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ANEXO I  

QUADRO DE VAGAS 
 

NÍVEL SUPERIOR 

CARGO – ANALISTA CIDADE Nº  DE 
VAGAS 

Nº DE 
VAGAS 

Portador de 
Deficiência  

Clínico Geral 

Aparecida de Goiânia 11 1 

Águas Lindas 1   

Anápolis 1   

Caldas Novas 1   

Catalão 1   

Formosa 1   

Goianésia 1   

Itumbiara 1   

Itaberaí 1   

Jataí 1   

Luziânia 1   

Mineiros 1   

Morrinhos 1   

Niquelândia 1   

Novo Gama 1   

Planaltina 1   

Quirinópolis 1   

Rio Verde 1   

Santo Antônio do Descoberto 1   

Trindade 1   

Uruaçu 1   

Valparaíso 1   

Subtotal  32 1 

Psiquiatra 
Assistência Geral 

Aparecida de Goiânia 
4   

Exclusivo Exame Criminológico 5   

Subtotal  9   

Ginecologista Aparecida de Goiânia 1   

Subtotal  1   

Radiologista Aparecida de Goiânia 1   

Subtotal  1   

Enfermeiro 

Aparecida de Goiânia 16 1 

Águas Lindas 1   

Anápolis 1   

Caldas Novas 1   

Catalão 1   

Formosa 1   

Goianésia 1   

Itumbiara 1   

Itaberaí 1   

Jataí 1   
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ANEXO I  
QUADRO DE VAGAS 

 

NÍVEL SUPERIOR 

CARGO – ANALISTA CIDADE Nº  DE 
VAGAS 

Nº DE VAGAS 
Portador de 
Deficiência 

Enfermeiro 

Luziânia 1   

Mineiros 1   

Morrinhos 1   

Niquelândia 1   

Novo Gama 1   

Planaltina 1   

Quirinópolis 1   

Rio Verde 1   

Santo Antônio do Descoberto 1   

Trindade 1   

Uruaçu 1   

Valparaíso 1   

Subtotal  37 1 

Psicólogo 
Assistência Geral 

Aparecida de Goiânia 
18 2 

Exclusivo Exame Criminológico 5   

Subtotal  23 2 

Psicólogo 

Águas Lindas 1   

Anápolis 1   

Caldas Novas 1   

Catalão 1   

Formosa 1   

Goianésia 1   

Itumbiara 1   

Itaberaí 2   

Jataí 1   

Luziânia 2   

Mineiros 1   

Morrinhos 1   

Niquelândia 1   

Novo Gama 1   

Planaltina 1   

Quirinópolis 1   

Rio Verde 2   

Santo Antônio do Descoberto 1   

Trindade 1   

Uruaçu 2   

Valparaíso 1   

Iporá 1   

Subtotal  28   

Assistente Social 
Assistência Geral 

Aparecida de Goiânia 
14 1 

Exclusivo Exame Criminológico 5   

Subtotal  19 1 
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ANEXO I  

QUADRO DE VAGAS 
 

NÍVEL SUPERIOR 

CARGO - ANALISTA CIDADE Nº  DE 
VAGAS 

Nº DE VAGAS 
Portador de 
Deficiência 

Assistente Social 

Águas Lindas 1   

Anápolis 1   

Caldas Novas 1   

Catalão 1   

Formosa 1   

Goianésia 1   

Itumbiara 1   

Itaberaí 2   

Jataí 1   

Luziânia 2   

Mineiros 1   

Morrinhos 1   

Niquelândia 1   

Novo Gama 1   

Planaltina 1   

Quirinópolis 1   

Rio Verde 2   

Santo Antônio do Descoberto 1   

Trindade 1   

Uruaçu 2   

Valparaíso 1   

Iporá 1   

Subtotal  28   

Odontólogo 

Aparecida de Goiânia 8   

Águas Lindas 1   

Anápolis 1   

Caldas Novas 1   

Catalão 1   

Formosa 1   

Goianésia 1   

Itumbiara 1   

Itaberaí 1   

Jataí 1   

Luziânia 1   

Mineiros 1   

Morrinhos 1   

Niquelândia 1   

Novo Gama 1   

Planaltina 1   

Quirinópolis 1   

Rio Verde 1   
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ANEXO I  

QUADRO DE VAGAS 
 

NÍVEL SUPERIOR 

CARGO - ANALISTA CIDADE Nº  DE 
VAGAS 

Nº DE VAGAS 
Portador de 
Deficiência 

Odontólogo 

Santo Antônio do Descoberto 1   

Trindade 1   

Uruaçu 1   

Valparaíso 1   

Subtotal  29   

Nutricionista Aparecida de Goiânia 2   

Subtotal  2   

Farmacêutico Aparecida de Goiânia 3   

Subtotal  3   

Terapeuta Ocupacional Aparecida de Goiânia 4   

Subtotal  4   

Fisioterapeuta Aparecida de Goiânia 4   

Subtotal  4   

Educador Físico Aparecida de Goiânia 3   

Subtotal  3   

TOTAL DE VAGAS - NÍVEL SUPERIOR  228  
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ANEXO I 

QUADRO DE VAGAS 
 

NÍVEL MÉDIO 

CARGO CIDADE Nº  DE 
VAGAS 

Nº DE VAGAS 
Portador de 
Deficiência 

Técnico em Enfermagem 

Aparecida de Goiânia 16 1 

Águas Lindas 1   

Anápolis 1   

Caldas Novas 1   

Catalão 1   

Formosa 1   

Goianésia 1   

Itumbiara 1   

Itaberaí 1   

Jataí 1   

Luziânia 1   

Mineiros 1   

Morrinhos 1   

Niquelândia 1   

Novo Gama 1   

Planaltina 1   

Quirinópolis 1   

Rio Verde 1   

Santo Antônio do Descoberto 1   

Trindade 1   

Uruaçu 1   

Valparaíso 1   

Subtotal  37 1 

Auxiliar Odontológico 

Aparecida de Goiânia 8   

Águas Lindas 1   

Anápolis 1   

Caldas Novas 1   

Catalão 1   

Formosa 1   

Goianésia 1   

Itumbiara 1   

Itaberaí 1   

Jataí 1   

Luziânia 1   

Mineiros 1   

Morrinhos 1   

Niquelândia 1   

Novo Gama 1   

Planaltina 1   
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ANEXO I  

QUADRO DE VAGAS 
 

NÍVEL MÉDIO 

CARGO CIDADE Nº  DE 
VAGAS 

Nº DE VAGAS 
Portador de 
Deficiência 

Auxiliar Odontológico  

Quirinópolis 1   

Rio Verde 1   

Santo Antônio do Descoberto 1   

Trindade 1   

Uruaçu 1   

Valparaíso 1   

Subtotal  29   

Técnico de Radiologia Aparecida de Goiânia 2   

TOTAL 2   

TOTAL DE VAGAS - NÍVEL MÉDIO  69  
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ANEXO II 
DOS PRÉ-REQUISITOS, JORNADA DE TRABALHO, ATRIBUIÇÕE S E REMUNERAÇÃO 

 

CARGO: Analista de Saúde 

Especialidade Pré-requisitos Jornada de 
trabalho Atribuições Remuneração 

Médico 
Clínico Geral 

Diploma de 
graduação em 
Medicina 
reconhecido pelo 
MEC e registro no 
respectivo órgão de 
fiscalização do 
exercício 
profissional 

20 horas 
semanais, 
sendo 4 
horas 
diárias 

Executar atividades profissionais da área da Saúde correspondentes à sua 
especialidade, tais como diagnósticos, prescrição de medicamentos, 
tratamentos clínicos preventivos ou profiláticos, Prestar assessoria e emitir 
parecer sobre assuntos, temas e/ou documentos técnico-científicos 
relacionados a aspectos médicos; executar atividades de vigilância em 
saúde; participar do planejamento, coordenação e execução dos programas, 
estudos, pesquisas e outras atividades de saúde; participar do planejamento 
da assistência à saúde, articulando-se com as diversas instituições para a 
implementação das ações integradas; realizar atendimentos de primeiros 
socorros; participar do planejamento, elaboração e execução de programas 
de treinamentos em serviço e de capacitação de recursos humanos; 
participar e realizar reuniões e práticas educativas; integrar equipe 
multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para 
assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população carcerária 

R$ 2.500,00, 
mais o valor de 
R$ 750,00 de 
risco de vida, 
somando um 
valor total de R$ 
3.250,00 

Médico 
Psiquiátrica 

Diploma de 
graduação em 
Medicina residência 
em psiquiatria 
reconhecido pelo     
MEC e registro no 
respectivo órgão de 
fiscalização do 
exercício 
profissional 

20 horas 
semanais, 
sendo 4 
horas 
diárias 

Realizar atendimento individual, grupal, sessões clínicas; programar ações 
para promoção da saúde; efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; 
elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar 
das atividades de ensino, pesquisa e extensão, supervisionar estágios de 
acordo com as necessidades institucionais; Desempenhar as atividades de 
assistência, promoção e recuperação da saúde e habilitação social de modo 
interdisciplinar; Desempenhar atividades relativas à supervisão, 
planejamento,coordenação, programação ou  execução especializada, em 
grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde 
individual e coletiva; Prestar assistência em saúde mental ambulatorial nos 
diversos níveis primários, secundário e terciário; Prestar assessoria e emitir 
parecer sobre assuntos, temas e/ou documentos técnico-científicos 
relacionados a aspectos médicos; Participar do planejamento, execução e  
avaliação de planos, projetos e  ações conjuntamente com os demais 
componentes da Gerência de Assistência Biopsicossocial da Agência Goiana 
do Sistema de Execução Penal 

R$ 2.500,00, 
mais o valor de 
R$ 750,00 de 
risco de vida, 
somando um 
valor total de R$ 
3.250,00 

Médico 
Psiquiatra 
Forense 

Diploma de 
graduação em 
Medicina residência 
em psiquiatria 
reconhecido pelo     
MEC e registro no 
respectivo órgão de 
fiscalização do 
exercício 
profissional  e 
habilitação em 
Psiquiatria Forense  

20 horas 
semanais, 
sendo 4 
horas 
diárias 

Realizar atendimento individual, grupal, sessões clínicas; programar ações 
para promoção da saúde; efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; 
elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar 
das atividades de ensino, pesquisa e extensão, supervisionar estágios de 
acordo com as necessidades institucionais; Desempenhar as atividades de 
assistência, promoção  e recuperação da saúde e habilitação social de modo 
interdisciplinar; Desempenhar  atividades  relativas  à  supervisão,  
planejamento,coordenação,  programação  ou execução especializada, em 
grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde 
individual e coletiva; Prestar assistência em saúde mental ambulatorial nos 
diversos níveis primário, secundário e terciário; Prestar assessoria e emitir 
parecer sobre assuntos, temas e/ou documentos técnico-científicos 
relacionados a  aspectos  médicos;  Participar  do  planejamento,  execução  
e avaliação de planos, projetos  e  ações conjuntamente com os demais 
componentes da Gerência de Assistência Biopsicossocial da Agência Goiana 
do Sistema de Execução Penal 

R$ 2.500,00, 
mais o valor de 
R$ 750,00 de 
risco de vida, 
somando um 
valor total de R$ 
3.250,00  

Médico 
Ginecologista 

Diploma de 
graduação em 
Medicina e 
residência em 
ginecologia / 
obstetrícia 
reconhecido pelo 
MEC e registro no 
respectivo órgão de 
fiscalização do 
exercício 
profissional 

20 horas 
semanais, 
sendo 4 
horas 
diárias 

Realizar consultas e atendimentos médicos; implementar ações para  
promoção da  saúde;  coordenar  programas  e  serviços  em  saúde; efetuar  
perícias;  auditorias  e sindicâncias médicas, elaborar documentos e difundir 
conhecimentos da área médica especialmente na área de Ginecologia e 
Obstetrícia. 

R$ 2.500,00, 
mais o valor de 
R$ 750,00 de 
risco de vida, 
somando um 
valor total de R$ 
3.250,00  
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CARGO: Analista de Saúde  

Especialidade Pré-requisitos Jornada de 
trabalho Atribuições Remuneração 

Enfermeiro 

Diploma de 
graduação em 
Enfermagem 
reconhecido pelo 
MEC e registro no 
respectivo órgão de 
fiscalização do 
exercício profissional 
e registro no 
respectivo órgão de 
fiscalização do 
exercício profissional 

40 horas 
semanais, 
podendo ser 
em regime 
de plantão 
(24 por 72 
horas) ou 
em horário 
de 
expediente 

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 as Disposições legais da profissão; 
Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a Unidades de saúde; 
Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de 
vida: criança, mulher, adulto, e idoso; No nível de suas competência, 
executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e 
sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, quando 
necessário; Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de 
intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da 
Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a atuação clínica à prática da 
saúde coletiva; Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias 
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; 
Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Monitores de Saúde 
e de técnicos de enfermagem, com vistas ao desempenho de sua funções 

R$ 2.500,00, mais 
o valor de R$ 
750,00 de risco 
de vida, somando 
um valor total de 
R$ 3.250,00  

Odontólogo 

Diploma de 
graduação em 
Odontologia 
reconhecido pelo 
MEC e registro no 
respectivo órgão de 
fiscalização do 
exercício profissional 

20 horas 
semanais, 
sendo 4 
horas diária 

Executar atividades profissionais da área da Saúde correspondentes à sua 
especialidade, tais como tratamentos cirúrgicos e outros relativos às 
diversas especializações odontológicas, bem como as de profilaxia e de 
higiene bucal, observadas as normas de segurança e higiene do trabalho; 
executar atividades de vigilância à saúde; participar do planejamento, 
coordenação e execução dos programas, estudos, pesquisas e outras 
atividades de saúde, articulando-se com as diversas instituições para a  
implementação das ações integradas; participar do planejamento, 
elaboração e execução de programas de treinamento em serviço e de 
capacitação de recursos humanos; participar e realizar reuniões e  práticas 
educativas junto à população carcerária;  integrar equipe multiprofissional, 
promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo 
atendimento às necessidades da população privada de liberdade 

R$ 2.500,00, mais 
o valor de R$ 
750,00 de risco 
de vida, somando 
um valor total de 
R$ 3.250,00  

Psicólogo 

Diploma de 
graduação em 
Psicologia 
reconhecido pelo 
MEC e registro no 
respectivo órgão de 
fiscalização do 
exercício profissional 
e experiência 
comprovada em 
tratamento à 
dependência 
química 

30 horas 
semanais, 
sendo 6 
horas 
diárias 

Realizar diagnóstico psicológico através de entrevistas, observação e 
testes, com vistas à prevenção e tratamento de problemas de ordem 
existencial, emocional e mental; realizar atendimento psicoterapêutico 
individual ou em grupo adequado as diversas faixas etárias; realizar 
atendimento familiar para orientação ou acompanhamento psicoterápico, 
acompanhar psicologicamente a gestante durante a gravidez e o puerpério 
para fornecer apoio emocional e informações, além de conscientização e 
integração das vivências corporais próprias dessas fases; preparar 
psicologicamente pacientes para cirurgias, para exames que constrangem 
física e psicologicamente e para alta hospitalar; promover a adaptação de 
internos ao ambiente do cárcere; trabalhar a situação de debilidade 
emocional, em fase de momentos críticos inerentes à vida, inclusive de 
doenças em fases terminais; participar da elaboração de programas de 
pesquisa sobre a saúde mental da população, bem como sobre a 
adequação das estratégias diagnosticas e terapêuticas à realidade 
psicossocial da clientela; criar e sistematizar tecnologias próprias dirigidas 
ao treinamento em saúde, particularmente em saúde mental, com objetivo 
de qualificar o desempenho das várias equipes, participar da elaboração de 
programas educativas e de treinamento em saúde mental, em nível de 
atenção primária em penitenciárias,dentre outros, colaborar em  equipe 
multiprofissional no planejamento das políticas de saúde, em nível de macro 
e microssistema, coordenar e supervisionar as atividades de psicologia em 
instituições ou estabelecimentos destinados ao tratamento psicológico ou 
que se incluam em suas atividades; realizar pesquisas visando à 
construção e à ampliação do conhecimento teórico e aplicado, no campo de 
saúde, Atuar no aconselhamento ao dependente químico, profissionais e 
familiares. 

R$ 2.500,00, mais 
o valor de R$ 
750,00 de risco 
de vida, somando 
um valor total de 
R$ 3.250,00  
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CARGO: Analista de Saúde  

Especialidade Pré-requisitos Jornada de 
trabalho  Atribuições Remuneração 

Psicólogo 
Exame 
Criminológico 

Diploma de graduação em 
Psicologia reconhecido 
pelo MEC e registro no 
respectivo órgão de 
fiscalização do exercício 
profissional e experiência 
comprovada em tratamento 
à dependência química. 
Habilitação técnica na 
aplicação do teste 
Rorschach. 

30 horas 
semanais, 
sendo 6 
horas 
diárias 

Realizar diagnóstico psicológico através de entrevistas, observação 
e testes, com vistas à prevenção e tratamento de problemas de 
ordem existencial, emocional e mental; realizar atendimento 
psicoterapêutico individual ou em grupo adequado as diversas 
faixas etárias; realizar atendimento familiar para orientação ou 
acompanhamento psicoterápico, acompanhar psicologicamente a 
gestante durante a gravidez e o puerpério para fornecer apoio 
emocional e informações, além de conscientização e integração das 
vivências corporais próprias dessas fases; preparar 
psicologicamente pacientes para cirurgias, para exames que 
constrangem física e psicologicamente e para alta hospitalar; 
promover a adaptação de internos ao ambiente do cárcere; 
trabalhar a situação de debilidade emocional, em fase de momentos 
críticos inerentes à vida, inclusive de doenças em fases terminais; 
participar da elaboração de programas de pesquisa sobre a saúde 
mental da população, bem como sobre a adequação das estratégias 
diagnosticas e terapêuticas à realidade psicossocial da clientela; 
criar e sistematizar tecnologias próprias dirigidas ao treinamento em 
saúde, particularmente em saúde mental, com objetivo de qualificar 
o desempenho das várias equipes, participar da elaboração de 
programas educativas e de treinamento em saúde mental, em nível 
de atenção primária em penitenciárias,dentre outros, colaborar em  
equipe multiprofissional no planejamento das políticas de saúde, em 
nível de macro e microssistema, coordenar e supervisionar as 
atividades de psicologia em instituições ou estabelecimentos 
destinados ao tratamento psicológico ou que se incluam em suas 
atividades; realizar pesquisas visando à construção e à ampliação 
do conhecimento teórico e aplicado, no campo de saúde, Atuar no 
aconselhamento ao dependente químico, profissionais e familiares 

R$ 2.500,00, 
mais o valor de 
R$ 750,00 de 
risco de vida, 
somando um 
valor total de 
R$ 3.250,00  

Farmacêutico 

Diploma de graduação em 
Farmácia reconhecido pelo 
MEC e registro no 
respectivo órgão de 
fiscalização do exercício 
profissional 

40 horas 
semanais, 
em regime 
de 
expediente 

Assessoramento à fiscalização sanitária e técnica de órgãos 
públicos, laboratórios, setores ou estabelecimentos, em que se 
pratiquem extração, purificação, controle de qualidade, inspeção de 
qualidade, análise prévia, análise de controle e análise fiscal de 
insumos farmacêuticos de origem vegetal, animal e mineral; 
assessoramento à fiscalização sanitária e técnica de 
estabelecimentos públicos, em que: a) preparem, fabriquem ou 
armazenem produtos biológicos, imunoterápicos, soros, vacinas, 
alérgicos, opoterápicos, para uso humano e veterinário, bem como 
derivados do sangue; b) executem processos e exames de análises 
clínicas ou de saúde; c) fabriquem ou armazenem insumos 
farmacêuticos para uso humano ou veterinário e insumos para 
produtos dietéticos, ou cosméticos com indicação terapêutica; d) 
fabriquem ou armazenem produtos saneantes, inseticidas, raticidas, 
anticépticos e desinfetantes; e) produzam ou armazenem 
radioisótopos ou radiofármacos para uso em diagnóstico ou 
terapêutica; f) produzam ou armazenem conjuntos de reativos ou 
reagentes destinados a diferentes análises de diagnóstico médico; 
Comparecer às reuniões técnico-científicas e administrativas, 
quando solicitado, executar outras tarefas correlatas ao cargo. 

R$ 2.500,00, 
mais o valor de 
R$ 750,00 de 
risco de vida, 
somando um 
valor total de 
R$ 3.250,00  
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CARGO: Analista de Saúde  

Especialidade Pré-requisitos Jornada de 
trabalho Atribuições Remuneração 

Nutricionista 

Diploma de 
graduação em 
Nutrição 
reconhecido 
pelo MEC e 
registro no 
respectivo 
órgão de 
fiscalização do 
exercício 
profissional 

30 horas 
semanais, 
sendo 6 
horas 
diárias 

Planejar e elaborar cardápios, baseando-se na observação da aceitação dos 
alimentos pelos comensais e no estudo dos meios e técnicas de preparação 
dos mesmos; Prestar assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e em 
nível de consultório de nutrição e dietética, prescrevendo, planejando, 
analisando, supervisionando e avaliando dietas para enfermos; Acompanhar 
o trabalho do  pessoal  auxiliar,  supervisionando  o  preparo, distribuição  de  
refeições,  recebimento  dos  gêneros  alimentícios,  sua armazenagem e 
distribuição;  Zelar pela ordem e manutenção de boas condições higiênicas, 
observando e analisando o ambiente interno, orientando e supervisionando 
os funcionários e providenciando medidas adequadas para solucionar os 
problemas pertinentes, para oferecer alimentação sadia e o aproveitamento 
das sobras de alimento; Realizar auditoria, consultoria, assessoria e palestras 
em nutrição e dietética;  Prescrever suplementos nutricionais necessários à 
complementação da dieta;  Atualizar diariamente as dietas de pacientes, 
mediante prescrição médica; Preparar listas de compras de produtos 
utilizados, baseando-se nos cardápios e no número de refeições a serem 
servidas e no estoque existente; Zelar pela conservação dos alimentos 
estocados, providenciando as condições necessárias para evitar deterioração 
e perdas; Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, 
cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; 
Participar de programa de treinamento, quando convocado; Elaborar 
relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Trabalhar 
segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e 
preservação ambiental; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, 
utilizando-se de equipamentos  e programas de informática; Executar outras 
tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

R$ 2.500,00, 
mais o valor de 
R$ 750,00 de 
risco de vida, 
somando um 
valor total de 
R$ 3.250,00  

Fisioterapeuta  

Diploma de 
graduação em 
Fisioterapia 
reconhecido 
pelo MEC e 
registro no 
respectivo 
órgão de 
fiscalização do 
exercício 
profissional 

30 horas 
semanais, 
sendo 6 
horas 
diárias 

Descrição Sintética: prestar assistência fisioterápica em nível de prevenção, 
tratamento e recuperação de sequelas em ambulatórios ou órgãos afins; 
Descrição Analítica: executar atividades técnicas específicas de fisioterapia 
no tratamento de entorses, fraturas em vias de recuperação, paralisias, 
perturbações circulatórias e enfermidades nervosas por meios físicos, 
geralmente de acordo com as prescrições médicas; planejar e orientar as 
atividades fisioterápicas de cada paciente em função de seu quadro clínico; 
supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, 
orientando-os na execução das tarefas para possibilitar a realização correta 
de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos simples; fazer avaliações 
fisioterápicas com vistas à determinação da capacidade funcional; participar 
de atividades de caráter profissional, educativa ou recreativa organizadas sob 
controle médico e que tenham por objetivo a readaptação física ou mental 
dos incapacitados; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à 
execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive 
as editadas no respectivo regulamento da profissional. 

R$ 2.500,00, 
mais o valor de 
R$ 750,00 de 
risco de vida, 
somando um 
valor total de 
R$ 3.250,00  

Terapeuta 
Ocupacional 

Diploma de 
graduação em 
Terapia 
Ocupacional 
reconhecido 
pelo MEC e 
registro no 
respectivo 
órgão de 
fiscalização do 
exercício 
profissional 

30 horas 
semanais, 
sendo 6 
horas 
diárias 

a) Descrição Sintética: prestar assistência terapeuta e recreacional, aplicando 
métodos e técnicas com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a 
capacidade mental do paciente; b) Descrição Analítica: executar atividades 
técnicas específicas de Terapeuta Ocupacional no sentido de tratamento, 
desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiências 
físicas ou psíquicas; planejar e executar trabalhos criativos, manuais, de 
mecanografia, horticultura e outros, individuais ou em pequenos grupos, 
estabelecendo as tarefas de acordo com as prescrições médicas; programar 
as atividades diárias do paciente, orientando o mesmo na execução dessas 
atividades; elaborar e aplicar testes específicos para avaliar níveis de 
capacidade funcional e sua aplicação; orientar a família do paciente e ao 
paciente quanto ás condutas terapêuticas a serem observadas para sua 
aceitação no meio social; prestar orientação para fins de adaptação ao uso 
de órtese e prótese; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à 
execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive 
as editadas no respectivo regulamento da profissão 

R$ 2.500,00, 
mais o valor de 
R$ 750,00 de 
risco de vida, 
somando um 
valor total de 
R$ 3.250,00  
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CARGO: Analista de Saúde  

Especialidade Pré-requisitos Jornada de 
trabalho Atribuições Remuneração 

Médico 
Radiologista 

Diploma de graduação 
em Medicina e 
residência em 
Radiologia reconhecido  
pelo MEC e registro no 
respectivo órgão de 
fiscalização do 
exercício profissional 

20 horas 
semanais, 
sendo 4 
horas 
diárias 

Realizar exames de imagens e execução de laudos – raios X 
simples e contrastado, mamografia, ultrassonografia, tomografia 
computadorizada e ressonância magnética 

R$ 2.500,00, mais o 
valor de R$ 750,00 
de risco de vida, 
somando um valor 
total de R$ 3.250,00  

Educador 
Físico 

Diploma de graduação 
em Educação Física 
reconhecido pelo MEC 
e registro no respectivo 
órgão de fiscalização 
do exercício 
profissional 

30 horas 
semanais, 
sendo 6 
horas 
diárias 

Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto aos 
internos; Veicular informação que visam à  prevenção,  
minimização  dos  riscos  e  proteção  á vulnerabilidade, buscando 
a produção do autocuidado;  Incentivar a criação de espaços de 
inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de 
pertinência social, por meio de atividade física regular, do esporte 
e lazer, das práticas corporais; Proporcionar  Educação  
Permanente  em  Atividade  Física/  Práticas  Corporais  nutrição,  
sob  a  forma  de  co-participação  acompanhamento 
supervisionado,  discussão  de  caso  e  demais  metodologias  da  
aprendizagem  em  serviço, dentro de um processo de Educação 
Permanente;    Articular ações, de forma integrada, sobre o 
conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos 
setores da administração pública; Contribuir  para  a  ampliação  e  
a  valorização  da  utilização  dos  espaços de convivência como 
proposta de inclusão social; Capacitar  os  profissionais,  inclusive  
os Monitores de  Saúde,  para atuarem  como  facilitador-
monitores  no  desenvolvimento  de  Atividades  Físicas/Práticas 
Corporais; Promover  ações  ligadas  á  Atividade  Física/Práticas  
Corporais  junto  aos  demais equipamentos públicos presentes no 
território;  Articular  parcerias  com  outros  setores  da  área  
adstrita,  junto  com  as  Unidades de Saúde, visando ao melhor 
uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas 
disponíveis para as práticas corporais; Promover eventos que 
estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas 
Corporais e sua importância para a saúde da população 

R$ 2.500,00, mais o 
valor de R$ 750,00 
de risco de vida, 
somando um valor 
total de R$ 3.250,00  

Assistente 
Social 
(assistência 
Geral e Exame 
criminológico) 

Diploma de graduação 
em Serviço Social 
reconhecido pelo MEC 
e registro no respectivo 
órgão de fiscalização 
do exercício 
profissional 

30 horas 
semanais, 
sendo 6 
horas 
diárias 

Planejar, coordenar e monitorar atividades relacionadas aos 
processos da área de proteção social de acordo com diretrizes 
estabelecidas na Lei Federal n. 8.662 de 07 de junho de 1.993. 

R$ 2.500,00, mais o 
valor de R$ 750,00 
de risco de vida, 
somando um valor 
total de R$ 3.250,00 
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CARGO: Técnico de Saúde 

Especialidade  Pré-requisitos Jornada de 
trabalho Atribuições Remuneração 

Técnico em 
Radiologia 

Diploma em Técnico de 
Radiologia reconhecido 
pelo MEC e registro no 
respectivo órgão de 
fiscalização do exercício 
profissional 

24 horas 
semanais  
 (4 horas 
diárias)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Descrição Sintética: executar tarefas relacionadas com o 
manejo de aparelhos de Raios X e revelação de chapas 
radiográficas; b) Descrição Analítica: executar o conjunto de 
operações necessárias à impressão, revelação, secagem, 
fixação e montagem dos filmes de Raio X; registrar o número 
de radiografias realizadas discriminando tipos, regiões e 
requisitantes para possibilitar a elaboração de boletim 
estatístico; atender e preparar as pessoas a serem 
submetidas a exames radiológicos tomando as precauções 
necessárias; preparar fichas, registros e outros elementos 
relativos ao trabalho; operar com aparelho portátil para 
radiografias em enfermarias e blocos; operar Raios X com 
intensificador de imagens; controlar o estoque de filmes, 
contrastes e outros materiais utilizados; responsabilizar-se 
pela manutenção e conservação dos equipamentos 
utilizados; executar tarefas afins 

R$ 1.637,50, mais 
o valor de R$ 
750,00 de risco 
de vida, somando 
um valor total de 
R$ 2.387,50 

Auxiliar 
Odontológico 

Diploma/certificado em 
Auxiliar em saúde 
bucal  reconhecido pelo 
MEC e registro no 
respectivo órgão de 
fiscalização do exercício 
profissional 

30 horas 
semanais, 
sendo 6 horas 
diárias 

a) Descrição Sintética: executar tarefas auxiliares no 
tratamento odontológico; b) Descrição Analítica: instrumentar 
o Cirurgião-Dentista; manipular substâncias restauradoras; 
auxiliar no atendimento ao paciente; revelar e montar 
radiografias intra-orais; confeccionar modelos em gesso; 
selecionar moldeiras; promover isolamento relativo; orientar o 
paciente sobre higiene oral; realizar bochechos com fluoreto; 
realizar aplicações tópicas de fluoreto; auxiliar na remoção 
de indutos e tártaros; controlar o movimento de pacientes, 
bem como prepará-los para o tratamento odontológico; 
marcar consultas; organizar e manter em ordem o arquivo e 
fichários específicos; fornecer dados para levantamentos 
estatísticos; executar tarefas afins 

R$ 1.072,57, mais 
o valor de R$ 
750,00 de risco 
de vida, somando 
um valor total de 
R$ 1.822,57 

Técnico em 
Enfermagem 

Diploma em Técnico de 
Enfermagem, 
reconhecido pelo MEC e 
registro no respectivo 
órgão de fiscalização do 
exercício profissional 

40 horas 
semanais, 
podendo ser 
em regime de 
plantão (24 por 
72 horas) ou 8 
horas diárias. 

Assistir ao Enfermeiro: a) No planejamento, programação, 
orientação e supervisão das atividades de assistência de 
Enfermagem; b) Na prestação de cuidados diretos de 
Enfermagem a pacientes em estado grave; c) Na prevenção 
e controle das doenças transmissíveis em geral em 
programas de vigilância epidemiológica; d) Na prevenção e 
controle sistemático da infecção hospitalar; e) Na prevenção 
e controle sistemático de danos físicos que possam ser 
causados a pacientes durante a assistência de saúde; f) Na 
execução dos programas referidos nas letras “i” e “o” do item 
II do Art. 8º. São eles: (i) Participação nos programas e nas 
atividades de assistência integral à saúde individual e de 
grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de 
alto risco; (o) Participação nos programas de higiene e 
segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de 
doenças profissionais e do trabalho 

R$ 1.637,50, mais 
o valor de R$ 
750,00 de risco 
de vida, somando 
um valor total de 
R$ 2.387,50 
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ANEXO III 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Compreensão e interpretação de textos.  

2. Informações implícitas: pressupostos e subentendidos.  

3. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.  

4. Domínio dos mecanismos de coesão e coerência textuais.  

5. Linguagem verbal e não verbal.  

6. Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e outros elementos de 

sequenciação textual.  

7. Morfossintaxe: relações e funções sintáticas.  

8. Concordância verbal e nominal.  

9. Regência verbal e nominal.  

10. Semântica.  

11. Variedade linguística. 
 

REALIDADE ÉTNICA, SOCIAL, HISTÓRICA, GEOGRÁFICA, CU LTURAL, POLÍTICA E ECONÔMICA DO 

ESTADO DE GOIÁS E DO BRASIL 

1. Formação econômica de Goiás: a mineração no século XVIII, a agropecuária nos séculos XIX e XX, a 

estrada de ferro e a modernização da economia goiana, as transformações econômicas com a 

construção de Goiânia e Brasília, industrialização, infra-estrutura e planejamento. 

2. População goiana: povoamento, grupos étnicos, movimentos migratórios e densidade demográfica. 

3. Aspectos físicos do território goiano: vegetação, hidrografia, clima e relevo. 

4. Aspectos da história política de Goiás: os bandeirantes e a colonização, o coronelismo e oligarquia na 

República Velha, a Revolução de 1930, aspectos políticos e administrativos de 1930 até os dias atuais. 

5. Aspectos da História Sócio-Cultural de Goiás: o povoamento branco, os grupos indígenas, a escravidão 

e cultura negra, os movimentos sociais no campo e a cultura popular goiana. 

6. Atualidades econômicas, políticas, sociais e culturais do Brasil, especialmente do Estado de Goiás. 
 

SAÚDE PÚBLICA 

1. Políticas e sistemas de saúde no Brasil, normas e diretrizes. 

2. Lei n. 8.080 de 19/09/90.  

3. Lei n. 8.142 de 28/12/90.  

4. Reforma Sanitária Brasileira.  

5. Epidemiologia e Sistemas de Informação: bases conceituais, processo saúde – doença, níveis de 

prevenção.  

6. Fontes de dados e medidas de morbi-mortalidade, medidas de freqüência de doenças.  

7. Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida. 

Zoonoses, Vigilância Epidemiológica, Sistemas de Informação e Indicadores de Saúde. 

8. Promoção e proteção da saúde. 
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ANEXO III 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS 
 

NÍVEL MÉDIO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Compreensão e interpretação de textos. 

2. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 

3. Domínio dos mecanismos de coesão e coerência textuais.  

4. Linguagem verbal e não verbal.  

5. Funções e usos da linguagem. 

6. Linguagem denotativa e conotativa.  

7. Sinonímia e antonímia.  

8. Estrutura e formação das palavras.  

9. Morfossintaxe: relações e funções sintáticas.  

  
REALIDADE ÉTNICA, SOCIAL, HISTÓRICA, GEOGRÁFICA, CU LTURAL POLÍTICA E ECONÔMICA DO 
BRASIL, ESPECIALMENTE DE GOIÁS 

1. Formação econômica de Goiás: a mineração no século XVIII, a agropecuária nos séculos XIX e XX, a 

estrada de ferro e a modernização da economia goiana, as transformações econômicas com a 

construção de Goiânia e Brasília, industrialização, infra-estrutura e planejamento. 

2. Aspectos físicos do território goiano: vegetação, hidrografia, clima e relevo. 

3. Aspectos da história política de Goiás: os bandeirantes e a colonização, o coronelismo e oligarquia na 

República Velha, a Revolução de 1930, aspectos políticos e administrativos de 1930 até os dias atuais. 

4. Aspectos da História Sócio-Cultural de Goiás: o povoamento branco, os grupos indígenas, a escravidão 

e cultura negra, os movimentos sociais no campo e a cultura popular goiana. 

 

SAÚDE PÚBLICA 

1.  Políticas e sistemas de saúde no Brasil, normas e diretrizes. 

2. Lei n. 8.080 de 19/09/90.  

3. Lei n. 8.142 de 28/12/90.  

4. Biossegurança. 

5. Epidemiologia e Sistemas de Informação: bases conceituais, processo saúde – doença, níveis de 

prevenção.  

6. Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida. 

Zoonoses, Vigilância Epidemiológica, Sistemas de Informação e Indicadores de Saúde. 

7. Promoção e proteção da saúde. 
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ANEXO IV 
QUADRO DEMONSTRATIVO DE PROVAS 

 

NÍVEL SUPERIOR 

CARGOS PROVA TIPO ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

Nº. DE 
QUESTÕES 

VALOR DA 
QUESTÃO 

VALOR DA 
PROVA 

 
 
 
ANALISTA DE 
SAÚDE 
 
 
 
 

Objetiva 
Conhecimentos 
Gerais 

Língua Portuguesa  05 2 10 

Realidade étnica, 
social, histórica, 
geográfica, cultural, 
política e econômica 
do Estado de Goiás 

02 2 04 

Saúde Pública 13 2 26 

TOTAL 40 

 
 
 

NÍVEL MÉDIO 

CARGOS PROVA TIPO ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

Nº. DE 
QUESTÕES 

VALOR DA 
QUESTÃO 

VALOR DA 
PROVA 

 
 
 
TÉCNICO DE 
SAÚDE 
 
 
 
 

Objetiva Conhecimentos 
Gerais 

Língua Portuguesa  05 2 10 

Realidade étnica, 
social, histórica, 
geográfica, cultural, 
política e econômica 
do Estado de Goiás 

02 2 04 

Saúde Pública 13 2 26 

TOTAL 40 
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ANEXO V 
Quadro de atribuição de pontos para Avaliação de Ex periência profissional e títulos 

 

Formação Escolar ou Acadêmica Pontos 
Máximo de 

Pontos 

Máximo de 

Certificados 

 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de doutorado  (título 
de doutor), ou certificado/declaração de conclusão 
acompanhada do histórico escolar, fornecido pela 
instituição de ensino. 

4,0 4,0 1 

 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de mestrado  (título 
de mestre), ou certificado/declaração de conclusão 
acompanhada do histórico escolar, fornecido pela 
instituição de ensino. 

3,0 3,0 1 

 

Certificado ou Diploma devidamente registrado, de 
conclusão de curso de especialização , em nível de 
pós-graduação, com carga horária mínima de 360 h/a. 

1,5 3,0 2 
 

Aperfeiçoamento na área a qual concorre com carga 
horária mínima de 40 horas 

0,5 2,0 4 
 

   

Experiência Profissional  Pontos  Pontuação Máxima  

Experiência profissional comprovada no cargo para o 

qual concorre. 

0,5 por semestre 

completo de modo 

contínuo ou não, sem 

sobreposição de 

contagem.  

3,0 

PONTUAÇÃO TOTAL  15,0 
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ANEXO VI 

MODELO DE CURRICULUM VITAE 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DE 
CURRICULUM VITAE 

 
 
 
 

Etapas para elaborar o Curriculum Vitae : 
� Configuração das Páginas: 
- Margens: Superior, Inferior, Esquerda e Direita: 3 
- Fonte: ARIAL 
- Tamanho: 12 
- Tinta: preta 
- Papel: formato A4 
- Títulos: Em negrito 
- Numeração das Páginas: canto superior direito 
- Espaçamento entre linhas: 1,5 
 
� Observações: 
- Deve constar em anexo, cópia autenticada de todos os documentos, inclusive dos cursos relacionados pelo 
profissional. 
- Encadernação: Espiral 
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CURRICULUM VITAE 

Nome 

ESPECIALIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cidade 
Ano 
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Anexar os comprovantes  
 

 
1. Identificação: 
 

Nome: 

Data de Nascimento: 

Nome da Mãe: 

Nome do Pai: 

Naturalidade (Cidade e Estado): 

Estado Civil:       Número de Dependentes: 

Endereço Residencial Completo: 

 

Cidade:       Estado: 

CEP:        E-mail: 

Telefone residencial: (  )    Celular: (  )  

Fax: (  ) 

Número do Conselho Regional:    Expedida em: 

CPF: 

RG:       Expedido em: 

Título de Eleitor:      Zona: 

Seção: 

Certificado de Reservista: 

Emprego Atual: 

Telefone: (  ) 

Consultório Atual: 

Telefone: (  ) 

Telefone para Recado: (  ) 

 
2. Formação Acadêmica 

2.1. Graduação (Pré-requisito): 

Curso: 

Período de realização: 

Instituição de ensino: 
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2.2. Pós-graduação  

2.2.1. Especialização - Lato Sensu      

Curso:  

Período de realização: A 

Instituição de ensino: 

Obs: Informar se tiver mais que uma especialização.  

 

2.2.2. Mestrado - Stricto Sensu  

Área de concentração: 

Título da Dissertação defendida: 

 

Período de realização: A 

Instituição de ensino: 

 

2.2.3. Doutorado - Stricto Sensu 

Área de concentração: 

Título da Tese defendida: 

 

Período de realização: A 

Instituição de ensino: 

 

3. Experiências profissionais comprovadas 
 

Experiência 01 

Instituição/Empresa: 

Local: 

Período: 

Função desempenhada: 

Descrição das atividades: 
 

Experiência 02 

Instituição/Empresa: 

Local: 

Período: 

Função desempenhada: 

Descrição das atividades: 

 

Obs: Informar se tiver mais experiências profissionais.  
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