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ANEXO I - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
EDITAL 002/2014 

 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM – PSF: 
Atribuições: Realizar procedimentos de enfermagem dentro das suas competências técnicas e legais. 
Realizar procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes, USF e nos domicílios, dentro do 
planejamento de ações traçado pela equipe. Preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, 
exames e tratamentos na USF. Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências 
da USF, garantindo o controle de infecção. Realizar busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e 
demais doenças de cunho epidemiológico. No nível de suas competências, executar assistência básica e 
ações de vigilância epidemiológica e sanitária. Realizar ações de educação em saúde aos grupos de 
patologias específicas e às famílias de risco, conforme planejamento da USF. Demais atividades inerentes ao 
cargo. 
 
ENFERMEIRO-PSF:  
Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar as ações da UESF. Participar de equipe multiprofissional na 
definição das ações de saúde, na elaboração de diagnósticos, projetos e programas de saúde. Participar na 
previsão, provisão e controle de material específico. Prestar atendimento de enfermagem ao indivíduo, à 
família e à Comunidade. Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: 
criança, adolescente, mulher, adulto e idoso. Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e 
emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada. Realizar consulta de 
enfermagem, solicitar exames complementares. Prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos 
estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e nas disposições legais da profissão. No nível de suas 
competências, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária. Realizar ações de 
saúde em diferentes ambientes, na UESF e, quando necessário, no domicílio. Aliar a atuação clínica à prática 
da saúde coletiva. Executar outras tarefas correlatas com a formação, com a função e com a área de 
atuação, colaborando para o permanente aprimoramento da prestação de serviços à população. Conferir 
registros de ocorrências e elaborar relatórios das atividades desenvolvidas. Planejar, executar, acompanhar e 
controlar as atividades técnicas, relacionadas à gestão de unidades de saúde, respeitando a legislação 
profissional, as normas e os regulamentos dos serviços. Exercer funções de supervisão, coordenação, 
direção e assessoramento para articulação e integração dos programas da área com aqueles implementados 
pelo conjunto ou parte da ação governamental, respeitados os regulamentos do serviço. Supervisionar e 
coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de auxiliares de enfermagem, com 
vistas ao desempenho de suas funções. Participar da elaboração de planos de ação em conjunto com a 
Secretaria Municipal de Saúde. Demais atividades inerentes ao cargo. 
 
MÉDICO-PSF: 
Atribuições: Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita. Executar as ações de assistência 
integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso. Realizar consultas e 
procedimentos na USF e, quando necessário, no domicílio. Realizar as atividades clínicas correspondentes às 
áreas prioritárias na intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde 
(NOAS 2001). Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva. Fomentar a criação de grupos de patologias 
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc. Realizar o pronto atendimento médico 
nas urgências e emergências. Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, 
garantindo a continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e de 
referência e contra referência. Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais. Indicar internação hospitalar. 
Solicitar exames complementares. Verificar e atestar óbito. Demais atividades inerentes ao cargo. 
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TECNICO DE ENFERMAGEM – PSF:  
Atribuições: Executar e realizar ações e procedimentos de enfermagem dentro das suas competências 
técnicas e legais na ESF.  Planejar e executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do 
Enfermeiro, observado o disposto no parágrafo único, do art. 11, da lei do exercício profissional de 
enfermagem. Participar da programação da assistência de enfermagem. Ações administrativas: orientação e 
supervisão de tarefas do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Procedimentos e técnicas básicas de 
enfermagem: limpeza e desinfecção de superfícies e ambiente higiene, sinais vitais, oxigenoterapia, 
sondagens, aspiração de secreções e outras técnicas básicas, coleta de materiais biológicos para exames, 
cálculo, preparo e administração de medicamentos. Ações assistenciais de enfermagem, em todas as fases 
da vida: na coleta de dados do paciente e participação no planejamento da assistência; nos períodos pré, 
trans e pós-operatório; na avaliação e tratamento de feridas; nas urgências e emergências clínicas e no 
trauma; na hemoterapia; nas afecções dos diversos sistemas corpóreos (digestório, respiratório, nervoso, 
urinário, cardiovascular, osteomuscular e endócrino); nas doenças transmissíveis e isolamento; nas 
neoplasias; no pré-natal, parto e puerpério; no aleitamento materno e afecções da infância. Processamento 
de artigos médico-hospitalares. Biossegurança para trabalhadores da saúde e acidentes com material 
biológico. Documentação e registro das ações de enfermagem. Ações educativas em saúde, a pacientes, 
familiares/ cuidadores, grupos e comunidade. Demais atividades inerentes ao cargo. 
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ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
EDITAL 002/2014 

 
ENSINO SUPERIOR 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras - Sinônimos, 
Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo 
(gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. 
Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medidas 
brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Rebouças; História e Geografia do 
País, Estado do Paraná e Município de Rebouças. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
ENFERMEIRO-PSF:  
Parâmetros para o funcionamento do SUS; Saúde e Doença: Promoção à saúde. Prevenção e controle de 
infecções. Prevenção de agravos. Atuação da Enfermagem na detecção e no controle de doenças; Introdução 
à Enfermagem: Origem e evolução da Enfermagem. Aspectos legais e éticos de exercício da Enfermagem. O 
ambiente de trabalho. Técnicas básicas de Enfermagem; Enfermagem Médico–Cirúrgica: Assistência de 
Enfermagem em situações de emergência e nos distúrbios: do sangue, respiratórios, cardiovasculares, 
gastrointestinais, endócrinos, imunológicos, musculoesqueléticos, nas doenças infecciosas e nas doenças da 
pele. Atuação de enfermagem em Centro Cirúrgico e em Central de Material; Enfermagem Materno–Infantil e 
Pediatria: Atendimento de enfermagem à saúde materno–infantil e pediatria: pré–natal, parto e puerpério e 
período neonatal; Políticas de saúde: noções sobre o Sistema Único de Saúde – SUS; Saúde da Criança e do 
Adolescente-Puericultura, Controle, Intervenções da Enfermagem na Assistência à Criança no aspecto 
preventivo e curativo: Doenças preveníveis por imunização: vacinas (rede de frio e esquema do Ministério da 
Saúde, Administração e Validade). CCIH. 
 
MÉDICO-PSF: 
Abordagem da família: criança, adolescente, adulto e idoso no conteúdo da família;promoção à saúde; vigilância 
epidemiológica; vacinação na criança e no adulto; saúde e atividade física; obesidade; avaliação de risco 
cardiovascular; tabagismo/dependências químicas. Sinais e Sintomas mais freqüentes na prática clinica: 
cefaléia; dores muscular-esquelético; lombalgia; dispepsia funcional; diarréia; transtornos ansiosos; depressão. 
Atenção ás crianças e aos adolescentes: o crescimento normal em baixa estatura; desenvolvimento normal e 
sinais de alerta; puericultura; anemia; asma; otites e sinusites; chiado no peito; pneumonias; desidratação. 
Atenção ao adulto: tuberculose e hanseníase; hipertensão; diabetes; artrite reumatóide; osteoporose; 
insuficiência cardíaca congestiva; acidente vascular cerebral; asma; doença pulmonar obstrutiva crônica; úlcera 
péptica. Saúde do homem: próstata; distúrbios do aparelho genito urinário. Atenção ao idoso: doença alzheimer; 
doença de parkinson; prevenção de quedas e fraturas. Atenção à mulher: alteração no ciclo menstrual; pré-
natal/gestação; parto/puerpério; prevenção de câncer cérvico uterino e de mamas; climatério; planejamento 
familiar. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº8.142 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; Políticas 
Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de 
Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. 
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Política Nacional de Promoção de Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa 
Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 - Criação do NASF. 
 
 
ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras - Sinônimos, 
Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo 
(gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. 
Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medidas 
brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Rebouças; História e Geografia do 
País, Estado do Paraná e Município de Rebouças. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM – PSF: 
Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios da administração de medicamentos: 
terapêutica medicamentosa, noções de farma coterapia; Condutas do Auxiliar de Enfermagem na Saúde 
Mental –intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente Transmissíveis – AIDS/SIDA, Sífilis, 
Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado, Linfogranuloma venéreo, Cancro mole – Prevenção; Imunização 
– Vacinas, acondicionamento, Cadeia de frio (conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); 
Conselho Regional de Enfermagem (Coren) - Código de Ética de Enfermagem – Lei nº. 7498 do exercício 
Profissional; Esterilização de Material; Saneamento Básico – Esgoto sanitário, Destino do Lixo; Saúde da 
Mulher – Planejamento familiar, gestação(pré- natal), parto e puerpério, prevenção do câncer de colo e 
mamas; Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e Puerpério e nas 
Emergências Obstétricas E Assistência de Enfermagem em Pediatria; Ética: Princípios Básicos De Ética; 
Regulamentação do Exercício Profissional e Relações Humanas; 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. Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração, administração 
de medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta de material para exames: sangue, fezes, 
urina e escarro, curativos; Imunizações: tipo, doses e via de administração; Medidas de prevenção e controle 
de infecções; primeiros socorros; atuação de Técnico de Enfermagem nas Urgências e Emergências; 
Traumatismos, fraturas; Queimaduras; Hemorragias; Coma diabético; Reanimação cardio-pulmonar. Noções 
básicas de Vigilância Epidemiológica. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Funcionamento e 
Assistência Hospitalar. O paciente cirúrgico: cuidados pré, trans e pós operatórios. 
 
TECNICO DE ENFERMAGEM – PSF:  
Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios da administração de medicamentos: 
terapêutica medicamentosa, noções de farma coterapia; Condutas do Técnico de Enfermagem na Saúde 
Mental –intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente Transmissíveis – AIDS/SIDA, Sífilis, 
Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado, Linfogranuloma venéreo, Cancro mole – Prevenção; Imunização 
– Vacinas, acondicionamento, Cadeia de frio (conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); 
Conselho Regional de Enfermagem (Coren) - Código de Ética de Enfermagem – Lei nº. 7498 do exercício 
Profissional; Esterilização de Material; Saneamento Básico – Esgoto sanitário, Destino do Lixo; Saúde da 
Mulher – Planejamento familiar, gestação(pré- natal), parto e puerpério, prevenção do câncer de colo e 
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mamas; Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e Puerpério e nas 
Emergências Obstétricas E Assistência de Enfermagem em Pediatria; Ética: Princípios Básicos De Ética; 
Regulamentação do Exercício Profissional e Relações Humanas; 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. Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração, administração 
de medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta de material para exames: sangue, fezes, 
urina e escarro, curativos; Imunizações: tipo, doses e via de administração; Medidas de prevenção e controle 
de infecções; primeiros socorros; atuação de Técnico de Enfermagem nas Urgências e Emergências; 
Traumatismos, fraturas; Queimaduras; Hemorragias; Coma diabético; Reanimação cardio-pulmonar. Noções 
básicas de Vigilância Epidemiológica. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Funcionamento e 
Assistência Hospitalar. O paciente cirúrgico: cuidados pré, trans e pós operatórios. 
 


