2004.                   
13.8 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso. 
13.9 - Serão observados todos os dispositivos legais que regulamentam Concursos Públicos Federais.  
13.10 - Fazem parte do presente Edital: o Anexo I – Quadro de Cargos/Pré-requisitos/Vagas, o Anexo 
II - Conteúdo Programático e o Anexo III – Relação das Agências Credenciadas da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos - Correios. 
 

Cuiabá,  15 de dezembro de 2003 
 

ADRIANA RIGON WESKA 
Pró-Reitora Administrativa 

 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I 
 
Quadro de Cargos/Pré-requisitos/Vagas 
 
NÍVEL SUPERIOR 
 

Cargo/Especialidade Vagas Carga 
Horária 

Remuneração 
Inicial Pré-requisitos Taxa de 

Inscrição 

Farmacêutico 
Bioquímico  03 40 horas R$ 809,64 

Diploma de conclusão do Curso Superior, 
devidamente registrado; 
Registro no Conselho da Categoria 
Profissional. 

R$ 100,00 

Fisioterapeuta 02 40 horas R$ 809,64 

Diploma de conclusão do Curso Superior, 
devidamente registrado; 
Registro no Conselho da Categoria 
Profissional.  

R$ 100,00 

Médico/Patologia  01 20 horas R$ 809,64 

Diploma  de conclusão do Curso Superior, 
devidamente registrado; 
Certificado de Residência Médica, na 
especialidade,  registrado no M.E.C, ou 
    Titulo de Especialista conferido  pela 
    Sociedade Brasileira de Patologia 
Registro no Conselho  da Categoria 
Profissional. 

R$ 100,00 

Médico/Anestesiologia 05 20 horas R$ 809,64 

Diploma  de conclusão do Curso Superior, 
devidamente registrado; 
Certificado de Residência Médica, na 
especialidade,  registrado no MEC, ou 
Título de Especialista conferido pela  
Sociedade Brasileira de Anestesiologia; 
Registro no Conselho  da Categoria 
Profissional. 

R$ 100,00 

Médico/Cirurgia Geral 03 20 horas R$ 809,64 

Diploma  de conclusão do Curso Superior, 
devidamente registrado; 
Certificado de Residência Médica, na 
especialidade,  registrado no MEC ou 
Título de Especialista conferido pelo 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões; 
Registro no Conselho  da Categoria 
Profissional. 

R$ 100,00 

Médico/Cirurgia 
Pediátrica 01 20 horas R$ 809,64 

Diploma  de conclusão do Curso Superior, 
devidamente registrado; 
Certificado de Residência Médica, na 
especialidade,  registrado no MEC ou 
Título de Especialista conferido pela  
Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Pediátrica; 
Registro no Conselho  da Categoria 
Profissional. 

R$ 100,00 

Médico/Clínica 
Médica 06 20 horas R$ 809,64 

Diploma  de conclusão do Curso Superior, 
devidamente registrado; 
Certificado de Residência Médica na 
especialidade, registrado no MEC ou 
Título de Especialista conferido pela 
Sociedade Brasileira de Clínica Médica; 
Registro no Conselho  da Categoria 
Profissional. 

R$ 100,00 



 
 

Médico/Ginecologia e 
Obstetrícia 05 20 horas R$ 809,64 

Diploma  de conclusão do Curso Superior, 
devidamente registrado; 
Certificado de Residência Médica, na 
especialidade,  registrado no MEC ou 
Título de Especialista conferido pela  
Federação Brasileira das Sociedades de 
Ginecologia e Obstetrícia;  
Registro no Conselho  da Categoria 
Profissional. 

R$ 100,00 

Médico/Hematologia 
 01 20 horas R$ 809,64 

Diploma  de conclusão do Curso Superior, 
devidamente registrado; 
Certificado de Residência Médica, na 
especialidade,  registrado no M.E.C, ou 
Título de Especialista conferido pela 
Sociedade Brasileira de Hematologia; 
Registro no Conselho  da Categoria 
Profissional. 

R$ 100,00 

Médico/Nefrologia 
 01 20 horas R$809,64 

Diploma  de conclusão do Curso Superior, 
devidamente registrado; 
Certificado de Residência Médica, na 
especialidade,  registrado no M.E.C, ou 
Título de Especialista conferido pela 
Sociedade Brasileira de Nefrologia; 
Registro no Conselho  da Categoria 
Profissional. 

R$ 100,00 

Médico/Neurologia  01 20 horas R$ 809,64 

Diploma  de conclusão do Curso Superior, 
devidamente registrado; 
Certificado de Residência Médica, na 
especialidade,  registrado no M.E.C, ou 
Título de Especialista conferido pela 
Sociedade Brasileira de Neurologia ; 
Registro no Conselho  da Categoria 
Profissional. 

R$ 100,00 

Médico/Oftalmologia 01 20 horas R$ 809,64 

Diploma  de conclusão do Curso Superior, 
devidamente registrado; 
Certificado de Residência Médica, na 
especialidade,  registrado no M.E.C, ou 
Titulo de Especialista conferido pelo 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia; 
Registro no Conselho  da Categoria 
Profissional. 

R$ 100,00 

Médico/ 
Otorrinolaringologia 01 20 horas R$ 809,64 

Diploma  de conclusão do Curso Superior, 
devidamente registrado; 
Certificado de Residência Médica, na 
especialidade,  registrado no M.E.C; ou 
Titulo de Especialista conferido  pela 
Sociedade Brasileira de 
Otorrinolaringologia; 
Registro no Conselho  da Categoria 
Profissional. 

R$ 100,00 

Médico/Pediatria 08 20 horas R$ 809,64 

Diploma  de conclusão do Curso Superior, 
devidamente registrado; 
Certificado de Residência Médica, na 
especialidade,  registrado no M.E.C; ou 
Titulo de Especialista conferido pela 
Sociedade Brasileira de Pediatria; 
Registro no Conselho  da Categoria 
Profissional. 

R$ 100,00 



 
 

Médico/Radiologia  e  
Diagnóstico por 
Imagem 

05 20 horas R$ 809,64 

Diploma  de conclusão do Curso Superior, 
devidamente registrado; 
Certificado de Residência Médica, na 
especialidade,  registrado no M.E.C, ou 
Titulo de Especialista conferido pelo 
Colégio Brasileiro de Radiologia  e 
Diagnóstico por Imagem;  
Registro no Conselho  da Categoria 
Profissional. 

R$ 100,00 

Médico/Urologia 01 20 horas R$ 809,64 

Diploma  de conclusão do Curso Superior, 
devidamente registrado; 
Certificado de Residência Médica, na 
especialidade,  registrado no M.E.C; ou 
Titulo de Especialista conferido pela 
sociedade Brasileira de Urologia; 
Registro no Conselho  da Categoria 
Profissional. 

R$ 100,00 

Nutricionista 01 40 horas R$ 809,64 

Diploma  de conclusão do Curso Superior, 
devidamente registrado; 
Registro no Conselho  da Categoria 
Profissional. 

R$ 100,00 

 
NÍVEL INTERMEDIÁRIO 
 

Cargo/Área Vagas Carga 
Horária 

Remuneração 
Inicial Pré-requisitos Taxa de 

Inscrição 

Técnico em 
Enfermagem  19 40 horas R$ 523,13 

Certificado ou Diploma de conclusão do 
Ensino Médio; 
Diploma de conclusão do  Curso Técnico 
em Enfermagem; 
Registro no Conselho da Categoria 
Profissional. 

R$ 55,00 

Técnico em  
Laboratório/ Análises 
Clínicas 

04 40 horas R$ 523,13 

Certificado ou Diploma de conclusão do 
Ensino Médio; 
Diploma de  conclusão de Curso Técnico 
em Análises Clínicas; 
Registro no Conselho da Categoria 
Profissional;  

R$ 55,00 

Técnico em 
Radiologia 05 40 horas R$ 523,13 

Certificado ou Diploma de conclusão do 
Ensino Médio; 
Diploma de conclusão de Curso Técnico 
em Radiologia; 
Registro no Conselho da Categoria 
Profissional. 

R$ 55,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I  
(continuação) 
 
EXCLUSIVO PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) 
 
NÍVEL SUPERIOR 
 

Cargo/Especialidade Vagas Carga 
Horária 

Remuneração
Inicial Pré-requisitos Taxa de 

Inscrição 

PNE Farmacêutico -
Bioquímico  01 40 horas R$ 809,64 

Diploma de conclusão do Curso 
Superior, devidamente registrado; 
Registro no Conselho da Categoria 
Profissional. 

R$ 100,00 

PNE 
Médico/Clínica 
Médica 

01 20 horas R$ 809,64 

Diploma  de conclusão do Curso 
Superior, devidamente registrado 
Certificado de Residência Médica, 
na especialidade, registrado no 
M.E.C, ou Título de Especialista  
conferido pela sociedade Brasileira 
de Clínica Médica. 
Registro no Conselho  da Categoria 
Profissional. 

R$ 100,00 

PNE 
Médico/Ginecologia 
e Obstetrícia 

01 20 horas R$ 809,64 

Diploma  de conclusão do Curso 
Superior, devidamente registrado; 
Certificado de Residência Médica, 
na especialidade,  registrado no 
M.E.C ou Título de Especialista 
conferido pela Federação Brasileira 
das Sociedades de Ginecologia e 
Obstetrícia; 
Registro no Conselho da Categoria 
Profissional. 

R$ 100,00 

PNE 
Médico/Pediatria 01 20 horas R$ 809,64 

Diploma  de conclusão do Curso 
Superior, devidamente registrado; 
Certificado de Residência Médica, 
na especialidade,  registrado no 
M.E.C  ou Titulo de Especialista 
conferido pela Sociedade Brasileira 
de Pediatria; 
,Registro no Conselho  da Categoria 
Profissional. 

R$ 100,00 

 
 
NÍVEL INTERMEDIÁRIO (Exclusivo para candidatos PNE – continuação) 
 

Cargo/Especialidade Vagas Carga 
Horária 

Remuneração
Inicial Pré-requisitos Taxa de 

Inscrição 

PNE Técnico em 
Enfermagem  02 40 

horas R$ 523,13 

Certificado ou Diploma de conclusão 
do Ensino Médio; 
Diploma de conclusão do  Curso 
Técnico em Enfermagem; 
Registro no Conselho da Categoria 
Profissional. 

R$ 55,00 

PNE Técnico em 
Radiologia 01 40 

horas R$ 523,13 

Certificado ou Diploma de conclusão 
do Ensino Médio; 
Diploma de conclusão de Curso 
Técnico em Radiologia; 
Registro no Conselho da Categoria 
Profissional. 

R$ 55,00 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

ANEXO II 
 
Conteúdos Programáticos das Provas Teóricas Objetivas e das Provas Práticas 
 
PROVAS TEÓRICAS OBJETIVAS 
 
CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA (para todos os cargos) 
 
Compreensão e interpretação de textos de tipos e gêneros variados. 1. Contexto textual e de situação: 
título, tema, assunto, ilustração, interlocutores (produtor e leitor), intenção. 2. A construção do sentido: 
sinonímia, antonímia e hiperonímia, denotação e conotação, metáfora e metonímia, polissemia, 
implícito, inferência, intertextualidade, ambigüidade, ironia. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Aspectos éticos e legais do exercício profissional do técnico em enfermagem. Noções básicas sobre o 
processo saúde-doença. O papel e as atribuições do técnico em enfermagem na equipe de saúde. 
Relacionamento profissional e abordagem ao usuário do sistema de saúde. Procedimentos técnicos 
relacionados com a satisfação das necessidades de conforto e segurança da pessoa internada: posições 
para exames, assistência à pessoa em fase terminal. Procedimentos técnicos no auxilio ao diagnóstico e 
tratamentos diversos: Sinais vitais, coleta de materiais para exames, Medicação: cálculo, vias, 
diluições, dosagens. Insulinoterapia. Processo cicatricial e técnicas de curativos e bandagens. Cuidados 
de Enfermagem em procedimentos técnicos específicos: nebulização, oxigenoterapia, sondagens, 
entubações, traqueostomia, drenagens de tórax, punções. Atuação do técnico na prevenção e controle 
da infecção hospitalar.  Esterilização: métodos físicos e químicos. Assistência de enfermagem em 
unidade de Clínica Médica. Assistência de enfermagem em unidade de isolamento. Assistência de 
enfermagem em unidade cirúrgica. Assistência ao paciente no pré-operatório, no trans-operatório, na 
circulação da sala de cirurgia, na recuperação pós-anestésica. Atuação do técnico nas emergências: 
Controle das hemorragias, medidas de ressuscitação cardiorespiratória, insuficiência respiratória. 
Assistência pré-natal e ginecológica em nível ambulatorial: atribuições do técnico no pré-natal. 
Complicações da gravidez: sinais e sintomas. Assistência à puérpera do parto normal e cesariano. 
Complicações do puerpério: sinais e sintomas. Assistência á criança: primeiros cuidados ao 
recém-nascido na sala de parto Admissão do recém-nascido no berçário; Medidas 
antropométricas; Hidratação, Amamentação e Registros. Assistência à criança doente. 
Assistência de enfermagem às pessoas em estado crítico e semi- crítico. 
 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO / ANÁLISES CLÍNICAS 
Bioética 
Reconhecer os limites de sua atuação à luz das leis do exercício profissional e código de ética. 
Fundamentos da Saúde: 
Noções gerais de saúde;  
Conceito de saúde / doença; 
Hábitos de promoção à saúde; 
Métodos de prevenção de doenças. 
Qualidade em Prestação de Serviço 
Como prestar um trabalho com qualidade; 
Métodos para se ter um trabalho com qualidade. 
Educação Ambiental 
Conceito de EducaçãoAmbiental; 
Mecanismos de prevenção ambiental; 
Educação ambiental no ambiente de trabalho; 
Preservação do meio em que vivemos. 
Saúde e Segurança no Trabalho 
Conceito de prevenção ou riscos ocupacionais; 
Manutenção de um ambiente de trabalho livre de riscos ocupacionais; 
Riscos ergonômicos; 
Ambiente de risco; 
Poluição visual e auditiva; 
Poluição do ar, da água e da terra . 



 
 

Microbiologia e Parasitologia 
Estudo dos Microrganismos patogênicos e não patogênicos; 
Estudos dos Parasitos nocivos e não nocivos aos seres vivos. 
Anatomia e Fisiologia 
Anatomia do corpo humano; 
Divisão anatômica do corpo humano; 
Tipos de células, tecidos, órgãos e sistemas do corpo humano; 
Sistema hemodinâmico do corpo humano; 
Funcionamento normal do corpo humano. 
Princípios e Técnicas de Coleta de Amostras Biológicas 
Técnicas básicas para a qualidade, a confiabilidade e a segurança de resultados dos exames; 
Noções de assepsia: anti-sépticos, desinfetantes e métodos de esterilização; 
Mecanismos de ação de reagentes, conservantes e anticoagulantes; 
Técnicas para coleta de amostras biológicas; 
Nomes e símbolos das unidades do Sistema de Unidades de medidas aplicáveis à área;  
Técnicas de atendimento ao cliente / paciente. 
 
Elementos de Administração Organização e Funcionamento do Laboratório de Análises Clínicas 
Importância dos procedimentos de coleta no laboratório de biodiagnóstico; 
Estrutura básica organizacional, tecnológica e humana do laboratório de biodiagnóstico; 
Conservação de amostras, reagentes, padrões e calibradores; 
Técnicas de acondicionamento e embalagem de amostras biológicas; 
Recomendações internacionais relativas ao transporte de amostras, reagentes e materiais infecto-
contagiosos; 
Medidas para eliminar ou minimizar os riscos relativos ao armazenamento, transporte e manipulação de 
compostos químicos. 
Técnicas de Esterilização e Desinfecção 
Conceito de esterilização e desinfecção; 
Noções de assepsia. 
Fundamentos de Hematologia 
Classificação, estudo e diagnóstico das anemias e demais patologias do sangue; 
Técnicas para realização de hemograma completo; 
Classificação, diagnóstico e estudo de patologias associadas aos leucócitos; 
Coagulação: fisiologia, fatores de coagulação; 
Princípios e técnicas de utilização dos componentes sanguíneos; 
Diagnósticos laboratoriais sorológicos pré-transfusionais. 
Fundamentos de Bioquímica 
Técnicas das dosagens: Glicose, Uréia, Cretinina, Colesterol, HDL colesterol, Triglicerídes,  Ácido 
Úrico, Mucoproteínas, Proteína total e frações, Bilirrubina total e frações. Enzimas: Transaminases, 
Amilase, Lipase, Fosfatases, Gama GT, CK, CKMB, LDH. 
Fundamentos de Microbiologia 
Metodologia para diagnóstico laboratorial das infecções bacterianas; 
Propriedades gerais dos fungos; 
Propriedades gerais dos vírus. 
Fundamentos de Imunologia 
O  sistema imunológico e suas funções; 
Reações de precipitação e aglutinação usadas em laboratório clínico; 
O diagnóstico imunológico da gravidez; 
Precauções e coleta  de amostras para as provas de diagnóstico imunológico; 
Reação de Hemólise; 
Provas de Imunoflurescência; 
Reação de Enzimaimunoensaio. 
Fundamentos de Parasitologia 
Ação patogênica dos parasitas e seus respectivos ciclos evolutivos; 
Protozoários, helmintos e artrópodes de interesse médico; 
Pesquisa de parasitas intestinais através dos diversos métodos utilizados no laboratório; 
Preparação de reativos e soluções. 
Noções de Urinálise 
Características físicas; 
Dosagens bioquímicas; 
Elementos anormais do sedimento urinário. 
Fundamentos de Controle de Qualidade em Análises Clínicas 
Noções sobre exatidão, precisão, sensibilidade e especificidade; 
Noções da preparação, validadção, uso e preservação de amostras, reagentes, padrões e calibradores; 



 
 

Regras técnicas básicas para qualidade, confiabilidade e a segurança de resultados dos exames; 
Conceitos de garantia de qualidade intra-laboratorial e a importância do uso de um mecanismo de 
controle externo de qualidade (inter-laboratorial);  
NBRs relacionadas à atividade laboratorial de biodiagnóstico; 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
Noções básicas sobre a radiação: 1.1. Riscos da radiação na radiologia diagnóstica. 1.2. Meios de 
proteção. 1.3. Aparelhos de raio X. 1.4. Grades. 1.5. Concs. 1.6.Colimadores. 1.7. Ecrans. 1.8. 
Intensificadores. 2. Câmara escura: 2.1. Revelação manual. 2.2. Revelação automática. 2.3. 
Componentes da câmara escura: filmes, reveladores, fixadores e outros.  3. Fatores radiológicos: 3.1. 
Incidências. 3.2. Identificações das radiografias. 3.3. Incidências de rotina e incidências especiais. 
Técnicas radiológicas: 4.1. Membro superior: mão, ossos do corpo e punho, quirodáctilos, idade óssea, 
cotovelo-antrebraço, braço, ombro, omoplata, articulação acrômio-clavicular, clavícula, articulação 
esterno-clavicular. 4.2. Membro inferior: pé-antepé e retropé, pododactilos, calcâneo, pés planos, 
articulação tíbio-társica, perna, joelho e rótula, fêmur, colo do fêmur, articulação coxo-femural, bacia, 
púbis, articulação sacro-ilíaca, escanograma. 4.3. Coluna vertebral: coluna cervical, coluna torácica, 
coluna lombo-sacral, cóccix, coluna para escoliose. 4.4. Crâneo: radiografias panorâmicas, radiografia 
do crâneo politraumatizado, sela túrcica, buraco óptico, mastóides, seios da face. 4.5. Abdome: 
radiografia simples, rotina para abdome agudo. 4.6. Tórax: radiografia simples, arcos costais, esterno. 
4.7. Exames contrastados: contrastes baritados, contrastes iodados. 4.8. Planigrafia ou tomografia 
linear. 4.9. Noções de hemodinâmica.5.1 Aspectos ëticos e legais do exercicio Profissional. 6.1 Noções 
Básicas sobre o processo saúde/ Doença,  
 
CARGOS DE NÍVEIS SUPERIOR 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 
IMUNOLOGIA 
Bases gerais da resposta imune 
Imunoglobulinas e Imunoglobulinopatias 
Avaliação da competência imunitária e deficiências imunológicas 
Doenças Auto-Imunes 
Reações Sorológicas 
Sífilis   
Cancro Mole 
Linfogranuloma Venéreo 
Granuloma Inguinal 
Brucelose 
Febre Tifóide e Paratifóide   
Listeriose 
Leptospirose 
Riquetsioses 
Tripanossomíase Americana ( Doenças de Chagas ) 
Toxoplasmose   
Esquistossomose 
Malária 
Cisticercose 
Amebíase 
Rubéola 
Monucleose Infecciossa 
Micoses 
Testes Alérgicos 
HEMATOLOGIA 
Interpretação Clínica do Hemograma 
Anemias 
Investigação Laboratorial nas Moléstias dos Glóbulos Brancos 
INTERPRETAÇÃO  DAS PROVAS DE HEMOSTASIA 
INTERPRETAÇÃO DOS EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS 
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL EM DOENÇAS CARDÍACAS 
Doença Isquêmica do Coração 
Lipídios Plasmáticos 
Métodos de Análises de Lipídios e Lipoproteínas 
Classificação das Hiperlipidemias e Hiperlipoproteinemias 



 
 

Tipos de Padrões Normais de Lipoproteínas 
Diagnóstico Laboratorial em Doenças Cardíacas 
Doenças Inflamatórias do Coração 
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL EM ENDOCRINOLOGIA 
Hiperfunção Hipofisária 
Hipofunção Hipofisária 
Diabetes 
Hiperfunção e Hipofunção Tireoidianas 
Hiperglicemia  e  Diabetes 
Hipoglicemia 
Paratireoide 
Glândulas Adrenais 
Medula Adrenal 
Imunologia nas Doenças Endócrinas 
LABORATÓRIO EM GASTROENTEROLOGIA 
Provas Laboratoriais nas Doenças Hepatobiliares 
Provas Funcionais Gástricas 
Síndromes de Má Absorção 
Líquido Ascítico 
Provas Funcionais do Pâncreas 
Diagnóstico Imunológico das Doenças do Aparelho Digestivo 
LABORATÓRIO NAS DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 
Doenças produzidas por Bactérias 
Febre Tifóide 
Difteria 
Meningites Purulentas 
Diagnóstico Laboratorial - Liquor 
Doença Meningocócica 
Salmonelose 
Shigelose 
Coqueluche 
Estreptococcias – Escarlatina 
Septicemia 
Leptospirose Humana 
Cólera 
Brucelose 
Tétano 
Doenças Produzidas por Fungos 
Micoses Profundas 
Paracoccidioidomicose 
Esporotricose 
Histoplasmose 
Criptococose 
Cromomicose 
Micetomas 
Candidíase 
Ficomicose 
  
Doenças Produzidas por Protozoários 
Malária 
Toxoplasmose 
Leishmaniose 
Doenças Produzidas por Vírus 
LABORATÓRIO EM NEFROLOGIA 
Equilíbrio Hidreletrolítico 
Equilíbrio Ácido-Básico 
Avaliação Funcional dos Rins 
Avaliação Laboratorial nas Nefropatias Agudas e Crônicas 
Hipertensão Arterial 
LABORATÓRIO EM NEUROLOGIA 
Conceitos Básicos sobre Fisiologia 
Colheita do Líquido Cefalorraquiano 
Conceito de Normalidade 
Síndromes do Líquido Cefalorraquiano 



 
 

LABORATÓRIO EM PNEUMOLOGIA 
Gases Arteriais 
Exame de Escarro 
Derrame Pleural 
LABORATÓRIO EM OBSTETRÍCIA 
Pré-Natal 
Abortamento  
Gravidez Ectópica   
Coagulopatias 
Placenta Prévia 
Incompatibilidade Materno Fetal 
Parto 
Puerpério 
LABORATÓRIO EM PEDIATRIA 
Hematologia Pediátrica 
Icterícias na Infância 
Citogenética 
LABORATÓRIO EM REUMATOLOGIA                                     
Provas de Atividade Inflamatória 
Provas Específicas 
Exames Microscópicos 
Exames Bioquímicos 
Exames Imunológicos   
Exames Microbiológicos 
LABORATÓRIO NAS DOENÇAS UROGINECOLÓGICAS 
Exames microbiológicos das Secreções Genitais 
O Laboratório na Esterelidade Masculina e Feminina 
O Laboratório nas Doenças Urológicas 
 
FISIOTERAPEUTA 
Avaliação Neurofuncional:  
Avaliação pneumofuncional; 
Imagenologia: Exames de Radiologia, Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética; 
Fisiopatologia Respiratória e Cardiovascular; 
Fisiopatologia do Sistema Nervoso Central e Periférico; 
Distúrbios da Consciência e COMA;  
Distúrbios Metabólicos; 
Distúrbios Bioquímicos, Ácido-Básicos e Hidroeletrolíticos; 
Fisioterapia  nas patologias infecto-contagiosas; 
Fisioterapia  nas patologias pulmonares; 
Fisioterapia  nas disfunções metabólicas; 
Fisioterapia  nas disfunções cardiovasculares; 
Fisioterapia  nos processos gerontológicos e geriátricos; 
Fisioterapia no pré-operatório e no pós operatório de toracotomias; 
Fisioterapia no pré-operatório e no pós operatório de cirurgias abdominais; 
Fisioterapia no pré-operatório e no pós operatório de neurocirurgias; 
Fisioterapia  em UTI Geral; 
Fisioterapia em UTI Neonatal 
Fisioterapia em Pediatria; 
Técnicas de Higiene Brônquica; 
Técnicas Ventilatórias; 
Exercícios Respiratórios;  
Exercitadores respiratórios à volume e a fluxo; 
Ventilação Mecânica  Invasiva e Não Invasiva; 
Técnicas de Facilitação Neuromuscular Proprioceptivas; 
Alongamento Terapêutico; 
Recursos Terapêuticos Manuais; 
Exercícios Passivos, Exercícios Assistidos, Exercícios Ativos e Exercícios Resistidos; 
Biossegurança e Infecção Hospitalar  
 
MÉDICO / PATOLOGIA  
Patologia Geral 
Patologia Celular 
Inflamação 



 
 

Reparação Tecidual 
Alterações Vasculares 
Alterações Genéticas 
Doenças da Imunidade 
Neoplasias 
Patologia Sistêmica 
Aparelho Respiratório, Cardiovascular, Gastrointestinal, Hepático e biliar, Pancreático,  Renal, Trato 
Urinário Inferior, Genital Masculino, Genital Feminino, Mamas, Sistema Endócrino, Pele, Sistema 
Locomotor  e  Sistema Nervoso Central. 
 
MÉDICO / ANESTESIOLOGIA 
Ética Médica, Responsabilidade do Anestesiologista, Bioética e Risco Profissional 
- SBA - Estrutura e finalidades 
- O papel das Entidades Médicas 
- Responsabilidade do anestesiologista 
- Código de Ética Médica 
- Bioética e Anestesia 
- Risco profissional para o anestesiologista 
Metodologia Científica 
- Planejamento de um estudo científico 
- Estrutura de um artigo científico 
- Noções básicas de estatística 
Princípios Básicos de Farmacologia 
- Fundamentos de farmacocinética, farmacodinâmica e farma-cogenética 
- Absorção, metabolismo e excreção de fármacos 
- Neurotransmissores, receptores, interação de drogas 
Anátomo - Fisiofarmacologia de interesse do anestesiologista 
- Sistema Cardiovascular 
- Sistema Respiratório 
- Aparelho Gastrintestinal 
- Rins e Glândulas Endócrinas 
- Sistema Nervoso Central 
Sistemas de Anestesia - Equipamentos 
- Vaporizadores e vaporização 
- Aparelho de anestesia e circuitos respiratórios 
- Ventilação e ventiladores 
Avaliação e preparo pré-anestésico 
- Sistematização da avaliação pré-operatória 
- Fatores de risco 
- Fármacos pré-anestésicos 
Monitorização 
- Fundamentos da monitorização 
- Principais sistemas de interesse em anestesia 
- Monitorização mínima e avançada 
Anestesia inalatória 
- Principais agentes inalatórios- aspectos fisicoquímicos e farmaco-cinéticos 
- Mecanismo de ação dos agentes inalatórios 
- Ação sobre os diversos aparelhos 
Anestesia venosa 
- Principais agentes venosos- farmacologia comparada 
- Indicação dos principais agentes em diferentes situações clínicas 
- Técnicas de anestesia venosa 
Bloqueio neuromuscular 
- Junção mioneural- fisiologia, fisiopatologia, papel dos íons 
- Farmacocinética e farmacodinâmica dos bloquea-ores neuro- musculares 
- Doenças que afetam a transmissão neuromuscular 
Bloqueios subaracnóideo e peridural 
- Técnicas, indicações e complicações dos bloqueios subarac-nóide e peridural 
- Anatomia da coluna vertebral, medula espinhal, fibra nervosa  
- Fisiologia do líquor e da condução do estímulo nervoso. 
Anestésicos locais 
- Classificação, propriedades fisicoquímicas 
- Cinética do bloqueio nervoso, latência, duração 
- Reações tóxicas, prevenção e tratamento 



 
 

Bloqueios periféricos 
- Anatomia e fisiologia do sistema nervoso periférico 
- Técnicas de anestesia para os diferentes plexos, nervos e anestesia venosa regional 
- Complicações, prevenção e tratamento 
Anestesia em especialidades 
- Técnicas de anestesia e peculiaridades para as especialidades cirúrgicas 
- Anestesia ambulatorial, preparo do paciente, alta, técnicas e agentes 
- Anestesia para procedimentos diagnósticos 
Anestesia em urgências 
- Avaliação do estado clínico, volemia e jejum do paciente 
- Monitorização 
- trauma e queimados 
Hidratação e reposição hidroeletrolítica no período operatório 
- Cristalóides, colóides, eletrólitos 
- Hemoderivados 
- Esquemas de reposição 
Recuperação anestésica 
- Organização, requisitos mínimos 
- Complicações específicas, tratamento 
- Critérios de alta 
Reanimação cardiorrespiratória 
- Diagnóstico, classificação, prevenção 
- Tratamento 
 
MÉDICO / CIRURGIA GERAL 
Resposta endócrina e metabólica ao trauma. 
Infecção e cirurgia 
Nutrição e cirurgia. 
Princípios de cirurgia: antissepsia, técnica operatória, uso de drenos, transfusão sanguínea, reposição 
hidroeletrolítica. 
Quadro clínico, anatomia cirúrgica, fisiopatologia, propedêutica e tratamento das doenças da tireóide. 
Quadro clínico, anatomia cirúrgica, fisiopatologia, propedêutica e tratamento das doenças do esôfago. 
Quadro clínico, anatomia cirúrgica, fisiopatologia, propedêutica e tratamento das doenças do estômago. 
Quadro clínico, anatomia cirúrgica, fisiopatologia, propedêutica e tratamento das doenças do fígado, 
das vias biliares e do pâncreas. 
Quadro clínico, anatomia cirúrgica, fisiopatologia, propedêutica e tratamento das doenças do cólon, 
reto e do canal anal. 
Hérnias da parede abdominal.  
 
MÉDICO / CIRURGIA PEDIÁTRICA 
Aspectos gerais da crianca cirúrgica 
Preparo pré-operatório 
Anestesia pediátrica 
Acessos venosos e arteriais 
Resposta metabólica ao trauma cirúrgico 
Cuidados pós-operatórios imediatos. 
Afecções cirúrgicas do pênis 
fimose 
parafimose 
postites 
estenoses de meato uretral 
sinequia pene –escrotal 
Hipospadia 
Criptorquismo 
Escroto agudo 
Varicocele 
Anomalias vulvovaginais 
Sinequia vulvar 
Hidrometrocolpos 
Hematocolpos 
Sarcoma botrioide da vagina 
Cistos e Tumores de ovário na criança 
Afecções cirúrgicas da região inguinal 
hérnia inguinal 



 
 

hidroceles e cistos 
hérnia femural 
hérnia inguinal direta 
Afecções cirúrgicas da região umbilical 
hérnia umbilical 
granuloma 
onfalites 
Persistência do ducto onfalomesentérico 
persistência do uraco 
Afecções cirúrgicas da parede abdominal 
diastase dos músculos reto-abdominais 
hérnia epigástrica 
onfalocele 
gastrosoquise 
Síndrome de Pierre Robin 
Afecções cirúrgicas da região cervical 
cistos e outros remanescentes branquiais 
cisto do ducto tireoglosso 
higroma cístico 
torcicolo congênito 
laringomalacia 
Malformações congênitas dos pulmões 
Enfisema lobar congênito 
Cistos pulmonares 
Má-formação adenomatosa cística 
Hipoplasia pulmonar 
Problemas infecciosos dos pulmões e pleuras 
empiemas 
abcessos pulmonares 
bronquectasias 
Pneumotórax e pneumatoceles 
Afecções do esôfago 
atresias de esôfago e fistulas traqueo-esofagicas 
estenoses de esôfago 
acalasia do cárdia 
refluxo gastro-esofagica 
ingestão de cáusticos 
corpos estranhos de vias aéreas e digestivas 
Afecções do estomago e duodeno 
estenose hipertrófica do piloro 
diafragma pilórico 
duplicação gástrica 
volvo gástrico 
bezoares 
perfuração gástrica 
obstrução e estenoses do duodeno 
doença péptica na infância 
Afecções cirúrgicas do intestino delgado 
atresias intestinais 
íleo meconial 
peritonite meconial 
volvo intestinal 
divertículo de Meckel 
suboclusao intestinal por ascaris 
doença de Crown 
Afecções cirúrgicas dos Cólons 
apendicite aguda 
megacolon aganglionar 
polipose gastrointestinal 
invaginacao intestinal 
retocolite ulcerativa 
Afecções cirúrgicas do reto e anus 
anomalias ano-retais 
prolapso retal 



 
 

fissura anal 
abcesso ano retal 
fistula anal 
pólipos. 
Afecções cirúrgicas do fígado e vias biliares 
atresia de vias biliares 
cisto congênito do coledoco 
colecistopatias  e colelitiases 
tumores hepáticos 
cistos hepáticos 
abcesso hepático 
Afecções cirúrgicas do pâncreas 
pancreatites 
pseudocisto de pâncreas 
Afecções cirúrgicas do Baco e hipertensão portal 
Hérnias diafragmaticas congênitas 
hérnia hiatal 
eventracao diafragmatica 
hérnia de Morgagni 
hérnias de Bochdalek 
Tumores retroperitoniais 
Tumor de wilms 
Neuroblastoma 
Hiperplasia congênita da supra renal 
Tumores do córtex da supra renal 
Teratomas  
Linfoadenopatias cirúrgicas 
Linfomas 
Hemangiomas 
Trauma na infância 
trauma torácico 
trauma abdominal 
trauma genitourinario 
ferimentos de partes moles 
queimaduras 
assistência a criança traumatizada 
trauma crânio-encefalico na infância 
hemorrgia digestiva alta 
Uropatias obstrutivas no recem-nato 
Abordagem da criança com infeccao do trato urinário 
Estenose da junção pielo-ureteral 
Megaureter primário e obstrutivo 
Duplicidade pielo-ureteral e ureteroceles 
Ectopia renal 
Válvula de uretra posterior 
Refluxo vesico ureteral 
Bexiga neurogenica 
Extrofia vesical 
Ambiguidade genital 
Urolitiase na infância 
 
MÉDICO / CLÍNICA MÉDICA 
Hipertensão  Arterial  Sistêmica, Coronariopatia, Insuficiência  cardiaca e Miocardiopatia, Valvopatias, 
Doença pulmonar Obstrutiva Cronica e Asma, Tuberculose, Neoplasia Broncomulmonar, Micoses 
pulmonares, Doença Cloridro-Péptica, doença Inflamatória Intestinal Cronica, Hepatites Virais, Cirrose 
Hepática, Pancreatites, Malária, HIV/AIDS, Leishmaniose, Toxoplasmose, Acidente vascular cerebral, 
Meningites, Epilepsia, Doença de Parkinson, Diabetes Mellitus, Hipertireoidismo, Hipotireoidismo, 
Insuficiência Renal Crônica, Infecção urinária, Glomerulonefrites,Hanseniese, Sïfilis, 
Hemoglobinopatias, Terapia Transfusional, Coagulopatias, Fibrinólise, Mieloma Múltiplo, Lupus 
Eritematoso Sistêmico, Esclerose Sistêmica, Artrite Reumatóide, Fibromialgia e Osteoartrose. 
 
MÉDICO / GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA 
Mecanismo do parto 
fases clínicas e assistência ao parto 



 
 

semiologia obstétrica 
assistência pré-natal 
puerpério normal e patológica 
fisiologia do clínico menstrual 
fisiologia e patologia da lactação 
abortamento 
prenhez ectópica 
neuplasia trofoblástica gestacional – N.T.G. 
fisiologia da placenta e líquido amniótico 
assistência ginecológica à criança e adolescente 
distúrbios do ciclo menstrual 
colposcopia 
vulvovaginites e DIP 
ultra-sonografia em ginecologia e obstetrícia 
Iso-imunização Rh e ABO 
avaliação da vitalidade fetal 
DHEG e HAC na gestação 
crescimento intra-uterino retardado- CIUR 
distocias do útero e o trajeto 
tocurgia  
sofrimento fetal agudo 
trabalho de parto prematuro 
amniorrexe prematura 
placenta prévia 
descolamento prematuro da placenta – DPP 
distocias feto – anexiais 
sífilis, CMV, rubéola e malária na gestação 
toxoplamose e gestação 
diabete e gestação 
climatério 
gestação múltipla 
endometriose 
HIV e gestação  
tumores benignos do útero 
tumores malignos do útero 
tumores benignos da mama 
tumores malignos da mama 
tumores do ovário 
ética médica em ginecologia e obstetrícia 
 
MÉDICO / HEMATOLOGIA 
Anemias Hipocronicas, Magaloblásticas, Hemoliticas e Aplásticas,  Poliglobulias, Porfirias, 
Hemonoglobinopatias Qualitativas e Quantitativas, Leucemias Agudas e Cronicas, 
Reticuloendotelioses, Tricoleucemias, Mieloma Múltiplo, Doença Waldenstrom, Amiloidose, Doenças 
de Cadeias Pesadas, Trombose, Trompocitopenias e Trompocitopatias, Coagulopatias, Coagulaçao 
Intravascular Disseminada, Linfoma, Transplante de Medula Ossea, HTLVI/II  e Mononucleose.   
 
MÉDICO / NEFROLOGIA 
Sindrome  Nefritica e Nefrótica, Glomerulopatias, Infecção Urinária, Neoplasias do Sistema Urinário, 
Insuficiência  Renal Aguda e Cronica, Disturbios Tubolo-Intersticiais, Litiase Urinária e Nefropatia  
Obstrutiva, Doença Vascular Renal, Nefropatia Diabética, Disturbios Acido-Básicos e Elétroliticos e 
Doença Policistíca Renal.   
 
MÉDICO / NEUROLOGIA  
Infecção do Sistema Nervoso central (virus,protozoários, bactérias), Epilepsias e Convulsões, Doenças 
Degenerarivas do SNC, Doença Vascular Cerebral, Doenças do SNC e dos Nervos periféricos 
relacionadas as infecções  pelo HIV e HTLV, Doenças Extrapiramidais e Parkinson, Neuropatias 
Periféricas e Tumores do SNC.  
 
MÉDICO / OFTALMOLOGIA 
Métodos de Exame Ocular 
Exame da Acuidade Visual em adultos e crianças 
Exame do reflexo pupilar 
Exame de refração objetiva e subjetiva 



 
 

Sensibilidade de Contraste 
Avaliação da Acuidade Visual Potencial 
Teste de visão de cores 
Exames clínicos de Campo Visual 
  Campimetria de Confrontação 
  Campimetria de Goldmann 
  Campimetria Computadorizada ( Humphrey) 
Exame de Lâmpada de Fenda ( Biomicroscopia) 
Microscopia Especular de Córnea 
Ceratometria 
Ceratoscopia Computadorizada ( Topografia de Córnea) 
Gonioscopia 
Tonometria 
Oftalmoscopia 
Direta 
Indireta 
Com Lâmpada de Fenda 
Ultra-sonografia 
Paquimetria 
Biometria Ultrassônica 
Tomografia Computadorizada da região orbitária 
 
2. Pálpebras  
anatomia 
função 
patologias – entrópio, ectrópio, triquíase, ptoses, lagoftalmia, hórdeolo, meibomite: investigação e 
conduta 
 
3. Conjuntiva  
patologias : conjuntivites, pterígeo e tumores – investigação e conduta 
 
4. Córnea  
anatomia e histologia 
função 
principais patologias – ceratites, doenças degenerativas, úlceras :classificação e tratamento clínico e 
cirúrgico 
 
5.Glaucoma 
Primário: ângulo aberto, ângulo fechado ,congênito – fisiopatologia  e tratamento 
Secundário : fisiopatologia e tratamento clínico e cirúrgico   
 
6. Cristalino  
função 
fisiologia da acomodação 
patologias – classificação e tratamento clínico e cirúrgico 
complicações da cirurgia da catarata 
 
 7. Trato Uveal  
Mal Formações  Congênitas ,Tumores , 
uveítes anteriores e posteriores – classificação ,etiologias e tratamento 
 
8. Retina  
anatomia 
função 
principais patologias – retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva , doenças  degenerativas 
hereditárias, maculopatias, descolamentos, tromboses venosas, oclusão arteriais, degenerações 
periféricas – investigação diagnóstica e conduta  terapêutica. 
 
9. Papila Óptica 
papila óptica normal 
anomalias congênitas 
principais patologias – edema de papila, papilite, papila glaucomatosa : investigação e conduta 
terapeutica 
  



 
 

 10. Músculos Extra- Oculares 
anatomia e inervação da musculatura ocular extrínseca 
patologias – estrabismo convergente , estrabismo divergente, estrabismo  vertical : classificação 
Avaliação ( principais testes motores e sensoriais) e conduta 
acuidade visual e estrabismo – ambliopia  
 
 11. Órbita    
anatomia 
principais patologias – proptoses, e traumatismos . 
         
12. Neuroftalmologia  
anatomia das vias motoras oculares 
anatomia das vias ópticas 
anatomia das vias do reflexo pupilar. 
alterações campimétricas nas doenças neuroftalmológicas. 
 
13. Aparelho Lacrimal 
anatomia 
função da lágrima 
película lacrimal  
provas de excreção lacrimal 
teste de Schirmer  
principais patologias – ceratoconjuntivite seca, dacriocistite : investigação e conduta 
          
14. Vícios De Refração  
miopia, hipermetropia, astigmatismo , presbiopia, anisometropia ( idade de aparecimento, evolução, 
sinais , e sintomas) 
ambliopia por anisometropia – conduta terapêutica 
correções das ametropias 
    
15. Urgências Em Oftalmologia  - Avaliação e Conduta 
traumatismos  oculares em crianças e adultos  
queimaduras oculares por agentes químicos  
corpo estranho na superfície e intra-ocular 
     
MÉDICO / OTORRINOLARINGOLOGIA 
Geral 
Alergias em ORL 
SIDA em ORL 
Traqueostomia 
Doenças granulomatosas em ORL 
Otologia 
Otites externas 
Otites médias não colesteatomatosas 
Otite média colesteatomatosa 
Complicações intracranianas das otites 
Perdas Auditivas 
Zumbido 
Vertigens periféricas 
Vertigens centrais 
Reabilitação Vestibular 
Tumores do osso temporal 
Schwanoma do nervo vestibular 
Paralisia Facial periférica 
Implante Coclear 
Otologia ocupacional 
Faringe 
Afecções da garganta 
Nariz 
Epistaxe 
Sinusopatias 
Rinopatias 
Tratamento Cirúrgico da Sínd.da Apnéia Obst.do Sono 
Tumores nasais 



 
 

Laringe 
Disfonias 
Alterações Estruturais Mínimas 
Doenças congênitas da laringe 
Papilomatose Laríngea 
Paralisias Laríngeas 
Laringites 
Disfagias 
Tumores benignos da laringe 
Estenoses laríngeas e obstrução das V.A.S. 
Cabeça e Pescoço 
Câncer da boca 
Câncer de Faringe 
Carcinomas iniciais da região glótica 
Carcinomas avançados da laringe 
Tratamento Cirúrgico da HP 
Tratamento Cirúrgico dos Nódulos Tireoideanos 
Afecções das glândulas salivares 
Nódulos cervicais 
 
MÉDICO / PEDIATRIA 
Aleitamento materno. Alimentação da criança nos dois primeiros anos de vida. Imunização. 
Crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente. Prevenção de acidentes na infância. 
Distúrbios metabólicos e respiratórios do RN. Icterícia neonatal. Infecções congênitas. Enterocolite 
necrosante. Asma brônquica, pneumopatias agudas, Infecções das vias aéreas superiores. Tuberculose, 
meningites bacterianas, coqueluche, SIDA, doenças exantemáticas virais, dengue, febre amarela, 
calazar, malária. Doença do refluxo gastroesofágico, mucoviscidose, diarréias agudas e crônicas. 
Cardiopatias congênitas. Febre reumática. Insuficiência cardíaca. Endocardite bacteriana. Hipertensão 
arterial. Desnutrição protéico-energética. Anemias carenciais, hipovitaminoses, raquitismo, obesidade. 
Infecção urinária. Síndrome nefrótica. Síndrome nefrítica. Insuficiência Renal aguda. Leucoses. 
Linfomas. Tumor de Wilms. Neuroblastoma. Insuficiência Respiratória Aguda. Síndrome Séptica. 
Parada Cardio-respiratória. 
 
MÉDICO / RADIOLOGIA  E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 
Introdução à Radiologia Óssea e ao Crescimento Ósseo. 
Lesões Traumáticas dos Óssos e das Articulações. 
Doenças das articulações. 
Tumores Ósseos e Condições Relacionadas. 
Infecções e Inflamações Ósseas. 
Doenças Metabólicas, Endócrinas e relacionadas ao osso. 
Condições diversas. 
Variantes Anatômicas Normais e Anomalias Ósseas Diversas. 
As sindromes de má formação congênita: 
Osteocondrodisplasias, Disostoses e Disturbios e Cromossômicos. 
Os Tecidos Moles Superficiais. 
Doenças Intracranianas. 
A Medula Espinhal e a Coluna vertebral. 
O Abdome. 
O Fígado, o Sistema Biliar e o Pancreas. 
Radiologia Gastrintestinal Intervencionista. 
A Faringe e o Esôfago 
O Estômago e o Duodeno. 
O Intestino Delgado. 
O Colon. 
O Trato Urinário. 
Diagnóstico por Imagem e Obstetrícia e Ginicologia. 
Métodos de Exames , Técnicas e Anomalia do Tórax. 
Problemas Pulmonares e das Vias aéreas em Pacientes Pediátricos. 
Infecções do Tórax. 
Doenças do Tórax em Pacientes Imunologicamente. Comprometidos 
Doenças das Vias Aéreas. 
Doenças de Origem Ocupacional 
Disturbios Circulatórios. 
Tumores dos Pulmões e Bronquios. 



 
 

Condições Pulmonares Diversas: Inflamatórias, Auto-Imunes e Doenças de Causa Desconhecida ou 
Multifatorial. 
O Tórax em Traumatismo, no Período Pós-Operatório e Tratamento Intensivo. 
O Mediastino. 
Doenças de Pleura. 
Doenças da Parede Torácica e Diafragma. 
O Sistema Cardiovascular. 
Os Seios Paranasais. 
Traumatismos Faciais 
O Osso Temporal 
Os Dentes, Maxilares e Glandulas Salivares. 
Ultrassonografia – Obstétrico-Ginecológico 
Princípios Físicos  
Técnicas 
Ultra-Sonografia da Gestação no primeiro trimestre 
Abortamento 
Neoplasia Trofoblástica Gestacional 
Prenhez Ectópica 
Idade Gestacional 
Placenta 
Menbranas e Cordão Umbilical 
Sistematização do Exame Obstétrico 
Crescimento Intra-Uterino Retardado 
Perfil Biofísico do Embrião 
Perfil Biofísico Fetal 
Dopplervelocimetria em Obstetrícia 
Sistematização do Ultra-Som  Morfologico Fetal 
Anatomia Fetal 
Malformações do Sistema Nervoso Central 
Malformações Faciais e Cervicais 
Diagnóstico Pré-Natal das Anomalias Pulmonares 
Malformações Fetais do Coração 
Malformações do Trato Digestivo 
Malformações da Parede Abdominal 
Malformações do Trato Urinário Fetal 
Displasias Esqueléticas 
Rastreamento Ultra-Sonográfico das Cromossomopatias 
Síndromes Cromossômicas 
Diagnóstico Precoce das Malformações Fetais por meio da Ultra-Sonografia Transvaginal 
Gestação Multipla 
Biópsia do Vilo Corial 
Amniocentese 
Cordocentese 
Hidropisia Fetal 
Procedimentos Invasivos em Medicina Fetal 
Pós-Parto. 
Erros e Falhas no Exame de Ultrassonografia Obstétrica 
Anatomia Ultra-Sonográfica da Pelve Feminina 
Sistematização do Exame Pélvico Ginecologico 
Malformações Ginecológicas 
Intersexo 
Colo Uterino 
Miométrio 
Endométrio 
Abordagem das Masssas Pélvicas Ginecologicas 
Trompas 
Infertilidade 
Patologias Não-Tumorais do Ovário 
Tumores Ovárianos 
Infância e Adolecência 
Dopplervelocimetria em Ginecologia 
Erros e Falhas Usuais em Ginecologia 
Massas Pélvicas Não-Ginecológicas 
Incontinência Urinária de Esforço 



 
 

Histerossonografia 
Mamas 
Problemas Éticos-Legais Relacionados com  a Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica 
Ultrassonografia - Abdominal 
Física 
Técnica e Equipamentos 
Anatomia 
Fígado 
Vesícula Biliar 
Vías Biliares 
Pâncreas 
Vísceras Ocas 
Baço 
Rins 
Adrenais 
Retroperitônio 
Vasos Abdominais 
Bexiga 
Próstata 
Vesículas Seminais e Ductos Ejaculatórios 
Compartimentos do Abdome e Coleções Abdominais 
Ascite 
Parede Abdominal 
Pediatria 
Intervenção 
Ultrassonografia Do Sistema Musculo – Esquelético 
Convencional 
Doppler 
Pequenas Partes 
Tireoide 
Glandulas Salivares 
Olho 
Mamas 
Ultrassonografia – Tórax 
Ultrassonografia - Vascular 
Convencional 
Doppler 
 
MÉDICO / UROLOGIA 
- Anatomia cirúrgica do trato urogenital. 
- Semiologia urológica. 
- Imaginologia do trato urinário. 
- Infecções urinárias. 
- Tuberculose urogenital.  
- Doenças sexualmente transmissíveis 
- Traumatismo urogenital. 
- Tumores renais. 
- Tumores da próstata. 
- Tumores de bexiga. 
- Tumores de pênis. 
- Tumores da supra-renal. 
- Tumores do urotélio alto. 
- Tumores do testículo. 
- Litíase urinaria. 
- Endourologia e cirurgia videolaparoscópica. 
- Cirurgia reconstrutiva do trato urogenital. 
- Hipertensão renovascular. 
- Transplante renal. 
- Uropediatria. 
- Infertilidade masculina. 
- Urologia feminina. 
- Uroneurologia. 
- Disfunções sexuais. 
 



 
 

NUTRICIONISTA 
Alimentos, conceitos gerais e constituintes básicos: água, carboidratos, lipídios, proteínas, fibras 
dietéticas, vitaminas e minerais. Digestão, absorção metabolismo e interação metabólica. Definição de 
dieta, leis da alimentação e requerimentos e recomendações de energia e nutrientes para adultos, 
idosos, gestantes, nutrizes, lactentes, crianças e adolescentes. Avaliação do estado nutricional em 
diferentes condições fisiológicas e clínica, calculo das necessidades nutricionais para pacientes sadios e 
enfermos. Dietoterapia: nas enfermidades crônico degenerativas, nas enfermidades gastrintestinais, do 
fígado, pâncreas, rim, nas carências nutricionais específicas, no paciente crítico (na sepse, na falência 
de múltiplos órgãos, no grande queimado, no trauma), imunonutrição e terapia nutricional enteral e 
parenteral (Resolução 63/MS/SNVS que regulamenta a TNE e Portaria 272/MS/SNVS/8 de abril de 
1998, que regulamenta a TNP. 
 
PROVAS PRÁTICAS 
 
CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO 
 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO / ANÁLISES CLÍNICAS 
Operação dos equipamentos básicos de laboratório.  
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
Operação dos equipamentos básicos de radiologia.  
   
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
(Para todos os cargos) 
Análise de um caso clínico relativo ao cargo/especialidade (conteúdo programático da prova 
teórica objetiva). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO III 
 
Relação da Agências Credenciadas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios 
 
B A R R A  D O  G A R Ç A S 
Barra do Garças – 
Centro  

Rua Mato Grosso, 562 – Centro 

C  Á  C  E  R  E  S 
Cáceres – Centro Av. 7 de Setembro, 269 - Centro 
C  U  I  A  B  Á 
Central Praça da República, 101 – Centro 
CPA II Av. Brasil, 09 – CPA II 
Goiabeiras Shopping Av. 31 de Março, 500  - Goiabeiras 
Jardim das Américas Rua Brasília, 117 A – Jardim das 

Américas 
R O N D O N Ó P O L I S 
Rondonópolis – Centro Av. Amazonas, 886 – Centro 
S  I  N  O  P 
Sinop – Centro  Av. das Embaúbas, 567 - Centro 
V Á R Z E A   G R A N D E 
Couto Magalhães Av. Couto Magalhães, 305 – Centro 
Cristo Rei Av. Orlando Chaves, 1245 – Cristo Rei 

 


