
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado do Rio Grande do Sul 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 
 

 
FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO 

 
 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 02/2007 

 
 
 

 
Edital de Abertura 01/2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Executora 

V.4 



Fundação Hospital Centenário ______________________________________   ______             Edital de Abertura – Concurso Público 02/2007                    

Execução: FUNDATEC: Informações: www.fundatec.com.br                                       e-mail: concursos@fundatec.com.br - fone: 51 3320.1016 2

 
CONCURSO PÚBLICO 02/2007 

 
FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO 

 
EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2007 

 
 
O Vice-Presidente da Fundação Hospital Centenário, NELSON PIOVESAN, no uso de suas atribuições, torna público que estarão abertas as 
inscrições para o CONCURSO PÚBLICO 02/2007 de provas para provimento de cargos na administração municipal indireta destinado às 
vagas declaradas e à formação de cadastro de reserva para as vagas que vierem a surgir, em cargos de nível Superior, de seu quadro de 
pessoal da Fundação Hospital Centenário, sob o regime estatutário previsto em Lei Municipal nº 6.055/06. As provas teórico-objetivas de 
caráter competitivo para todos os cargos terão a coordenação técnico-administrativa da Fundação Universidade-Empresa de Tecnologia e 
Ciências – FUNDATEC. É de competência da Fundação Hospital Centenário os procedimentos admissionais competentes. O Concurso 
Público reger-se-á nos termos da legislação vigente, na forma da Lei 6.055/06, Decreto n.º4.414 de 02 de dezembro de 2005 e pelas normas 
contidas neste Edital. 

 
1. Dos Cargos 
1.1 Quadro Demonstrativo 

Cód. 
Cargo Cargo Vagas Vencimento Requisitos para o cargo Carga 

horária 
Valor da 
inscrição 

            PLANTONISTA 

01 Traumatologista I 07 R$ 2.122,50 Curso Superior de Medicina e  
registro da especialidade no CREMERS 24h/sem R$ 70,00 

02 Anestesiologista I  09 R$ 2.122,50 Curso Superior de Medicina e  
registro da especialidade no CREMERS 24h/sem R$ 70,00 

 
 
1.2. Cronograma De Execução - Todas as publicações serão a partir das 15 horas da data determinada 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Publicação do Edital do Concurso Público 11/06/2007 

Período de Inscrições pela internet, através do site www.fundatec.com.br. 11/06 a 05/07/2007 

Publicação dos Programas e Bibliografias referente às provas de Conhecimentos Específicos 28/06/2007 

Último dia para entrega do Laudo Médico dos portadores de Deficiência 06/07/2007 

Efetuar o Pagamento no vencimento do Boleto Bancário 06/07/2007 

Lista preliminar de Inscritos* 11/07/2007 

Período de Recursos - Homologação das Inscrições 12 e 13/07/2007 

Edital com data e locais de Prova* 20/07/2007 

Resultado da Homologação das Inscrições e Consulta Sala de Realização de Prova no site da Fundatec 20/07/2007 

APLICAÇÃO DAS PROVAS (DATA PROVÁVEL)-  29/07/2007 

Divulgação dos Gabaritos Preliminares a partir das 15 horas 30/07/2007 

Recebimento de Recursos Administrativos dos Gabaritos Preliminares 31/07 a 02/08 

Divulgação dos Gabaritos Oficiais* 13/08/2007 

Divulgação das Justificativas para Manutenção/Alteração de Gabaritos* 13/08/2007 

Divulgação das Notas Preliminares* 14/08/2007 

Recebimento de Recursos Administrativos das Notas Preliminares 15 a 17/08/2007 

Divulgação das Notas Oficiais para todos os cargos 21/08/2007 

Edital de Realização de Sorteio 21/08/2007 

Realização de Sorteio Público 23/08/2007 

Classificação Final para Homologação dos Cargos 27/08/2007 
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1.2.1 Da Data Provável de Realização das Provas  

Data Provável Cargos Local 

29/07//2007 
Tarde 

Todos os 
cargos 

A ser divulgado 08 (oito) dias antes da realização das provas em jornal de circulação local, no site 
www.fundatec.com.br, nos murais da FUNDATEC e da Fundação Hospital Centenário e no Palácio 
Municipal de São Leopoldo. É de inteira responsabilidade do candidato a identificação correta de seu 
local de realização de prova e o comparecimento no horário determinado. 

 
1.3.1 Do Valor das Inscrições 

CARGOS VALOR DAS INSCRIÇÕES 

Nível Superior R$ 70,00 

 
2. Das Vantagens 
 
2.1. Das Vantagens dos Cargos 

VANTAGENS VALOR 

Auxílio Transporte R$ 79,20 

Férias 100% prêmio Varia conforme salários 

Auxílio Alimentação R$ 143,00 

Abono salarial (100% assiduidade) Varia de 6 a 10% conforme 
tabela. 

Gratificação 20% (ATLS) 
Socorrista R$ 424,50 

Gratificação 10% (ACLS) 
Socorrista R$ 212,25 

Gratificação 20% (ATLS) Pediatra R$ 424,50 

Insalubridade Grau máximo R$ 94,76 

Insalubridade Grau médio R$ 47,38 

Adicional Noturno 30% da hora 
normal 

Varia conforme horário de 
trabalho das 22 às 05 horas 

 
2.2 Das Atribuições dos Cargos 
 
2.2.1 Traumatologista I 
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a 
planejar, executar e aplicar conhecimentos no campo da 
Traumatologia, bem como planejar e acompanhar a execução de 
projetos e programas de trabalho relacionados com esta área de 
saúde, desenvolvidos no hospital. 
Atribuições típicas: 
- proceder á triagem dos pacientes que chegam ao serviço, para 
que seja efetuado o primeiro atendimento; 
-examinar os pacientes encaminhados ao serviço, identificando e 
analisando a existência ou não de enfermidade para que, se 
necessário, sejam feitos exames objetivando intervenção cirúrgica 
ou outro tipo de  tratamento; 
- realizar consultas médicas e atendimentos de urgência, 
examinando, diagnosticando, orientando, solicitando exames e 
prescrevendo medicação adequada aos pacientes encaminhados 
ao serviço; 
- participar de equipes multiprofissionais, discutindo o estado 
clinico dos pacientes internados, a fim de avaliar o atendimento 
prestado; 
- preencher os prontuários de pacientes, relatando 
detalhadamente atividades clínicas efetuadas, diagnósticos, 
peculiaridades, prescrições medicamentosas, visando manter 
atualízado o histórico evolutivo do estado clínico dos pacientes; 
- emitir atestados e laudos médicos, quando necessário; 
- atender a todos os pacientes internados no hospital, que lhe 
couberem pelos critérios de distribuição existente, independente 
de serem do SUS ou privados; 
- proceder o atendimento aos pacientes chegados às áreas de 
Pronto Socorro e intercorrências nas internações da Clínica 
Traumatológica ou pacientes internados em outros setores, 
independente do vínculo de atendimento, se SUS ou privado; 

-  participar de reuniões periódicas com profissionais da área de 
saúde para avaliação clínica de casos e definição dos 
procedimentos a serem adotados; 
- realizar pesquisas e trabalhos científicos, planejando, 
executando e avaliando-os, visando a inovação ou o 
aprimoramento de técnicas cirúrgicas e terapêuticas, bem como 
para posterior apresentação em reuniões e congressos científicos; 
- supervisionar profissionais técnicos e estagiários, coordenando, 
treinando e orientando-os apropriadamente, para assegurar a 
correta execução dos trabalhos, bem como para prover-lhes de 
adequada formação profissional; 
- controlar a qualidade interna e externa do material utilizado na 
sua área, como soros, reagentes, kits e equipamentos; 
- testar, avaliar e recomendar ou não a utilização de métodos 
novos de tratamento e equipamentos disponíveis no mercado; 
- redigir textos para publicações em periódicos nacionais e 
estrangeiros sobre os trabalhos científicos desenvolvidos pelo 
hospital; 
- participar de mesas redondas com outros profissionais da área 
médica, expondo e discutindo sobre os diversos casos ocorridos, 
para aprimoramento profissional através da permuta de 
experiências; 
- elaborar relatórios periódicos, descrevendo as tarefas 
desenvolvidas e seus respectivos resultados, para efeito de 
planejamento e controle estatístico do hospital; 
- desempenhar outras atribuições de mesma natureza e igual 
nível de complexidade, inerentes a sua formação e experiência 
profissionais; 
- trabalhar pelo bom atendimento aos pacientes, segundo as 
normas técnicas, éticas e morais existentes; 
- ajudar no controle interno de funcionamento e na integração 
dos diversos setores e serviços, estimulando o bom atendimento e 
a qualificação funcional e técnica; 
- revisar os equipamentos necessários para sua atividade, 
solicitando encaminhamento para reparo sempre que necessário, 
assim como também auxiliar na orientação para necessidade de 
compra de equipamentos técnicos específicos; 
- zelar pela conservação dos equipamentos e locais de trabalho. 
 
2.2.2 Anestesiologista I 
Realizar a avaliação pré anestesia para examinar os pacientes 
encaminhados ao serviço, identificando que sejam feitos exames 
objetivando condições à intervenção cirúrgica a que vai ser 
submetido;  proceder ao atendimento à todas as etapas do ato 
anestésico, inclusive sendo responsável pela recuperação 
anestésica, na sala específica, durante o período necessário;  
estar disponível para atendimento à todas as intercorrências 
clínicas q que forem passíveis os pacientes em recuperação na 
sala específica ou complicações de atos anestésicos em outros 
locais;  colaborara no controle de atendimento em sala cirúrgica, 
na atuação da funcionária circulante, agindo integradamente com 
toda a equipe de trabalho;   trabalhar em conjunto com a 
administração, no sentido de procurar as melhores condições de 
controle, economia e eficácia operacional. Participar de equipes 
multiprofissionais, discutindo o estado clinico dos pacientes 
internados, a fim de avaliar o atendimento prestado.  Preencher 
os prontuários de pacientes, relatando detalhadamente atividades 
efetuadas, diagnósticos, peculiaridades, prescrições 
medicamentosas, visando manter atualizado o histórico evolutivo 
do estado clínico dos pacientes;  emitir atestados e laudos 
médicos, quando necessário;   atender a todos os pacientes 
internados no hospital, que lhe couberem pelos critérios de 
distribuição existente, independente de serem do SUS ou 
privados; participar de reuniões periódicas com profissionais da 
área de saúde para avaliação clínica de casos  e definição dos 
procedimentos a serem adotados; realizar pesquisas e trabalhos 
científicos, planejando, executando e avaliando-os, visando a 
inovação ou o aprimoramento de técnicas cirúrgicas e 
terapêuticas, bem como para posterior apresentação em reuniões 
e congressos científicos; supervisionar profissionais técnicos e 
estagiários, coordenando, treinando e orientando-os 
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apropriadamente, para assegurar a correta  execução dos 
trabalhos, bem como para prover-lhes de adequada formação 
profissional; controlar a qualidade interna e externa do material 
utilizado na sua área, como soros, reagentes, kits e 
equipamentos; testar, avaliar e recomendar ou não a utilização de 
métodos novos de tratamento e equipamentos disponíveis no 
mercado; redigir textos para publicações em  periódicos nacionais 
e estrangeiros sobre os trabalhos científicos desenvolvidos pelo  
hospital; participar de mesas redondas com outros profissionais 
da área médica, expondo e discutindo sobre os diversos casos 
ocorridos, para aprimoramento profissional através da permuta de 
experiências; elaborar relatórios periódicos, descrevendo as 
tarefas de4senvolvidas e seus resultados para efeito de 
planejamento e controle estatístico do hospital; desempenhar 
outras atribuições da mesma natureza e igual nível de 
complexidade, inerentes a sua formação e experiência 
profissionais;  trabalhar pelo bom atendimento aos pacientes, 
segundo as normas técnicas, éticas e morais existentes; ajudar 
no controle interno de funcionamento e na integração dos 
diversos setores e serviços,estimulando o bom atendimento e a 
qualificação funcional e técnica; revisar os equipamentos 
necessários para sua atividade, solicitando encaminhamento para 
o reparo sempre que necessário, assim como também auxiliar na 
orientação para necessidade de compra de equipamentos  
técnicos específicos; zelar pela conservação dos equipamentos e 
locais de trabalho. 
 
2.3 Do Preenchimento das Vagas 
 
2.3.1 Das Vagas e da Formação de Cadastro 
Os candidatos aprovados para os cargos serão chamados 
segundo as necessidades da Fundação Hospital Centenário para 
as vagas anunciadas e que vierem a surgir. Os demais 
candidatos formarão um cadastro de reserva cuja admissão 
estará condicionada à liberação e/ou criação futura de vagas no 
prazo de validade deste Público.  
 
2.3.2 Da Validade 
O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos a contar da 
data de publicação do Edital de homologação do resultado, 
podendo vir a ser prorrogado uma única vez por igual período, a 
critério da Fundação Hospital Centenário. 

2.4 Do Cadastro de Portadores de Deficiência 

2.4.1 Aos portadores de deficiência é assegurado o direito de 
inscrição no Público de que trata este Edital, podendo concorrer a 
5% das vagas oferecidas (será assegurada uma vaga aos 
deficientes, após dezenove preenchidas por não deficientes, conf. 
Lei Municipal 6.055/2006, art. 9º, §2º, letra, III letra c), desde que 
haja compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência 
de que são portadores, nos termos da Lei Municipal 4.278, de 26 
de julho de 1996. 

2.4.2 Quando do preenchimento da inscrição, o candidato deverá 
declarar a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças – CID, comprovando-a por meio de 
atestado médico, que deverá ser entregue no Palácio 
Municipal de São Leopoldo, ou por SEDEX para o endereço, 
na Rua Prof. Cristiano Fischer nº2012, Partenon, Porto 
Alegre, RS, CEP 91410-000 impreterivelmente, até o dia 
06/07/2007. A data de emissão do atestado deve ser posterior ao 
dia 10/06/2006 (no máximo 01 ano antes da data de publicação 
deste Edital). Nos atestados médicos relativos à comprovada 
deficiência auditiva deverá constar, claramente, a descrição dos 
grupos de freqüência auditiva comprometidos. Não será 
homologada a inscrição (na condição de portador de deficiência) 
de candidato que descumprir qualquer das exigências aqui 
apresentadas. Caso necessite de condições especiais para a 
realização da prova, deverá formalizar o pedido por escrito e 
entregar até o último dia das inscrições, no mesmo local ou 
remetido por SEDEX no endereço da FUNDATEC. A comissão de 
Concursos Públicos examinará a possibilidade operacional de 
atendimento à solicitação. 

2.4.3 Os portadores de deficiência participarão da seleção em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se 
refere a conteúdo, avaliação, duração e horário de realização da 
prova. 

2.4.4 Se aprovados e classificados nos respectivos cargos, os 
candidatos portadores de deficiência, por ocasião da etapa de 
avaliação médica, serão submetidos a perícias específicas, a fim 
de verificar a existência da deficiência declarada no ato da 
inscrição e sua compatibilidade com o exercício das atribuições 
do cargo. 

2.4.5 O candidato portador de deficiência que não declarar essa 
condição por ocasião da inscrição não poderá, posteriormente, 
interpor recurso em favor de sua situação. 

2.4.6 O grau de deficiência de que for portador o candidato, não 
poderá ser invocado como causa de aposentadoria por invalidez. 

2.4.7 Os candidatos que no ato da inscrição se declarar 
portadores de deficiência, além de figurarem na lista geral de 
classificação, terão seus nomes publicada em relação à parte, 
observada a respectiva ordem de classificação. 
2.4.8 Não ocorrendo aprovação de candidatos portadores de 
deficiência, em número suficiente ao preenchimento dos cargos 
aos mesmos disponibilizados, serão eles preenchidos pelos 
demais aprovados. 

2.4.9 A observância do percentual de vagas reservadas aos 
portadores de deficiência dar-se-á durante todo o período de 
validade do concurso e aplicar-se-á a todos os cargos oferecidos. 

 

2.5 De Cotas Afro-Brasileiras- Haverá reserva como faz a 
Prefeitura 

2.5.1 Fica reservado aos afro-brasileiros 12% (doze) por cento 
das vagas oferecidas no presente Concurso Público para 
provimento de cargos, consoante a Lei Municipal n.º5.784 de 02 
de dezembro de 2005 e Decreto Municipal n.º 4.415, de 02 de 
dezembro de 2005. 

2.5.2. A fixação do número de vagas reservadas aos afro-
brasileiros e respectivos percentuais, far-se-á pelo total de 
inscritos aprovados no cargo do edital de abertura do concurso 
público e efetivar-se-á no processo de admissão de acordo com 
os critérios da Lei Municipal n.º5.784 de 02 de dezembro de 2005 
e Decreto Municipal n.º 4.415, de 02 de dezembro de 2005.  

2.5.3 Quando o número de vagas reservadas aos afro-brasileiros 
resultar em fração, arredondar-se-á para o número inteiro 
imediatamente superior, em caso de fração igual ou maior a 0,5 
(zero vírgula cinco), ou para número inteiro imediatamente 
inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco). 

2.5.4 A observância do percentual de vagas reservadas aos afro-
brasileiros dar-se-á durante todo o período de validade do 
concurso e aplicar-se-á a todos os cargos oferecidos. 

2.5.5 Os candidatos afro-brasileiros participarão do Concurso 
Público em igualdade de condições com os demais candidatos no 
que se refere o conteúdo da prova, à avaliação, aos critérios de 
aprovação, à pontuação e ao percentual de acertos mínimos; 

2.5.6 Na hipótese de não preenchimento da cota prevista neste 
edital, as vagas remanescentes serão revertidas para os demais 
candidatos qualificados no certame, observada a respectiva 
ordem de classificação. 

2.5.7 Para efeitos deste edital, considerar-se-á afro-brasileiro 
aquele que assim se declare expressamente, identificando-se 
como de cor preta ou parda, nos termos da Lei Municipal n.º 
5.784 de 02 de dezembro de 2005 e Decreto Municipal n.º 4.415, 
de 02 de dezembro de 2005.  

2.5.8 Para efeitos deste Concurso Público, não se fará distinção 
entre pessoas pretas e pardas, através de auto-declaração 
firmada. 

2.5.9 As informações fornecidas pelos candidatos são de sua 
responsabilidade e ficarão nos registros cadastrais de ingresso. 

3. Das Inscrições 

3.1 As inscrições serão realizadas no período de 11/06/2007 à 
05/07/2007 pela Internet, no endereço www.fundatec.com.br. A 
Fundatec disponibilizará computadores para acesso à Internet 
durante o período de inscrições, na Rua Prof. Cristiano Fischer, 
nº 2012, Bairro Partenon em Porto Alegre, no horário das 9h às 
17h e 30 min. A Fundação Hospital Centenário igualmente 
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disponibilizará computador no Palácio Municipal, sito a Praça 
Tiradentes, 119 – Centro de São Leopoldo, das 10h às 16h. 

3.2 Procedimentos para Inscrições - Acessar o endereço 
www.fundatec.com.br, a partir da 0 hora do dia 11/06/2007 e 
acessar “CONCURSO PÚBLICO 02/2007” da Fundação 
Hospital Centenário. O candidato encontrará o Edital de 
Abertura, Extrato do Edital e Inscrições – Abertas. Deverá ler 
o Edital de Abertura para conhecimento das normas reguladoras 
do CONCURSO PÚBLICO 02/2007. As inscrições serão 
submetidas ao sistema, até às 24 horas do dia 05/07/2007. O 
pagamento do bloqueto bancário poderá ser feito em qualquer 
agência bancária impreterivelmente até o dia 06/07/2007. O 
Bloqueto de Cobrança quitado será o comprovante de inscrição. 
Após dois dias úteis bancários do pagamento do Bloqueto de 
Cobrança, o candidato poderá consultar no endereço 
www.fundatec.com.br e confirmar o pagamento de sua 
inscrição, clicando em Consulta Pagamento de Inscrição. O 
candidato, constatada a homologação da inscrição, não precisará 
levar o comprovante de pagamento no dia da prova. 

3.3 Não serão considerados os pedidos de inscrição, via internet, 
que deixarem de ser concretizados por falhas de computadores, 
congestionamento de linhas ou outros fatores de ordem técnica.  

3.4 Para efetuar a inscrição é imprescindível o número do 
Cadastro de Pessoa Física (CPF). O candidato que não possuir, 
deverá solicitá-lo nos postos credenciados, localizados em 
qualquer agência do Banco do Brasil S.A., da Caixa Econômica 
Federal, dos Correios ou na Receita Federal em tempo hábil, isto 
é, antes do término das inscrições. 

3.5 O candidato inscrito via Internet terá exclusiva 
responsabilidade das informações cadastrais informadas, sob as 
pena da lei. 

3.7 Da Regulamentação das Inscrições  
3.7.1 O candidato poderá inscrever-se para o CONCURSO 
PÚBLICO 02/2007 da Fundação Hospital Centenário mediante 
pagamento do valor correspondente, desde que atenda às 
exigências do(s) cargo(s), conforme especificado no item 
1.1.deste Edital.  

3.7.2 Não serão aceitas inscrições por via postal ou Fac-símile, 
nem em caráter condicional. 

3.7.3 O candidato é responsável pelas informações prestadas na 
ficha de inscrição, arcando com as conseqüências de eventuais 
erros de preenchimento desse documento. 

3.7.4 O candidato deverá identificar claramente na ficha de 
inscrição, o nome do(s) cargo(s) para o qual concorre, sendo de 
sua inteira responsabilidade o preenchimento correto.  

3.7.5 Caso necessite de condições especiais para a realização da 
prova, o candidato deverá formalizar o pedido por escrito e/ou 
pela ficha eletrônica de inscrição, e entregar o atestado médico 
que justifique até o último dia do período de pagamento das 
inscrições no endereço da FUNDATEC ou remetê-lo por SEDEX 
para a FUNDATEC, Rua Prof. Cristiano Fischer, nº 2012, Porto 
Alegre, RS, CEP 91.410 000, até a data de 06/07/2007. Se 
houver necessidade de tempo adicional, a justificativa deverá 
conter parecer emitido por especialista da área de deficiência. A 
Comissão de Concursos examinará a possibilidade operacional 
de atendimento à solicitação. Não será homologado o pedido de 
necessidades especiais para a realização da prova do candidato 
que descumprirem quaisquer das exigências aqui apresentadas. 
Os atestados médicos terão valor somente para este Concurso, 
não sendo devolvidos aos candidatos.  

3.7.5.1 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante 
a realização da prova deverá levar acompanhante, que ficará em 
sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela 
guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não 
realizará a prova. Não haverá compensação do tempo de 
amamentação ao tempo da prova da candidata. A FUNDATEC 
não se responsabilizará por acompanhantes menores de idade 
durante a realização das provas.  

3.7.6 O CPF é informação indispensável para a inscrição.  

3.7.7 A opção pelo cargo deve ser efetivada no momento da 
inscrição, sendo vedada ao candidato qualquer alteração 

posterior ao pagamento da taxa de inscrição. Havendo 
necessidade de alteração deverá efetuar uma nova inscrição. 

3.7.8 Não haverá devolução do valor da taxa paga. 
3.7.8.2 A devolução da taxa de inscrição duplamente paga para o 
mesmo cargo, sofrerá o desconto dos custos bancários, e será 
feita, após o devido agendamento, e anuência da FUNDATEC, 
exclusivamente, na respectiva sede, sita na Rua Professor 
Cristiano Fischer, nº 2012, Partenon, em Porto Alegre/RS, 
mediante solicitação escrita e circunstanciada.  

3.7.9 Serão canceladas as inscrições pagas com cheque, 
agendamentos bancários e outros meios, sem a devida provisão 
de fundos. 

3.7.10 É de inteira responsabilidade de o candidato decidir sobre 
a sua condição de participar do concurso público, quanto ao 
atendimento da escolaridade e requisitos.  

3.8 Dos Requisitos para Inscrição 

3.8.1 Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das 
prerrogativas constantes na Constituição Federal. 

3.8.2 Estar em gozo dos direitos civis e políticos. 

3.8.3 Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a 
data da admissão. 

3.8.4 Ter habilitação específica de escolaridade e outros 
requisitos exigidos para o cargo ao qual se inscrever, na 
admissão.  

3.8.5 Estar de acordo com as normas do presente Concurso 
Público. 

3.9 Da Homologação das Inscrições 

3.9.1 A homologação do pedido de inscrição será dada a 
conhecer aos candidatos pelo site www.fundatec.com.br em 
Homologação das Inscrições – Lista Preliminar, conforme 
cronograma de execução. 
3.9.2 Da não homologação da inscrição, cabe recurso, que 
deverá ser dirigido em formulário à Comissão de Processo 
Seletivo Públicos da FUNDATEC, formulado no prazo máximo de 
48h úteis da publicação da lista dos homologados e protocolado 
junto ao Protocolo da FUNDATEC, no horário das 9h às 17h, via 
Fac-símile ou SEDEX, com dados do candidato circunstanciando 
o pedido, obedecendo rigorosamente o prescrito neste Edital. O 
candidato poderá usar também Formulário Eletrônico, que será 
disponibilizado no site www.fundatec.com.br e enviar das 0 
horas do primeiro dia previsto no Cronograma de Execução até 
às 24 horas do último dia do referido cronograma, obedecendo os 
mesmos regramentos contidos no item 3.9. 

3.9.3 Nova lista de homologados dará ciência do deferimento dos 
candidatos que tiveram sua homologação aceita, em até 05 
(cinco) dias úteis antes da realização das provas no endereço 
www.fundatec.com.br, Homologação das Inscrições – Lista 
Definitiva, conforme cronograma de execução. 

4. Das Provas 
4.1. A prova teórico-objetiva de cada cargo será constituída de 40 
(quarenta) questões, elaboradas com base nos programas – 
Anexo III. O candidato terá 03 (três) horas para a resolução da 
prova.  

4.2 As questões da prova teórico-objetiva serão de múltipla 
escolha, com 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E) e 1 (uma) 
única resposta correta. 

4.3 Poderá ser passível de responsabilidade por crime o 
candidato que fraudar o presente Concurso Público. 

 
5 Da Realização da Prova Teórico-Objetiva  

5.1 A prova teórico-objetiva para todos os cargos será realizada 
no município de São Leopoldo/RS. A divulgação de dia, locais de 
execução e horários específicos de aplicação, conforme 
Cronograma de Execução, será feita em jornal de circulação local 
de São Leopoldo, no mural da FUNDATEC, do Hospital 
Centenário, e no endereço www.fundatec.com.br, no prazo de 8 
(oito) dias de antecedência da data de aplicação da mesma. É de 
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inteira responsabilidade do candidato a identificação correta de 
seu local de realização da prova e o comparecimento no horário 
determinado. 

5.2 O ingresso na sala de provas será permitido somente ao 
candidato que apresentar documento de identidade que originou 
a inscrição: Cédula de Identidade ou Carteira expedida pelos 
Comandos Militares ou pelas Secretarias de Segurança Pública; 
pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros 
Militares; Órgãos fiscalizadores de exercício profissional ou 
Conselho de Classe; Carteira de Trabalho e Previdência Social ou 
Carteira Nacional de Habilitação - modelo novo (somente modelo 
aprovado pelo Artigo 159 da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 
1997); Passaporte (no prazo de validade); Carteira Funcional do 
Ministério Público. 

5.2.1 O documento de identidade deverá estar em perfeitas 
condições de uso, inviolado e com foto que permita o 
reconhecimento do candidato. 

5.2.2 Não serão aceitos como documentos de identidade: 
certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteira de 
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras 
funcionais sem valor de identidade.Não será aceita cópia do 
documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo 
do documento. 

5.2.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no 
dia de realização das provas, documento de identidade original, 
por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, 
expedido há, no máximo, trinta (30) dias, ocasião em que será 
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de 
dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário 
próprio, assim como apresentação de outro documento com foto 
e assinatura. 

5.2.4 A identificação especial será exigida, também, ao candidato 
cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à 
fisionomia ou à assinatura do portador. 

5.2.5 A identificação especial será julgada pela Comissão de 
Concursos. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio 
eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação 
policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas 
provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do 
concurso público. 

5.3 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não 
apresentar documento de identificação original e/ou a 
identificação especial não for favorável pela Comissão de 
Concursos, poderá ser eliminado automaticamente do Concurso 
Público em qualquer etapa. 

5.4 O candidato deverá comparecer ao local designado, com 
antecedência mínima de meia hora, munido de documento de 
identidade, caneta tipo esferográfica, com tinta azul ou preta de 
ponta grossa. 

5.5 Não será permitida a entrada no prédio da realização das 
provas, do candidato que se apresentar após dado o sinal sonoro 
indicativo de início de prova. Estando no interior do prédio, o 
candidato só poderá ingressar na sala de provas, se 
acompanhado por fiscal da coordenação.  

5.5.1 Ao entrar na sala de realização de prova o candidato não 
poderá manusear e/ou consultar nenhum tipo de material.  

5.6 Em hipótese alguma haverá segunda chamada, seja qual for 
o motivo alegado, tampouco será aplicada prova fora do local e 
horário designado por Edital. 

5.7 Durante a realização da prova, não serão permitidas 
consultas de espécie alguma, bem como o uso de máquina 
calculadora, fones de ouvido, gravador, pagers, notebook, 
telefones celulares ou quaisquer aparelhos similares. O candidato 
que se apresentar no local da prova com qualquer tipo de 
aparelho eletrônico deverá, ao entrar na sala, logo após a 
identificação, desligá-lo e entregar ao fiscal. A FUNDATEC não se 
responsabilizará por perdas ou extravios de objetos e 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das 
provas.  

5.7.1 O candidato, durante a realização da prova, não poderá 
usar óculos escuros e acessórios de chapelaria tais como boné, 
chapéu, gorro bem como cachecol ou manta e luvas. 

 
5.8. Em cima da classe o candidato deverá ter somente caneta 
esferográfica de cor azul ou preta e documento de identidade. 
Não será permitido o uso de lápis, lapiseira e/ou borracha durante 
a realização da prova. 

5.8.1 O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova, 
portando o caderno de provas, após 1 hora e 30 minutos do início 
da mesma. 

5.9 Ao término da prova, o candidato entregará ao fiscal da sala a 
grade de respostas devidamente preenchida.  

5.10 O candidato deverá assinalar suas respostas na grade de 
respostas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta de 
ponta grossa. O preenchimento da grade de respostas é de 
inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de 
acordo com as instruções específicas contidas neste edital, na 
prova e na grade de respostas. 

5.11 Em hipótese alguma haverá substituição da grade de 
respostas por erro ou desatenção do candidato. 

5.12 Não serão computadas as questões não assinaladas na 
grade de respostas e nem as questões que contiverem mais de 
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 

5.13 Não será permitida a permanência de acompanhante do 
candidato, ou pessoas estranhas ao Concurso Público, nas 
dependências do local onde for aplicada a prova. 

5.14 O tempo de permanência na sala de prova é de, no máximo, 
3h (três horas). Os dois últimos candidatos deverão se retirar da 
sala de prova ao mesmo tempo, assinando a ata de sala. 

5.15 Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) Tornar-se culpado por incorreção ou descortesia para com 
qualquer dos examinadores, executores, fiscais ou autoridades 
presentes; 

b) For surpreendido, em ato flagrante, durante a realização da 
prova, comunicando-se com outro candidato, bem como se 
utilizando de consultas não permitidas; 

c) Utilizar-se de quaisquer recursos ilícitos ou fraudulentos, em 
qualquer etapa de sua realização; 

d) Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do fiscal, antes 
de ter concluído a prova e entregue a grade de respostas. 

5.16 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do 
Concurso Público, a FUNDATEC poderá proceder, como forma 
de identificação, à coleta da impressão digital de todos os 
candidatos no dia de realização das provas, bem como usar 
detector de metais. 

5.17 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por 
qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas 
autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das 
provas e/ou a critérios de avaliação/classificação. 

5.18 O Cronograma de Execução, aponta a data provável de 
execução das provas, que poderá ser adiada por imperiosa 
necessidade, decidida pela Comissão de Concursos da 
FUNDATEC e da Fundação Hospital Centenário. 

 
6 Da Avaliação e da Aprovação 
6.1. A prova teórico-objetiva constará de 40 (quarenta) questões 
objetivas, sendo que cada questão valerá 2,5 (dois e meio) 
pontos.   
6.2 Para os cargos que tiverem conteúdos de caráter eliminatório 
nas provas teórico-objetivas, conforme Quadro Demonstrativo de 
Provas – Anexo I, os candidatos deverão acertar, no mínimo, 40% 
das questões eliminatórias da prova. O candidato que não 
alcançar esse número mínimo estará automaticamente eliminado 
do. Os pontos referentes às demais partes da prova teórico-
objetiva de caráter classificatório, serão somados à pontuação 
obtida nos conteúdos de caráter eliminatório sendo considerados 
aprovados os candidatos que obtiverem nota final igual ou 
superior a 50 (cinqüenta) pontos. 

6.3 Para os cargos que não tiverem provas de caráter 
eliminatório, conforme Quadro Demonstrativo de Provas – Anexo 
I, serão considerados aprovados aqueles que obtiverem nota final 
igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos. 
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6.4 A classificação dos candidatos dar-se-á na ordem 
decrescente de sua pontuação final de todos. 

6.5 Será publicada também uma lista em separado com a 
classificação geral, dos candidatos portadores de deficiência e 
afro-brasileiros que foram aprovados. 

 
7 Dos Recursos e Pedidos de Revisão do Gabarito, Nota da 
Prova Teórico-objetiva - Preliminares  

7.1 Os pedidos de revisão do gabarito preliminar e das notas 
preliminares da prova teórico-objetiva terão o prazo determinado 
no cronograma de execução. 

7.2 Os recursos e pedidos de revisão poderão ser dirigidos 
pessoalmente na FUNDATEC, no Palácio Municipal, ou por 
formulário eletrônico disponível no site www.fundatec.com.br.  

7.2.1 Se entregues na FUNDATEC deverão fazê-lo das 09 às 
17horas, na Rua Prof. Cristiano Fischer, nº2012, Partenon, POA 
no Palácio Municipal, sito a Praça Tiradentes, 119 – Centro de 
São Leopoldo, das 10h às 16h, centro em São Leopoldo através 
de formulário próprio, conforme modelo que será disponibilizado 
no endereço www.fundatec.com.br. O candidato poderá usar 
também formulário eletrônico, que será disponibilizado no site 
www.fundatec.com.br e enviar das 0 horas do primeiro dia 
previsto no Cronograma até às 24 horas do 3º dia do referido 
cronograma, obedecendo aos mesmos regramentos contidos no 
item  

7.2.1.1 Os recursos dirigidos pessoalmente e protocolados na 
FUNDATEC ou no Palácio Municipal de São Leopoldo, deverão 
estar em envelope fechado, sempre em 2 vias, contendo: 

a) Nome completo e número de inscrição do candidato; 
b) Cargo a que concorre; 
c) Nome do Concurso; 
d) Objeto do pedido e exposição de argumento com 
fundamentação circunstanciada. 

7.2.1.2 Para a opção por recursos eletrônicos, o candidato deverá 
ter endereço eletrônico, e-mail, para confirmar o protocolo de 
recebimento. As orientações estarão disponíveis no site 
www.fundatec.com.br . 

7.3 Não serão considerados os recursos formulados fora do prazo 
ou que não contenham elementos indicativos no item 7 deste 
Edital. 

7.4 Os recursos deverão ser datilografados ou digitados conforme 
modelo que será indicado no endereço eletrônico 
www.fundatec.com.br. 

7.5 Recursos e argumentações apresentados fora das 
especificações estabelecidas neste edital e argumentações 
idênticas serão indeferidos. 

7.6 Os pontos relativos à questão eventualmente anulada da 
prova teórico-objetiva serão atribuídos a todos os candidatos que 
realizaram a prova. Se houver alteração do gabarito preliminar da 
prova teórico-objetiva, por força de impugnações ou correção, as 
provas serão corrigidas de acordo com o gabarito definitivo. Em 
hipótese alguma haverá alteração do quantitativo de questões de 
cada uma das partes da prova teórico-objetiva. 

7.7 A Banca Examinadora da FUNDATEC - Fundação 
Universidade-Empresa de Tecnologia e Ciências constitui última 
instância para recurso, razão pela qual não caberão recursos 
adicionais. 

7.8 Todos os recursos serão analisados e as justificativas da 
manutenção/alteração de gabarito serão divulgadas no endereço 
eletrônico www.fundatec.com.br, até um dia útil após a divulgação 
do gabarito definitivo. Não serão encaminhadas respostas 
individuais aos candidatos. 

7.9 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de 
recursos, recursos de recursos e/ou recurso de gabarito definitivo. 

7.10 As justificativas para manutenção/alteração de gabaritos 
estarão à disposição para vistas dos candidatos no site 
www.fundatec.com.br, ou na sede da Fundatec, Rua Prof. 
Cristiano Fischer, n° 2012 - Porto Alegre. 

7.11 Não serão aceitos recursos administrativos de revisão de 
gabarito e notas interpostos por fax-símile, telex, telegrama, e-
mail ou outro meio que não o especificado neste Edital. 

7.12 Não serão considerados os recursos eletrônicos, que 
deixarem de ser concretizados por falhas de computadores, 
congestionamento de linhas ou outros fatores de ordem técnica.  

 
8 Da Classificação 

8.1 A aprovação na prova teórico-objetiva será pré-requisito para 
a classificação do candidato no cargo que se increveu. 

8.2 A classificação dos candidatos inscritos e aprovados por 
cargo, conforme opção feita pelos mesmos no momento da 
inscrição de acordo como o quadro 1, obedecerá ao disposto no 
item 8 e seus subitens. 

8.3 Em caso de empate na classificação dos candidatos, serão 
observados, sucessivamente, os seguintes critérios: 

 
8.3.1 Para os cargos de Nível Superior: 
a) Maior pontuação na prova de Conhecimentos Específicos; 
b) Maior pontuação na prova de Legislação; 
c) Maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
d) Sorteio. 
 
8.4 O sorteio público, será publicado no site www.fundatec.com.br  
com dois (02) dias úteis antes da realização do mesmo. 

8.5 FUNDATEC não fornecerá aos candidatos aprovados 
atestado ou certificado de participação ou classificação no 
concurso. 

 

9. Das Vantagens e dos Benefícios 
9.1 Os candidatos que vierem a ser admitidos farão jus à 
remuneração, às vantagens e aos benefícios que estiverem 
vigorando na época das respectivas admissões. 
 
10. Dos Requisitos Básicos Exigidos para Admissão 
10.1 O candidato aprovado na prova teórico-objetiva sob 
responsabilidade da FUNDATEC, ao ser convocado para a 
realização da avaliação médica, sob responsabilidade da 
Fundação Hospital Centenário no surgimento de vaga, deverá 
comprovar os seguintes requisitos: 
10.1.1 Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das 
prerrogativas constantes no art. 12 da Constituição Federal e 
legislações pertinentes. 
10.1.2 Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
10.1.3 Ter certificado de reservista ou de dispensa de 
incorporação, em caso de candidato brasileiro, do sexo 
masculino. 

10.1.4 Ter idade mínima de dezoito anos completos até a data da 
admissão. 
10.1.5 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições 
do cargo.   
10.1.6 Ser aprovado no Concurso Público e possuir o nível de 
escolaridade e requisitos exigidos para o exercício do cargo, 
conforme estabelecido no item 1.1 deste Edital. 

10.1.7 Não ter mantido contrato de trabalho anterior no município, 
rescindido por justa causa ou ter sido demitido de cargo 
estatutário do Município em decorrência de processo disciplinar. 

10.1.8 Cumprir as determinações deste Edital. 

10.1.9 Apresentar 01 (uma) fotografia 3x4, fotocópia do 
Documento de Identidade, Título de Eleitor com comprovante da 
última eleição, Cadastro de Pessoa Física (CPF), Histórico 
Escolar, PIS/PASEP, Registro Civil (inclusive dos dependentes, 
se for o caso), Certidão de Nascimento dos Filhos, Carteira de 
Vacinação e Comprovante de Escolaridade dos filhos, 
Comprovante de Endereço (água luz), Diploma ou certificado no 
que couber, Carteira de Registro de Inscrição no Órgão de classe 
no que couber, Comprovante de Pagamento de Registro no 
Órgão de classe (se for o caso). Firmar declaração de não-
acumulação de cargos públicos (naqueles em que a lei não prevê 
impossibilidade). Certidão negativa criminal da Justiça Estadual e 
Federal. 
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10.1.10 O candidato será convocado para a comprovação dos 
requisitos supracitados por meio de carta registrada a ser enviada 
pela Fundação Hospital Centenário ao endereço constante no 
formulário de inscrição. Após a classificação final, a eventual 
mudança de endereço do candidato durante a validade do 
presente Concurso Público deverá ser encaminhado diretamente 
à Fundação Hospital Centenário. 

10.1.11 O candidato convocado para a realização de qualquer 
etapa do Concurso Público e que não atendê-la no prazo 
estipulado pela Fundação Hospital Centenário será considerado 
desistente, sendo automaticamente excluído do cadastro e do 
Concurso Público. 

10.1.12 O candidato apresentar-se-á para admissão às suas 
expensas, sem compromisso da Fundação Hospital Centenário 
em relação à sua moradia, a qualquer tempo. 

10.1.13 Fica assegurado aos candidatos aprovados em concurso 
ainda em vigência, a prevalência destes durante a validade do 
mesmo, sobre os aprovados do presente concurso, se houver.  

 
11. Disposições Gerais 
11.1 As inscrições de que trata este Edital, implicam o 
conhecimento das presentes instruções por parte do candidato e 
seu compromisso tácito de aceitar as condições da sua 
realização. 
11.2 A inexatidão e/ou irregularidade constatada nas 
informações, no pagamento da taxa de inscrição e nos 
documentos dos candidatos verificadas posteriormente, tornarão 
nula a sua inscrição em qualquer momento do Concurso Público. 

11.3 Os recursos contra a eliminação na etapa de comprovação 
de requisitos e na avaliação médica para qualquer dos cargos, 
deverão ser entregues na Fundação Hospital Centenário, 
pessoalmente pelo candidato ou por procurador legalmente 
constituído, no prazo de cinco dias úteis, contados a partir do dia 
posterior à comunicação de sua eliminação do Concurso Público.  
11.4 Os Editais referentes ao Concurso serão divulgados e 
estarão disponíveis nos murais da FUNDATEC, na Rua Prof. 
Cristiano Fischer, n.º2012, em Porto Alegre,  na Fundação 
Hospital Centenário, no Palácio Municipal e no endereço 
www.fundatec.com.br. O extrato do Edital de Abertura será 
divulgado em jornal local. Os Locais de Prova serão divulgados 
em jornal local.  Os demais Editais e Avisos serão divulgados nos 
murais da Fundação Hospital Centenário, no Palácio Municipal, 
na Fundatec e no site www.fundatec.com.br 
11.5 O candidato deverá manter atualizado seu endereço no site 
da FUNDATEC, enquanto estiver participando da Primeira Etapa 
do Concurso Público e posteriormente na Fundação Hospital 
Centenário. É de inteira responsabilidade do candidato os 
prejuízos decorrentes da não atualização de seu endereço, não 
se responsabilizando a Fundação Hospital Centenário e a 
FUNDATEC por eventuais prejuízos que possa sofrer o candidato 

em decorrência de informações incorretas ou insuficientes. O não 
atendimento a qualquer convocação para quaisquer etapas do 
Concurso ou admissão, no prazo previsto na convocação, será 
tido por desistência definitiva, autorizando a Fundação Hospital 
Centenário a convocar o candidato de classificação posterior. 
11.6 Legislação com entrada em vigor após a data de publicação 
deste Edital, bem como alterações em dispositivos legais e 
normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação nas 
provas do Concurso Público. 
11.7 A aprovação e classificação final geram para o candidato 
apenas a expectativa de direito à admissão. A Fundação Hospital 
Centenário reserva-se o direito de proceder às admissões, em 
número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço 
público de acordo com a disponibilidade orçamentária e o número 
de vagas existentes ou que vierem a ser criadas respeitando o 
prazo de vigência deste Público. Nos cargos aonde há candidatos 
aprovados do concurso anterior, em que o tempo de validade não 
tiver sido esgotado, haverá prevalência destes candidatos a 
serem chamados antes sobre os candidatos classificados no 
presente concurso. 
11.8 O candidato aprovado, quando convocado para participar 
das próximas etapas do Concurso Público até à admissão, 
poderá delas desistir definitiva ou temporariamente. 
11.9 Em caso de desistência temporária, o candidato renuncia à 
sua classificação e passa a posicionar-se em último lugar na lista 
dos aprovados, aguardando nova convocação, que poderá ou 
não se efetivar no período de vigência do concurso público. 
11.10 Em caso de desistência temporária formulada após a 
realização da avaliação médica, ficará a posterior admissão 
condicionada à nova submissão às avaliações constantes desta 
etapa. 
11.11 Não será fornecido ao candidato qualquer documento 
comprobatório de classificação no presente Público, valendo, 
para este fim, a homologação divulgada pela Fundação Hospital 
Centenário. 

11.12 Os casos omissos serão resolvidos pela Equipe de 
Concursos Públicos da FUNDATEC em conjunto com a Comissão 
de Concursos da Fundação Hospital Centenário.  

São Leopoldo, 11 de junho de 2007 

 
 

André Luiz Bier 
Diretor Geral de Recursos Humanos 

 
Nelson Piovesan 

Vice-Presidente Administrativo 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ANEXO I - QUADRO DEMONSTRATIVO DE PROVAS 

Cargos Provas/Conteúdos Caráter N° de Questões Nº. Mínimo de 
Acertos (*) 

Cargos de Nível Superior  

Língua Portuguesa 
Legislação 
Conhecimentos Específicos 

Classificatório 
Classificatório 
Eliminatório 

10 
10 
20 

- 
- 

08 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fundação Hospital Centenário ______________________________________   ______             Edital de Abertura – Concurso Público 02/2007                    

Execução: FUNDATEC: Informações: www.fundatec.com.br                                       e-mail: concursos@fundatec.com.br - fone: 51 3320.1016 9

 

 ANEXO II – PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS  

 
Ver Anexo I - Quadro Demonstrativo de Provas para conhecimento das partes integrantes da prova teórico-objetiva  
OBSERVAÇÃO: Os programas e bibliografias referentes às provas de Conhecimentos Específicos (conforme Quadro Demonstrativo 

de Provas), estarão disponíveis, em separado no site  http://www.fundatec.com.br a partir do dia 28/06/2007 às 15 horas. 
 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Leitura e compreensão de textos 
1.1 Assunto. 
1.2 Estruturação do texto. 
1.3 Idéias principais e secundárias. 
1.4 Relação entre idéias. 
1.5 Idéia central e intenção comunicativa. 
1.6 Recursos de argumentação. 
1.7 Informações implícitas. 
2. Léxico 
2.1 Significação de palavras e expressões no texto. 
2.2 Substituição de palavras e de expressões no texto. 
2.3 Estrutura e formação de palavras (valor dos afixos e dos 

radicais). 
3. Aspectos lingüísticos 
3.1 Ortografia: sistema oficial vigente. 
3.2 Relações entre fonemas e grafias. 
3.3 Acentuação gráfica. 
3.4 Flexões e emprego de classes gramaticais. 
3.5 Vozes verbais e sua conversão. 
3.6 Concordância nominal e verbal. 
3.7 Regência nominal e verbal. 
3.8 Emprego do acento indicativo de crase. 
3.9 Colocação de termos e orações no período. 
3.10 Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, 

das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos. 
3.11 Equivalência e transformação de estruturas. 
3.12 Pontuação. 
 
BIBLIOGRAFIA 
1. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da 

língua portuguesa. 43ª ed. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 2000. 

2. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário 
da língua portuguesa. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1986. 

3. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para 
entender o texto: leitura e redação.  5ª ed. São Paulo: 
Ática, 1997. 

4. MORENO, Cláudio; GUEDES, Paulo Coimbra. Curso 
básico de redação. 11ª ed. São Paulo: Ática, 1996. 

 
LEGISLAÇÂO 
 
1. Lei 6055 – Estatuto do Funcionário Público – 2006. 
2. Constituição Federal arts. 196 a 200. 
3. Lei nº 8.080/90 (Promoção, proteção e recuperação da 

saúde). 
4. Lei nº 8.142/90 (Participação da comunidade na Gestão do 

Sistema Único de Saúde – SUS). 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Estarão disponíveis pela Internet a partir do dia 28//06/2007. 

 


