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A N E X O II E D I T A L D E C O N C U R S O P Ú B L I C O Nº 01/2019
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

CONHECIMENTOS AO CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de
vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências;
estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; Encontros vocálicos e
consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal
indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia.
Tipologia textual.
Conhecimentos Gerais: Estatuto do CIRUSPAR, Regimento Interno do CIRUSPAR,
Municípios consorciados do CIRUSPAR e Bases Descentralizadas do SAMU Sudoeste do
Paraná.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR
CARGO: 101 ENFERMEIRO
Conhecimento Específico:Biossegurança no pré-hospitalar. Diretrizes da American Heart
Association – AHA 2015 e atualizações para Ressuscitação Cardiopulmonar - RCP e
Atendimento Cardiovascular de Emergência – ACE. Terapias elétricas. Suporte avançado de
vida cardiovascular. Síndromes coronárias agudas. Infarto. Acidente Vascular
Encefálico/Acidente Vascular Cerebral. Suporte avançado de vida em pediatria. Ressuscitação
neonatal. Treinamento, implementação e equipes.Noções de farmacologia e administração de
medicamentos. Materiais e equipamentos para ambulâncias. Atendimento de urgência frente a
distúrbios cardiovasculares, neurológicos, respiratórios, ginecológicos, obstétricos, pediátricos
e psiquiátricos. Cuidados de enfermagem em emergências metabólicas: emergências
diabéticas, desequilíbrios ácido-básicos, insolação, hipotermia e desequilíbrios
hidroeletrolíticos. Atendimento pré-hospitalar do politraumatizado, cinemática do trauma,
transporte do politraumatizado, epidemiologia do trauma, prevenção do trauma, resgate
veicular. Atendimento do trauma cranioencefálico, de coluna, músculo- esquelético, torácico,
abdominal. Vítimas com queimaduras, hemorragias (venosa arterial), intoxicação exógena,
feridas. Avaliação do coma (escala de Glasgow). Atuação do enfermeiro em situação de
violência domestica e familiar. Estados de choque. Doenças cardiovasculares, insuficiência
cardíaca, arritmias, cardiopatia isquêmica, hipertensão arterial sistêmica, crise hipertensiva.
Sistematização da Assistência de Enfermagem. Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem.
Atendimento ao idoso na emergência. Trauma/quedas em idosos.
CARGO: 102 MÉDICO INTERVENCIONISTA/REGULADOR 12HS
Conhecimento Específico: Atendimento em situações de emergência (fraturas,
politraumatismo, traumatismo crânio-encefálico, queimaduras, hemorragias em geral, dor
torácica, dor abdominal, amputações). Ferimentos por picadas, mordeduras e perfurações.
Ferimentos em geral (leves, profundos, abertos, fechados). Choque elétrico. Insolação.
Atendimento à vítima de parada cardiorrespiratória A.H.A. 2015 e atualizações. Emergências
Clínicas, Pediátricas e Obstétricas. Emergência SAMU-192. Abordagem Primária e Secundária
ao atendimento incial a vítimas com alterações clínicas ou traumatizadas. ACLS
(AdvancedCardiac Life Support) – Suporte Avançado de Vida em Cardiologia Clínica. PALS
(PediatricAdvanced Life Support) Suporte Avançado de Vida em Pediatria. PHTLS (Basic
andAdvancedPrehospital Trauma Life Support) –Atendimento Pré-hospitalar ao Traumatizado.
Imobilização/Remoção/Transporte de vítimas. Acidentes com múltiplas vítimas. Estados de
choque (etiologia e quadro clínico). Intoxicações Exógenas (agrotóxicos, venenos,
medicamentos, produtos de uso doméstico). Paciente crítico e risco iminente de morte. Atenção
ao recém-nascido e crianças. Emergências Psiquiátricas (alterações do pensamento,
percepção, memória, transtornos afetivos/humor/linguagem, transtornos esquizofrênicos,
neuróticos, transtornos de personalidade, alcoolismo e toxicomanias). Atividades e funções dos
membros da equipe. Atendimento às necessidades humanas básicas. Portaria N.º2048/GM, Em
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5 de novembro de 2002. Capítulo IV - Atendimento Pré-Hospitalar Móvel e Capítulo VI –
Transferências e Transporte Inter-Hospitalar. Regulação Médica das Urgencias – Ministério da
Saúde 2006.
CARGO: 103 MÉDICO INTERVENCIONISTA/REGULADOR 24HS
Conhecimento Específico: Atendimento em situações de emergência (fraturas,
politraumatismo, traumatismo crânio-encefálico, queimaduras, hemorragias em geral, dor
torácica, dor abdominal, amputações). Ferimentos por picadas, mordeduras e perfurações.
Ferimentos em geral (leves, profundos, abertos, fechados). Choque elétrico. Insolação.
Atendimento à vítima de parada cardiorrespiratória A.H.A. 2015 e atualizações. Emergências
Clínicas, Pediátricas e Obstétricas. Emergência SAMU-192. Abordagem Primária e Secundária
ao atendimento incial a vítimas com alterações clínicas ou traumatizadas. ACLS
(AdvancedCardiac Life Support) – Suporte Avançado de Vida em Cardiologia Clínica. PALS
(PediatricAdvanced Life Support) Suporte Avançado de Vida em Pediatria. PHTLS (Basic
andAdvancedPrehospital Trauma Life Support) –Atendimento Pré-hospitalar ao Traumatizado.
Imobilização/Remoção/Transporte de vítimas. Acidentes com múltiplas vítimas. Estados de
choque (etiologia e quadro clínico). Intoxicações Exógenas (agrotóxicos, venenos,
medicamentos, produtos de uso doméstico). Paciente crítico e risco iminente de morte. Atenção
ao recém-nascido e crianças. Emergências Psiquiátricas (alterações do pensamento,
percepção, memória, transtornos afetivos/humor/linguagem, transtornos esquizofrênicos,
neuróticos, transtornos de personalidade, alcoolismo e toxicomanias). Atividades e funções dos
membros da equipe. Atendimento às necessidades humanas básicas. Portaria N.º 2048/GM,
Em 5 de novembro de 2002. Capítulo IV - Atendimento Pré-Hospitalar Móvel e Capítulo VI –
Transferências e Transporte Inter-Hospitalar. Regulação Médica das Urgencias – Ministério da
Saúde 2006.
CARGO: 104 PSICÓLOGO
Conhecimento Específico: Psicologia e gestão de pessoas em organizações. Psicologia
Social. Psicologia e Teorias da Personalidade. Humanização em serviços de saúde. Relações
humanas e trabalho em grupo. Aspectos psicológicos do processo de adoecimento relacionado
à eventos traumáticos do profissional atuante na área da saúde. Diretrizes do Conselho Federal
de Psicologia: 2.1 Código de Ética Profissional do Psicólogo (Resolução CFP nº 010/2005).

CONHECIMENTOS AO CARGO DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de
vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências;
estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; Encontros vocálicos e
consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal
indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia.
Tipologia textual.
Conhecimentos Gerais: Estatuto do CIRUSPAR, Regimento Interno do CIRUSPAR,
Municípios consorciados do CIRUSPAR e Bases Descentralizadas do SAMU Sudoeste do
Paraná.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CARGO: 201 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Conhecimento Específico: Funções administrativas básicas. Habilidades e competências do
gestor. Níveis hierárquicos. Departamentalização. Delegação, centralização e descentralização.
Comunicação organizacional. Conceitos de dados, informação, conhecimento e tecnologia da
informação. Informação e sua importância no processo decisório. Administração de serviços.
Princípios da Administração Pública.
CARGO: 202 CONDUTOR SOCORRISTA
Conhecimento Específico: Conhecimentos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB - Lei 9.503
de 23/09/1997) e seus anexos. Lei Nº 12.971 de 09/05/2014. Resoluções em vigor do Conselho
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Nacional de Trânsito (CONTRAN), posteriores ao CTB e relacionadas a condutores e condução
de veículos. Especificamente as Resoluções do CONTRAN: nº 168 de 14/12/2004, nº 169 de
17/03/2005 e nº 261 de 14/12/2007. Legislação e regras de circulação: legislação e sinalização
de trânsito; normas gerais de circulação e conduta; sinalização de trânsito; primeiros socorros;
proteção ao meio ambiente; cidadania e trato com as pessoas; noções de mecânica básica e
manutenção e conservação dos veículos e equipamentos. Conhecimento da malha viária do
Sudoeste do Paraná.
CARGO: 203 RADIO OPERADOR
Conhecimento Específico: Atribuições do cargo de Rádio-Operador do SAMU. Legislação que
estabelece as atribuições das centrais de regulação médica de urgências e o dimensionamento
técnico para a estruturação e operacionalização das Centrais SAMU. Código Fonado. Código
Fonético Internacional. Técnicas de operações em radiocomunicação. Técnicas de atendimento
telefônico. Conhecimento da malha viária do território de abrangência do SAMU local e regional.
Noções de ética e comportamento. Relações humanas e comunicação interpessoal.
Conhecimento da malha viária do Sudoeste do Paraná.
CARGO: 204 TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA
Conhecimento Específico: Processos de regulação médica nas urgências. Central de
Regulação Médica das Urgências. Componente da Rede de Atenção às Urgências.
Estruturação e Operacionalização das Centrais SAMU-192. Procedimento adequado nas
chamadas de emergências médicas. Atendimento telefônico e tratamento simultâneo nos
processos de chamadas. Ética aplicada à regulação médica. Relacionamento interpessoal no
trabalho. Noções de rádio-comunicação. Fraseologia adequada para atendimento telefônico.
Noções de informática, hardware e software.
CARGO: 205 TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA
Conhecimento Específico: Transporte no pré-hospitalar. Biossegurança no pré-hospitalar.
Biossegurança. Materiais e equipamentos para ambulâncias. Diretrizes da American Heart
Association – AHA 2015 para Ressuscitação Cardiopulmonar - RCP. Cuidados de enfermagem
em emergências cardiovasculares: parada cardíaca, choque hipovolêmico, síncope, isquemia,
infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão e arritmias. Cuidados de
enfermagem em emergências respiratórias: insuficiência respiratória aguda, obstrução das vias
aéreas superiores, pneumotórax, embolia pulmonar, asma e doença pulmonar obstrutiva
crônica. Cuidados de enfermagem em emergências metabólicas: emergências diabéticas,
desequilíbrios ácido-básicos, insolação, hipotermia e desequilíbrios hidroeletrolíticos. Cuidados
de enfermagem em emergências ginecológicas e obstétricas: sangramento vaginal, gravidez
ectópica, sangramento no terceiro trimestre, doença hipertensiva da gravidez, violência sexual
e parto de emergência. Cuidados de enfermagem em emergências psiquiátricas: paciente
suicida, paciente violento e paciente depressivo. Cuidados de enfermagem em emergências
pediátricas: crises convulsivas, crises asmáticas, obstrução das vias aéreas superiores e parada
cardíaca. Cuidados de enfermagem no trauma: traumatismo múltiplo, traumatismo craniano,
lesão na coluna espinhal, traumatismo torácico, traumatismo intra – abdominal, queimaduras,
ferimentos e afogamentos.
CARGO: 206 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Conhecimento Específico: Estatística aplicada à segurança do trabalho: conceitos e
aplicações; elaboração de planilhas e gráficos. Organização e adequação de espaço físico.
Noções de projetos arquitetônicos: interpretação de planta baixa; Organização e elaboração de
lay-out; Construção de mapas de risco. Ergonomia, Ambiente de Trabalho, Trabalho
Fisicamente Pesado. Objetivos da Higiene do Trabalho; Conceito e Classificação dos Riscos
Ambientais; Condições Sanitárias e de Conforto. Legislação: Legislação trabalhista.
Fundamentos das Normas Técnicas de Segurança. Direitos e Deveres do Técnico de
Segurança do Trabalho. Responsabilidade Civil e Criminal. Identificação, proteção e eliminação
do risco; Analise Preliminar de Risco. Princípio da Combustão: Características Físicas e
Químicas da Combustão. Causas Comuns de Incêndio. Técnicas de prevenção e combate ao
incêndio. Classe de risco e métodos de extinção; Material de Combate ao Fogo e Planos de
Emergência. Conceitos Básicos de Primeiros Socorros; Laudo Técnico das Condições
Ambientais do Trabalho; Programa de Proteção Respiratória; Programa de Proteção Auditiva;
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Perfil Profissiográfico Previdenciário; e Programas de Prevenção de Riscos Ambientais;
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na indústria da construção - PCMAT.
Indicadores de saúde no ambiente de trabalho; Epidemiologia Descritiva e Aplicada
(transmissão de doenças); Vigilância Sanitária / Vigilância Epidemiológica; Biossegurança; e
Toxicologia; Exposição às substancias tóxicas no trabalho; Doenças profissionais e do trabalho.
Acidente do Trabalho. Proteção Individual e Coletiva no Trabalho: uso de equipamentos
individuais e coletivos. Sinalização de Segurança. Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT; Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –
CIPA. Conceitos de Utilização dos Equipamentos de Medição; Técnicas de Medição; Tipos de
Equipamentos; Atividades e Operações Insalubres; Estudos nas Normas de Higiene
Ocupacional; e Análise Quantitativa do Mapeamento de Riscos. Direção defensiva. Segurança
no Transito. Campanhas preventivas de acidentes. Auditorias de segurança do trabalho.
Segurança do trabalho, manuseio e controle de lixo hospitalar.

CONHECIMENTOS AO CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; tipos e gêneros textuais;
Acentuação gráfica, ortografia; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal
e Nominal; Antônimos e Sinônimos; Classes de Palavras variáveis e invariáveis e suas funções
no texto; Estrutura e Processos de Formação de Palavras, Significação das Palavras; Divisão
silábica: identificação do número de sílabas; Fonética e Fonologia.
Conhecimentos Gerais: Estatuto do CIRUSPAR, Regimento Interno do CIRUSPAR,
Municípios consorciados do CIRUSPAR e Bases Descentralizadas do SAMU Sudoeste do
Paraná.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO: 301 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 24 HS
Conhecimento Específico: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo. Apresentação
pessoal, postura e ética profissional. Guarda e conservação de alimentos. Coleta, separação e
destinação de materiais recicláveis e lixo Orgânico. Noções de limpeza, manipulação de
alimentos, segurança e procedimentos de higienização no ambiente de trabalho. Noções
Básicas sobre EPI (Equipamentos de Proteção Individual). Noções sobre segurança no
transporte de móveis e outros materiais.

Conhecimentos Gerais sobre o CIRUSPAR:
Estatuto do CIRUSPAR disponível em:
http://ciruspar.pr.gov.br/wp-content/uploads/2018/09/estatuto.pdf
Regimento Interno do CIRUSPAR disponível em:
http://ciruspar.pr.gov.br/wp-content/uploads/2018/09/REGIMENTO-INTERNO.pdf

