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ADITIVO Nº 01 AO EDITAL DO CONCURSO
PRORROGA AS INSCRIÇÕES E ESTABELECEM OUTRAS ALTERAÇÕES

1. Fica prorrogado o período de inscrições até o dia 20 de março de 2020.
2. Altera no cargo de Psicopedagogo para 30 horas semanais a jornada de trabalho.
3. Inclui nos requisitos mínimos para investidura no cargo de Assistente Social, o Registro
no Conselho de Classe.
4. Para os cargos de Atendente de Consultório Ondotológico, Orientador Social, Técnico
em Enfermagem e Técnico em Enfermagem (PSF) será aplicado às provas com 10
questões de português e 20 de conhecimentos específicos, obedecendo aos conteúdos
programáticos abaixo,
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto e gêneros textuais: interpretação e especificidades. Intenção
comunicativa; 2. Coesão e coerência textuais; 3. Informações implícitas. Funções da
Linguagem. Citação do discurso (direto, indireto, modalização em discurso segundo, ilha
textual). Paráfrase; 4. Sequências textuais (narrativa, argumentativa, descritiva); 5. Variação
linguística; 6. Níveis de Linguagem; 7. Semântica (Sinônimos, antônimos, parônimos,
homônimos, hiperônimos e hipônimos; 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e
subordinadas, termos da oração). Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e
colocação; 9. Crase; 10. Ortografia oficial; 11. Acentuação gráfica; 12. Pontuação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1-Anatomia e Fisiologia da Cavidade Bucal. 2 - Principais
doenças na cavidade bucal: cárie, doença periodontal, má oclusão, lesões de mucosa
(conceito, etiologia, evolução, medidas de controle e prevenção); 3- Processo Saúde e Doença;
4-Índices epidemiológicos utilizados em odontologia, preenchimento de fichas de controle e
fichas clínicas, registros em odontologia. 5-Recepção, Preparo e Atendimento de pacientes no
consultório odontológico: gestantes e bebês, crianças, adolescentes, adultos, idosos e
pacientes com necessidades especiais; 6-Noções de Bioética e humanização do atendimento;
7-Uso odontológico do Flúor;8-Uso e manuseio de Instrumentais, materiais e equipamentos

odontológicos; 9-Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no consultório; 10Radiologia Odontológica: Processamento Radiográfico. 11-Ações coletivas de promoção de
saúde bucal nos diferentes espaços sociais: creches, unidades asilares e escolas; 12-O processo
de trabalho em saúde bucal - trabalho em equipe. 13- Educação para Saúde: conceitos e
técnicas. 14-Ética Profissional e Legislação; 15-Estratégia Saúde da Família. Política Nacional de
Saúde Bucal. 16-Participação e Controle Social no SUS.

ORIENTADOR SOCIAL
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto e gêneros textuais: interpretação e especificidades.
Intençãocomunicativa; 2. Coesão e coerência textuais; 3. Informações implícitas. Funções da
Linguagem.Citação do discurso (direto, indireto, modalização em discurso segundo, ilha
textual). Paráfrase; 4.Sequências textuais (narrativa, argumentativa, descritiva); 5. Variação
linguística; 6. Níveis deLinguagem; 7. Semântica (Sinônimos, antônimos, parônimos,
homônimos, hiperônimos e hipônimos; 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e
subordinadas, termos da oração). Vocativo e aposto.Sintaxe de regência, concordância e
colocação; 9. Crase; 10. Ortografia oficial; 11. Acentuaçãográfica; 12. Pontuação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: LOAS / PNAS / NOB -SUAS – (Lei Orgânica da Assistência
Social; Lei nº 8.742/93; Política Nacional de Assistência Social – PNAS 2004). Políticas de Saúde
e Sistema Único de Saúde (SUS). Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/90. Lei nº
8.842/94 - Política Nacional do Idoso. Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Constituição Federal: - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e
coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM / TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PSF)
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto e gêneros textuais: interpretação e especificidades. Intenção
comunicativa; 2. Coesão e coerência textuais; 3. Informações implícitas. Funções da
Linguagem. Citação do discurso (direto, indireto, modalização em discurso segundo, ilha
textual). Paráfrase; 4. Sequências textuais (narrativa, argumentativa, descritiva); 5. Variação
linguística; 6. Níveis de Linguagem; 7. Semântica (Sinônimos, antônimos, parônimos,
homônimos, hiperônimos e hipônimos; 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e
subordinadas, termos da oração). Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e
colocação; 9. Crase; 10. Ortografia oficial; 11. Acentuação gráfica; 12. Pontuação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Código de ética e lei do exercício profissional; 2. Processo
do trabalho em enfermagem; 3. Registros de enfermagem e ocorrência no serviço: implicações
legais e éticas; 4. Biossegurança nas ações de enfermagem: precauções universais, exposição e
material biológico, biossegurança no parto, contaminação radioativa; 5. Processamento de
artigos hospitalares: limpeza, desinfecção e esterilização; 6. Assistência de enfermagem a
pacientes cirúrgicos no pré, trans e pós-operatório; 7. Assistência de enfermagem em
obstetrícia, evolução do parto normal e operatório, aborto, toxemia gravídica e puerpério,
cuidado com recém-nascido; 8. Aleitamento materno; 9. Assistência de enfermagem à criança:
crescimento e desenvolvimento, necessidades nutricionais e doenças prevalentes da infância
(desidratação, desnutrição e afecções respiratórias); 10. Assistência de enfermagem nas
enfermidades endócrinas e circulatórias: hemorragias, trombose, embolia, choque, isquemia,

edema agudo do pulmão, infarto do miocárdio e parada cardiorrespiratória; 11. Assistência de
enfermagem em saúde mental; 12. Técnicas de enfermagem: cálculo, preparo e administração
de medicamentos e 1717 hemoderivados, higiene, transporte, oxigenoterapia, drenagens,
monitorização cardíaca, controle hídrico, aspiração de secreção, alimentação enteral e
parenteral, sinais vitais; 13. Tratamento e prevenção de feridas; 14. Atendimento em urgência
e emergência; 15. Imunização: aplicação, transporte, armazenamento e conservação de
vacinas; 16. Vigilância epidemiológica: Políticas de saúde pública – SUS; 17. Ações básicas de
saúde coletiva – PSF.

São José da Lagoa Tapada-PB, em 11 de março de 2020.
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