ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS
DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO
EDITAL N.º 4/2006 – SGA/SESACRE, DE 23 DE MARÇO DE 2006
A SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA (SGA) DO ESTADO DO
ACRE, considerando o disposto na Constituição do Estado do Acre, na Lei Complementar Estadual n.º
39, de 29 de dezembro de 1993, na Lei Complementar Estadual n.º 84, de 28 de fevereiro de 2000 e na
Lei Estadual n.º 1.704, de 26 de janeiro de 2006, torna pública a realização de concurso público para
provimento de vagas em cargos de nível superior e de nível médio da Secretaria de Estado de Saúde do
Acre, mediante as condições estabelecidas neste edital.
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O concurso público será regido por este edital e executado pelo Centro de Seleção e de Promoção de
Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UnB).
1.2 O concurso público compreenderá exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de
provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório.
1.3 As provas objetivas serão realizadas nas cidades de Brasiléia/AC, Cruzeiro do Sul/AC, Feijó/AC, Rio
Branco/AC, Sena Madureira/AC e Tarauacá/AC.
1.3.1 Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados nas cidades-pólos de realização das
provas, estas poderão ser realizadas em outras localidades definidas pela coordenação do concurso.
2 DOS CARGOS
2.1 NÍVEL SUPERIOR
CARGO 1: ASSISTENTE SOCIAL
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior
em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação,
acrescido de registro no conselho de classe.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: prestar serviços de âmbito social a indivíduos ou
grupos em tratamento de saúde física ou mental, identificando e analisando seus problemas e
necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem e aplicando os processos básicos de serviço social,
para facilitar a recuperação do paciente e promover sua reintegração ao meio social, familiar e de
trabalho; desenvolver atividades de ensino, pesquisa e vigilância em saúde.
VENCIMENTO INICIAL: R$ 2.000,00, podendo chegar a R$ 2.700,00.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO 2: BIÓLOGO
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior
em Biologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação,
acrescido de registro no conselho de classe.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: estudos, pesquisas e análises laboratoria is nas áreas de
parasitologia, microbiologia, imunologia e hematologia, histologia, citologia, patologia, anatomia,
genética, bioquímica, biofísica, embriologia e fisiologia humana e produção fitoterápica. Atividades de
ensino, planejamento, supervisão, coordenação e execução de trabalhos relacionados com estudos,
pesquisas, projetos, consultoria, emissão de laudos e pareceres técnicos e assessoramento técnicocientífico nas áreas das Ciências Biológicas.
VENCIMENTO INICIAL: R$ 2.000,00, podendo chegar a R$ 2.700,00.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO 3: BIOMÉDICO
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REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior
em Biomedicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação,
acrescido de registro no conselho de classe.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: coleta de amostras biológicas para realização dos mais
diversos exames, supervisionar os respectivos setores de coleta de materiais biológicos de qualquer
estabelecimento a que isso se destine; executar o processamento de sangue, suas sorologias e exames prétransfusionais; realizar análises físico-quimicas e microbiológicas; citologia oncótica; análises
bromatológicas; realizar análises clínicas, assumir a responsabilidade técnica e firmar os respectivos
laudos técnicos; atuar na área de Raio X, ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, medicina
nuclear (excluída a interpretação de laudos).
VENCIMENTO INICIAL: R$ 2.000,00, podendo chegar a R$ 2.700,00.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO 4: BIOQUÍMICO
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior
em Bioquímica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação,
acrescido de registro no conselho de classe.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: atividades de direção e responsabilidade técnica e o
desempenho de funções especializadas em órgãos ou laboratórios de analises clinicas ou de saúde ou seus
departamentos especializados; atuar em estabelecimentos industriais, instituições governamentais ou
laboratórios especializados em que se fabriquem conjuntos de reativos ou reagentes destinados as
diferentes análises auxiliares do diagnostico medico; atuar em estabelecimentos ou laboratórios de
fabricação e controle de produtos bromatológicos; praticar exames de caráter químico-toxicológicos ou
químico- legista; praticar exames de caráter biológico, microbiológico e sanitário e atuar nas ações de
Vigilância em Saúde.
VENCIMENTO INICIAL: R$ 2.000,00, podendo chegar a R$ 2.700,00.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO 5: CIRURGIÃO-DENTISTA
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior
em Odontologia e especialização na área a que concorre, fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação, acrescido de registro no Conselho Regional de Odontologia
(CRO).
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região
buco- maxilo- facial, utilizando procedimentos clínicos e cirúrgicos para promover e recuperar a saúde
bucal e geral, elaborar e aplicar medidas de caráter coletivo para diagnosticar, prevenir e melhorar as
condições de saúde bucal da comunidade; supervisionar os auxiliares; participar de atividades de
formação (auxiliares e técnicos) e de vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar e
executar atividades de Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de
gestão em saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no âmbito
do Sistema Único de Saúde.
VENCIMENTO INICIAL: R$ 2.000,00, podendo chegar a R$ 2.700,00.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO 6: CIRURGIÃO DENTISTA - ESPECIALIDADE: BUCO-MAXILAR
CARGO 7: CIRURGIÃO DENTISTA – ESPECIALIDADE: ENDODONTIA
CARGO 8: CIRURGIÃO DENTISTA - ESPECIALIDADE: ODONTOPEDIATRIA
CARGO 9: ENFERMEIRO
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REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior
em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação,
acrescido de registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN).
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: administrar, planejar, coordenar, executar,
supervisionar e avaliar atividades e ações de enfermagem no âmbito da assistência, nos diferentes níveis
de complexidade do sistema; participar de processos educativos, de formação e de ações coletivas e de
vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar, avaliar e executar atividades de Atenção à
Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, regular os processos
assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no âmbito do Sistema Único de Saúde.
VENCIMENTO INICIAL: R$ 2.000,00, podendo chegar a R$ 2.700,00.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO 10: ENGENHEIRO SANITARISTA
REQUISITO: diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior,
fornecido por instituição de ensino oficial reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no órgão
de classe específico, curso de Especialização em Saúde Pública.
ATRIBUIÇÕES: Elaborar, analisar, assessorar, supervisionar, acompanhar e fiscalizar projetos e
processos na área de: construção civil, eletricidade, eletrônica, mecânica, química, alimentos, vigilância
sanitária e agronomia; desenvolver atividades de ensino e pesquisa na área de Saúde Pública.
VENCIMENTO INICIAL: R$ 2.000,00, podendo chegar a R$ 2.700,00.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO: FARMACÊUTICO
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior
em Farmácia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação,
acrescido de registro no Conselho Regional de Farmácia (CRF).
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: desenvolver atividades na área dos medicamentos e
correlatos, desde a padronização, passando pelo processo de aquisição, manipulação, armazenagem,
controle de qualidade e distribuição; supervisionar as atividades desenvolvidas no setor, inclusive do
pessoal, auxiliar as rotinas e processo de dispensação; participar das comissões de padronização e de
controle de infecção hospitalar e de atividades de fármaco-vigilância, de ações de saúde coletiva e
educação em saúde.
VENCIMENTO INICIAL: R$ 2.000,00, podendo chegar a R$ 2.700,00.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO 11: FARMACÊUTICO
CARGO 12: FARMACÊUTICO – ESPECIALIDADE: VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CARGO 13: FÍSICO MÉDICO
REQUISITO: diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em
Física, fornecido por instituição de ensino oficial reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no
órgão de classe específico, sendo neste caso a certificação emitida e atualizada do Conselho Nacional de
Energia Nuclear (CNEN).
ATRIBUIÇÕES: Elaborar e supervisionar projetos de estudo, pesquisa e atividades de ensino; assessorar
em atividades da área de física relacionados a medicina nos campos de mecânica, térmica, ótica,
eletricidade, magnetismo, eletrônica e física nuclear; elaborar planos terapêuticos em radioterapia,
proteção radiológica, calibração de equipamentos e levantamento radiométrico; e supervisionar o controle
de material radioativo e participar de atividades de vigilância em saúde ou outras que o Conselho
Nacional de Energia Nuclear e o Instituto de Radioproteção venham a atribuir em sua legislação
específica até a data da posse.
VENCIMENTO: R$ 2.000,00, podendo chegar a R$ 2.700,00.
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JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO 14: FISIOTERAPEUTA
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior
em Fisioterapia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação,
acrescido de registro no conselho de classe.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: executar métodos e técnicas fisioterápicas, com a
finalidade de recuperar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente, após diagnóstico,
desenvolver atividades de habilitação e de reabilitação junto com equipe multiprofissional de saúde nas
diversas áreas assistenciais.
VENCIMENTO INICIAL: R$ 2.000,00, podendo chegar a R$ 2.700,00.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO 15: FONOAUDIÓLOGO
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior
em Fonoaudiologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educação, acrescido de registro no conselho de classe.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: identificar problemas ou deficiências ligadas à
comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo,
de dicção, empostação de voz e outros para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou a reabilitação da fala;
participar de processos educativos e de vigilância em saúde, principalmente nos ambientes de trabalho.
VENCIMENTO INICIAL: R$ 2.000,00, podendo chegar a R$ 2.700,00.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO: MÉDICO
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior
em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, pelo
Conselho Federal de Medicina e ou Associação Médica Brasileira , e ou Residência Médica completa,
realizada em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, na área em que concorre, acrescido de
registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: realizar exames médicos, realizar diagnósticos,
prescrever e ministrar tratamentos para as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicar
os métodos da medicina aceitos e reconhecidos cientificamente, praticar atos cirúrgicos e correlatos;
emitir laudos e pareceres, cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria de Estado de Saúde e do
SUS; desenvolver ações de saúde coletiva; participar de processos educativos e de vigilância em saúde;
planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de Atenção à Saúde individual e coletiva;
assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, regular os processos assistenciais (organizar a
demanda e oferta de serviços) no Âmbito do Sistema Único de Saúde.
VENCIMENTO INICIAL: R$ 2.000,00, podendo chegar a R$ 3.100,00.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO 16: MÉDICO - ESPECIALIDADE: ANESTESIOLOGIA
CARGO 17: MÉDICO - ESPECIALIDADE: CARDIOLOGIA
CARGO 18: MÉDICO - ESPECIALIDADE: CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO
CARGO 19: MÉDICO - ESPECIALIDADE: CIRURGIA GÁSTRICA
CARGO 20: MÉDICO – ESPECIALIDADE: CIRURGIA GERAL
CARGO 21: MÉDICO - ESPECIALIDADE: CIRURGIA ONCOLÓGICA
CARGO 22: MÉDICO - ESPECIALIDADE: CIRURGIA PEDIÁTRICA
CARGO 23: MÉDICO - ESPECIALIDADE: CIRURGIA PLÁSTICA
CARGO 24: MÉDICO - ESPECIALIDADE: CLÍNICA GERAL
CARGO 25: MÉDICO - ESPECIALIDADE: DERMATOLOGIA
CARGO 26: MÉDICO - ESPECIALIDADE: EPIDEMIOLOGIA
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CARGO 27: MÉDICO - ESPECIALIDADE: GASTROENTEROLOGIA
CARGO 28: MÉDICO – ESPECIALIDADE: GERIATRIA
CARGO 29: MÉDICO - ESPECIALIDADE: GINECO-OBSTETRA
CARGO 30: MÉDICO - ESPECIALIDADE: HEMATOLOGIA
CARGO 31: MÉDICO - ESPECIALIDADE: INFECTOLOGIA
CARGO 32: MÉDICO – ESPECIALIDADE: MASTOLOGIA
CARGO 33: MÉDICO - ESPECIALIDADE: NEUROCICURGIA/CLÍNICA
CARGO 34: MÉDICO - ESPECIALIDADE: OFTALMOLOGIA
CARGO 35: MÉDICO – ESPECIALIDADE: ONCOLOGIA CLÍNICA
CARGO 36: MÉDICO - ESPECIALIDADE: ORTOPEDIA
CARGO 37: MÉDICO - ESPECIALIDADE: PATOLOGIA
CARGO 38: MÉDICO - ESPECIALIDADE: PEDIATRIA
CARGO 39: MÉDICO - ESPECIALIDADE: PEDIATRIA INTENSIVA
CARGO 40: MÉDICO - ESPECIALIDADE: PSIQUIATRIA
CARGO 41: MÉDICO – ESPECIALIDADE: RADIOLOGIA
CARGO 42: MÉDICO - ESPECIALIDADE: RADIOTERAPIA
CARGO 43: MÉDICO - ESPECIALIDADE: UROLOGIA ONCOLÓGICA
CARGO 44: NUTRICIONISTA
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior
em Nutrição, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação,
acrescido de registro no conselho de classe.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: planejar, organizar, controlar, supervisionar, executar e
avaliar serviços de alimentação e nutrição; elaborar e/ou participar de estudos dietéticos, de programas e
cursos relacionados com alimentação e nutrição; prestar assistência dietoterápica hospitalar e ambulatorial
e participar de programas de educação e vigilância em saúde.
VENCIMENTO INICIAL: R$ 2.000,00, podendo chegar a R$ 2.700,00.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO 45: PSICÓLOGO CLÍNICO
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior
em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação,
acrescido de registro no conselho de classe.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: atuar no âmbito da saúde nos seus diversos níveis,
procedendo ao estudo e à análise dos processos intrapessoais e interpessoais e dos mecanismos do
comportamento humano, elaborando e aplicando técnicas psicológicas e psicoterápicas e outros métodos
de verificação para possibilitar a orientação do diagnóstico e da terapêutica; participar de equipes
multiprofissionais visando à interação de conhecimentos e práticas, na perspectiva da
interdisciplinaridade em que se dêem as relações de trabalho e a construção dos projetos terapêuticos
individuais ou coletivos.
VENCIMENTO INICIAL: R$ 2.000,00, podendo chegar a R$ 2.700,00.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
2.2 NÍVEL MÉDIO
CARGO 46: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível médio (antigo segundo grau) e de
curso de Técnico em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação, acrescido de registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN).
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: exercer as atividades de nível médio atribuídas à equipe
de enfermagem; assistir o enfermeiro no planejamento, na programação, na orientação e na supervisão
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das atividades auxiliares de enfermagem, na prestação de cuidados a pacientes em estado graves, na
prevenção e no controle de infecção hospitalar; executar atividades de assistência de enfermagem,
excetuadas as privativas de enfermeiro e as referidas no art. 9.º do Decreto-Lei n.º 94.406 que
regulamenta a Lei do Exercício Profissional n.º 7.498.
VENCIMENTO INICIAL: R$ 550,00, podendo chegar a R$ 735,00.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
CARGO 47: TÉCNICO DE RADIOLOGIA
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível médio (antigo segundo grau) e de
curso de Técnico em Radiologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério
da Educação, acrescido de registro no conselho de classe.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: atividades de nível médio, de natureza repetitiva,
envolvendo trabalhos de operação qualificada, sob supervisão, verificação e aferição de equipamentos de
radiodiagnóstico e radioterapia, empregados na medicina e odontologia, bem como trabalhos de
radiografia e radiologia industrial, compreendendo, ainda, controle de radioproteção, e, ainda, orientação
de equipes auxiliares; manusear soluções químicas e substâncias radioativas; revelar filmes e zelar pela
conservação dos equipamentos radiográficos e auxiliar na assistência ao paciente.
VENCIMENTO INICIAL: R$ 550,00, podendo chegar a R$ 735,00.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
3 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
3.1 Em atenção ao Princípio da Razoabilidade, do total de vagas destinadas para o cargo, 5% serão
providas na forma do § 2.º, do artigo 5.º, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, publicada no
Diário Oficial da União de 12 de dezembro de 1990, e do Decreto n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999,
publicado no Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 1999.
3.1.1 O candidato que se declarar portador de deficiência concorrerá em igualdade de condições com os
demais candidatos.
3.2 Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá:
a) no ato da inscrição, declarar-se portador de deficiência;
b) encaminhar o laudo médico (original ou cópia simples), emitido nos últimos doze meses, atestando a
espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência, na forma do
subitem 3.2.1.
3.2.1 O candidato portador de deficiência deverá entregar, até o dia 20 de abril de 2006, das 8 horas às
19 horas (exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, o laudo médico (original ou
cópia simples) a que se refere a alínea “b” do subitem 3.2, na Central de Atendimento do CESPE/UnB,
Campus Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC), ala norte, mezanino – Asa
Norte, Brasília/DF.
3.2.1.1 O candidato poderá, ainda, encaminhar o laudo médico, via SEDEX, postado impreterivelmente
até o dia 20 de abril de 2006, para a Central de Atendimento do CESPE/UnB – Concurso SESACRE
(laudo médico), Campus Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC), ala norte,
mezanino – Asa Norte, Brasília/DF, Caixa Postal 4488, CEP 70904-970.
3.3 O candidato portador de deficiência poderá requerer, na forma do subitem 5.4.9 deste edital,
atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de
que necessita para a realização destas, conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1.º e 2.º, do Decreto n.º
3.298/99 e suas alterações.
3.4 O laudo médico (original ou cópia simples) terá validade somente para este concurso público e não
será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias desse laudo.
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3.4.1 A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de portadores
de deficiência será divulgada no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006, em
data a ser informada no edital de locais e horários de realização das provas.
3.4.1.1 O candidato disporá de 24 horas a partir da divulgação da relação citada no subitem anterior para
contestar as razões do indeferimento pessoalmente ou por meio de fax, e-mail ou via sedex, constantes do
subitem 12.4 deste edital.
3.5 A inobservância do disposto no subitem 3.2 acarretará a perda do direito ao pleito das vagas
reservadas aos candidatos em tal condição e o não-atendimento às condições especiais necessárias.
3.6 Os candidatos que, no ato da inscrição, declararem-se portadores de deficiência, se aprovados e
classificados no concurso, terão seus nomes publicados em lista à parte e, caso obtenham classificação
necessária, figurarão também na lista de classificação geral no cargo.
3.7 Os candidatos que se declararem portadores de deficiência, para a nomeação, deverão submeter-se à
perícia médica promovida pela Secretaria de Estado da Gestão Administrativa, que verificará sobre a sua
qualificação como portador de deficiência ou não, bem como sobre o grau de deficiência incapacitante
para o exercício do cargo, nos termos do artigo 43 do Decreto n.º 3.298/99 e suas alterações.
3.8 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, munidos de laudo médico que ateste a espécie e
o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID-10), conforme especificado no Decreto n.º 3.298/99, bem como à
provável causa da deficiência.
3.9 A não-observância do disposto no subitem 3.8, a reprovação na perícia médica ou o nãocomparecimento à perícia acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais
condições.
3.10 O candidato portador de deficiência reprovado na perícia médica por não ter sido considerado
deficiente, caso seja aprovado no concurso, figurará na lista de classificação geral no cargo.
3.11 O candidato portador de deficiência reprovado na perícia médica em virtude de incompatibilidade da
deficiência com as atribuições do cargo será eliminado do concurso.
3.12 As vagas definidas no subitem 3.1 que não forem providas por falta de candidatos portadores de
deficiência aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de
classificação no cargo.
4 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA
4.1 Ser aprovado no concurso público.
4.2 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos
políticos, nos termos do artigo 12, § 1.º, da Constituição Federal.
4.3 Estar em dia com as obrigações eleitorais e, em caso de candidato do sexo masculino, também com as
militares.
4.4 Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme item 2 deste edital.
4.5 Ter idade mínima de dezoito anos completos na data da posse.
4.6 Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão
público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal.
4.7 Ser considerado apto física e mentalmente para o exercício do cargo no exame médico préadmissional, devendo o candidato apresentar os exames clínicos e laboratoriais, os quais correrão à suas
expensas.
4.8 Cumprir as determinações deste edital.
5 DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
5.1 As inscrições poderão ser efetuadas nas agências do Banco da Amazô nia listadas no Anexo II deste
edital ou via Internet, conforme procedimentos especificados a seguir.
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5.2 DA INSCRIÇÃO NAS AGÊNCIAS DO BANCO DA AMAZÔNIA
5.2.1 PERÍODO: de 3 a 19 de abril de 2006.
5.2.2 HORÁRIO: de atendimento bancário.
5.2.3 TAXAS: R$ 50,00 para os cargos de nível superior.
R$ 25,00 para os cargos de nível médio.
5.2.4 Para efetuar a inscrição nas agências do Banco da Amazônia, o candidato deverá:
a) preencher e entregar o formulário fornecido no local de inscrição;
b) pagar a taxa de inscrição.
5.3 DA INSCRIÇÃO VIA INTERNET
5.3.1 Será
admitida
a
inscrição
via
Internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006, solicitada no período entre 10 horas do dia 3 de abril
de 2006 e 23 horas e 59 minutos do dia 19 de abril de 2006, observado o horário oficial de Brasília/DF.
5.3.2 O CESPE/UnB não se responsabilizará por solicitação de inscrição via Internet não recebida por
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestio namento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
5.3.3 O candidato que desejar realizar sua inscrição via Internet poderá efetuar o pagamento da taxa de
inscrição das seguintes formas:
a) por meio de débito em conta-corrente, apenas para correntistas do Banco do Brasil;
b) por meio de documento de arrecadação, pagável em qualquer lotérica;
c) por meio de boleto bancário, pagável em toda a rede bancária.
5.3.3.1 O documento de arrecadação e o boleto bancário estarão disponíveis no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006 e deverão ser impressos para o pagamento da taxa de
inscrição após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição online.
5.3.4 O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário ou de documento de arrecadação
deverá ser efetuado até o dia 20 de abril de 2006.
5.3.5 As inscrições efetuadas via Internet somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da
taxa de inscrição.
5.3.6 O comprovante de inscrição do candidato inscrito via Internet estará disponível no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006, após o acatamento da inscrição, sendo de
responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento.
5.3.7 Informações complementares acerca da inscrição via Internet estarão disponíveis no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006.
5.4 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO
5.4.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche
todos os requisitos exigidos.
5.4.2 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via correio eletrônico.
5.4.3 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outros concursos.
5.4.4 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do
candidato.
5.4.5 No momento da inscrição, o candidato deverá indicar o cargo, a especialidade, quando for o caso, o
pólo de classificação e a localidade da vaga a que deseja concorrer, conforme Anexo I deste edital. Após
efetivada a inscrição, não será aceita solicitação de alteração de opção de cargo/especialidade e de pólo de
classificação.
5.4.5.1 O candidato, no ato da inscrição, deverá obrigatoriamente optar por um pólo de classificação, se
não o fizer será automaticamente inscrito no pólo de classificação correspondente à sua cidade de
inscrição.
5.4.5.2 O candidato que efetuar sua inscrição nas agênc ias do Banco da Amazônia realizará as provas na
cidade em que se inscrever, observado o disposto no subitem 5.4.5.3 deste edital.
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5.4.5.3 O candidato que desejar realizar as provas, em cidade diferente daquela em que estiver, deverá
fazer sua inscrição somente via Internet, indicando, na solicitação, sua opção de cidade de provas, as
quais não poderão ser alteradas em hipótese alguma.
5.4.6 As informações prestadas no formulário de inscrição ou na solicitação de inscrição via Internet
serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o CESPE/UnB do direito de excluir do concurso
público aquele que não preencher o formulário de forma completa, correta e legível.
5.4.7 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo
em caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração Pública.
5.4.7.1 No caso de o pagamento da taxa de inscrição ser efetuado com cheque bancário que, porventura,
venha a ser devolvido, por qualquer motivo, o CESPE/UnB reserva-se o direito de tomar as medidas
legais cabíveis.
5.4.8 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto nos casos previstos na Lei
Estadual n.º 1.230, de 27 de junho de 1997, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre, de 8 de julho
de 1997, conforme procedimentos descritos a seguir.
5.4.8.1 Poderá solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição no concurso público ora divulgado o
candidato amparado na lei estadual supracitada.
5.4.8.2 O interessado que preencher os requis itos dos dispositivos citados no subitem anterior e desejar
isenção de pagamento da taxa de inscrição neste concurso público deverá comparecer nos endereços
descritos a seguir, no período de 3 a 5 de abril de 2006, das 8 horas às 12 horas e das 14 horas às 17
horas, e entregar o requerimento de isenção, devidamente preenchido, disponibilizado na Internet, no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006, instruindo-o com cópia dos
seguintes documentos: declaração do órgão de origem ou último contracheque e documento de
identidade.
Brasiléia/AC
Secretaria Municipal de Educação de Brasiléia (SEMEC) – Rua Industrial
Reis, n.º 114 – Ferreira Silva
Cruzeiro do Sul/AC
Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) – Travessa Mário Lobão, n.º
111, sala 109, Galeria dos Padres – Centro
Feijó/AC
Sindicato dos Trabalhadores em Educação (SINTEAC) Rua Getúlio
Vargas, s/n.º, Centro
Rio Branco/AC
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no
Acre (SFA/AC) – Rodovia AC-40, n.º 793 – Segundo Distrito
Sena Madureira/AC
Escola Estadual de Ensino Médio Dom Júlio Mattioli, n.º 322 – Centro
Tarauacá/AC
Núcleo de Educação de Tarauacá – Rua Justiniano de Serpa, s/n.º
5.4.8.3 As informações prestadas no formulário bem como a documentação apresentada serão de inteira
responsabilidade do candidato, respondendo este por qualquer falsidade.
5.4.8.4 Não será concedida isenção de pagamento de valor de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná- las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) pleitear a isenção, instruindo o pedido com documentação incompleta; ou
d) não observar o prazo e os horários estabelecidos no subitem 5.4.8.2 deste edital.
5.4.8.5 Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção e dos documentos comprobatórios,
a complementação da documentação bem como revisão e/ou recurso.
5.4.8.6 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via postal, via fax, via
correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
5.4.8.7 Cada pedido de isenção será analisado e julgado pela Secretaria de Estado da Gestão
Administrativa (SGA).
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5.4.8.8 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada, até o dia 17 de abril de 2006, no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006.
5.4.8.9 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos e os que tiverem deferidos 50% do
valor da taxa deverão efetuar sua inscrição via Internet, até o dia 19 de abril de 2006, conforme
procedimentos descritos neste edital.
5.4.9 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de
realização das provas.
5.4.10 O candidato, portador de deficiência ou não, que necessitar de atendimento especial para a
realização das provas deverá indicar, no formulário de inscrição ou na solicitação de inscrição via
Internet, os recursos especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 20 de abril de 2006,
impreterivelmente, via SEDEX, para a Central de Atendimento do CESPE/UnB – Concurso SGA/AC
(laudo médico), Campus Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC), ala norte,
mezanino – Asa Norte, Brasília/DF, Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, laudo médico que justifique o
atendimento especial solicitado. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força
maior e nos que forem de interesse da Administração Pública. A solicitação de condições especiais será
atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
5.4.10.1 O laudo médico referido no subitem 5.4.10 poderá, ainda, ser entregue, até o dia 20 de abril de
2006, das 8 horas às 19 horas (exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, na
Central de Atendimento do CESPE/UnB, localizado no Campus Universitário Darcy Ribeiro, Instituto
Central de Ciências (ICC), ala norte, mezanino – Asa Norte, Brasília/DF.
5.4.10.2 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de
solicitar atendimento especial para tal fim, deverá levar um 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 as provas.
5.4.10.3 O laudo médico valerá somente para este concurso, não será devolvido e não serão fornecidas
cópias desse laudo.
5.4.10.4 A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será divulgada no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006, em data a ser informada no edital de
locais e horários de realização das provas.
5.4.10.4.1 O candidato disporá de 24 horas a partir da divulgação da relação citada no subitem anterior
para contestar as razões do indeferimento pessoalmente ou por meio de fax, e-mail ou via sedex,
constantes do subitem 12.4 deste edital.
5.4.11 O candidato deverá declarar, no formulário de inscrição ou na solicitação de inscrição via Internet,
que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos
requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse.
6 DO EXAME DE HABILIDADES E CONHECIMENTOS
6.1 Será aplicado exame de habilidades e de conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório,
mediante aplicação de provas objetivas, abrangendo os objetos de avaliação constantes deste edital,
conforme o quadro a seguir.
6.1.1 NÍVEL SUPERIOR
N.º DE
PROVA/TIPO
ÁREA DE CONHECIMENTO
CARÁTER
QUESTÕES
(P1 ) Objetiva
Conhecimentos Básicos
30
ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO
(P2 ) Objetiva
Conhecimentos Específicos
70
6.1.2 NÍVEL MÉDIO
PROVA/TIPO

ÁREA DE CONHECIMENTO
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QUESTÕES
(P1 ) Objetiva

Conhecimentos Básicos

30

ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO

(P2 ) Objetiva
Conhecimentos Específicos
70
6.2 As provas objetivas para os cargos de nível superior serão realizadas no dia 13 de maio de 2006, no
turno da manhã, e terão a duração de 3 horas e 30 minutos.
6.2.1 A provas objetivas para os cargos de nível médio serão realizadas no dia 13 de maio de 2006, no
turno da tarde, e terão a duração de 3 horas e 30 minutos.
6.3 Os locais e os horários de realização das provas objetivas serão publicados no Diário Oficial do
Estado
do
Acre
e
divulgados
na
Internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006, nas datas prováveis de 10 ou 11 de maio de 2006. São
de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e
o comparecimento no horário determinado.
6.3.1 O CESPE/UnB poderá enviar, como complemento às informações citadas no subitem anterior,
comunicação pessoal dirigida ao candidato, para o endereço constante no formulário de inscrição ou na
solicitação de inscrição via Internet, informando o local e o horário de realização das provas, o que não o
desobriga do dever de observar o edital a ser publicado, consoante o que dispõe o subitem 6.3 deste edital.
6.3.1.1 Os candidatos inscritos via Internet poderão receber esse comunicado via e-mail, sendo de sua
exclusiva responsabilidade a manutenção/atualização de seu correio eletrônico.
6.4 DAS PROVAS OBJETIVAS
6.4.1 As provas objetivas serão compostas de quatro opções (A, B, C e D) e uma única resposta correta,
de acordo com o comando da questão. Haverá, na folha de respostas, para cada questão, quatro campos de
marcação: um campo para cada uma das quatro opções A, B, C e D, sendo que o candidato deverá
preencher apenas aquele correspondente à resposta julgada correta, de acordo com o comando da questão.
6.4.2 O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, para cada questão, um, e somente um, dos quatro
campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas.
6.4.3 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será
o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas será de
inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções
específicas contidas neste edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha
de respostas por erro do candidato.
6.4.4 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da
folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este
edital ou com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação
não-preenchido integralmente.
6.4.5 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha
de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura
óptica.
6.4.6 O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, seu
número de inscrição e o número de seu documento de identidade.
6.4.7 Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em
caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, o
candidato será acompanhado por agente do CESPE/UnB devidamente treinado.
6.4.8 O CESPE/UnB divulgará a imagem da folha de respostas dos candidatos que realizaram as provas
objetivas, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006, a partir da data de
divulgação do resultado final das provas objetivas até quinze dias corridos da data de publicação do
resultado final do concurso.
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6.4.8.1 Após este período não serão aceitos pedidos de disponibilização da referida imagem.
7 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO
7.1 Todos os candidatos terão suas provas objetivas corrigidas por meio de processamento eletrônico.
7.2 A nota em cada questão das provas objetivas, feita com base nas marcações da folha de respostas, será
igual a: 1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo
das provas;–0,25 de ponto, para cada resposta do candidato em discordância com o gabarito oficial
definitivo das provas; 0,00 ponto, caso não haja marcação ou haja marcação dupla.
7.3 O cálculo da nota em cada prova objetiva, comum às provas de todos os candidatos, será igual à soma
das notas obtidas em todos os itens que a compõem.
7.4 Será eliminado do concurso o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens abaixo:
a) obtiver nota inferior a 20,00 pontos na prova objetiva P1 ;
b) obtiver nota inferior a 30,00 pontos na prova objetiva P2 ;
7.5 O candidato eliminado na forma do subitem 7.4 deste edital não terá classificação alguma no concurso
público.
7.6 Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, arredondandose o número para cima, se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco.
7.7 O edital de resultado final no concurso público contemplará a classificação de candidatos em até
duas vezes o número de vagas oferecidas para o cargo.
8 DA NOTA FINAL NO CONCURSO
8.1 A nota final do concurso será a soma das notas obtidas nas provas objetivas P1 e P2 .
8.2 Os candidatos aprovados serão classificados e ordenados por cargo/especialidade segundo a ordem
decrescente da nota final nas provas objetivas.
8.3 Os candidatos que, no ato de inscrição, se declararam portadores de deficiência serão classificados no
concurso público em lista à parte, de acordo com os valores decrescentes das notas finais nas provas
objetivas, no cargo.
8.3.1 As vagas reservadas aos candidatos portadores de deficiência serão destinadas aos candidatos
melhores classificados na lista citada anteriormente, dentro do percentual de 5% no cargo.
9 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1 Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato com idade igual ou
superior a sessenta anos, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei n.º 10.741, de 1.º de
outubro de 2003 (Estatuto do Idoso).
9.1.1 Persistindo o empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na ordem a seguir,
tiver obtido, sucessivamente:
a) a maior nota na prova objetiva de Conhecimentos Específicos (P2 );
b) o maior número de acertos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos (P2 );
c) o maior número de acertos na prova objetiva de Conhecimentos Básicos (P1 ).
9.1.2 Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso.
10 DOS RECURSOS
10.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006, em data a ser determinada no caderno de
provas.
10.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas
objetivas disporá de dois dias para fazê-lo, a contar do dia subseqüente ao da divulgação desses gabaritos,
no horário das 9 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia, ininterruptamente, conforme datas
determinadas nos gabaritos oficiais preliminares.
10.3 Para recorrer contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, o candidato deverá
utilizar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006, e seguir as instruções ali contidas.
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10.4 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou
intempestivo será preliminarmente indeferido.
10.5 O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que o
identifique, sob pena de ser preliminarmente indeferido.
10.6 Se do exame de recursos resultar anulação de questão integrante de prova, a pontuação
correspondente a essa questão será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido.
10.7 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de questão integrante
de prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
10.8 Todos os recursos serão analisados e as justificativas das alterações de gabarito serão divulgadas no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006 quando da divulgação do gabarito
definitivo. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
10.9 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
10.10 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial
definitivo.
10.11 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos.
11 DA NOMEAÇÃO, DA POSSE E DO EXERCÍCIO
11.1. O candidato, aprovado e classificado para as vagas existentes, será nomeado e convocado por meio
de publicação no Diário Oficial do Estado do Acre, para exame médico e posse, apresentando para este
ato os seguintes documentos:
a) diploma de conclusão ensino superior, requerido para o cargo (original) e 2 (duas) cópias;
b) certidão negativa da justiça estadual e federal (civil e criminal) da cidade de origem, nos últimos 5
(cinco) anos;
c) declaração que responde ou não a inquérito policial e a processo administrativo disciplinar;
d) certidão negativa de protestos de títulos dos cartórios da cidade de origem, nos últimos 5 ( cinco) anos;
e) 5 (cinco) fotos 3X4 recentes;
f) título eleitoral (original) e 2 (duas) cópias;
g) certidão de nascimento ou casamento (original) e 2 (duas)cópias;
h) certidão de nascimento dos filhos (original) e 2 (duas) cópias;
i) certificado de reservista (original) e 2 (duas) cópias;
j) CPF (original) e 2 (duas) cópias;
l) documento de identidade (original) e 2 (duas) cópias;
m) PIS ou PASEP (original) e 2 (duas) cópias, no caso de já ter sido empregado;
n) declaração que não foi demitido a bem do serviço público, no período de 5 (cinco) anos, nas esferas
federal, estadual e municipal.
11.1.1. O candidato nomeado, que não se apresentar no local e prazos estabelecidos, será exonerado do
cargo.
11.2. Quando da convocação para posse, todos os pré-requisitos deverão estar atendidos, conforme
estabelecido no item 4 deste edital.
11.3 O candidato convocado apresentar-se-á no local de sua lotação para o exercício às suas expensas.
11.4 O candidato nomeado apresentar-se-á para posse e exercício às suas expensas.
11.5 Após a posse, o candidato será lotado na localidade da vaga a que concorreu, conforme Anexo I
deste edital.
11.6 Lotado o candidato, segundo a ordem de classificação, somente será admitida sua remoção dentro da
regional a que pertencer a localidade da vaga de sua lotação, por interesse exclusivo da administração.
12 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas no s
comunicados, neste edital e em outros a serem publicados.
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12.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este concurso público no Diário Oficial do Estado do Acre e divulgados na
Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006.
12.3 O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público na Central de Atendimento do
CESPE/UnB, localizada no Campus Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC), ala
norte, mezanino – Asa Norte, Brasília/DF, por meio do telefone (61) 3448 0100, ou via Internet, no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006, ressalvado o disposto no subitem
12.5 deste edital.
12.4 O candidato que desejar relatar ao CESPE/UnB fatos ocorridos durante a realização do concurso
deverá fazê-lo à Central de Atendimento do CESPE/UnB, postar correspondência para a Caixa Postal
4488, CEP 70904–970; encaminhar mensagem pelo fax de número (61) 3448 0111; ou enviá- la para o
endereço eletrônico sac@cespe.unb.br.
12.5 Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das
provas. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na
forma do subitem 12.2.
12.6 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência
mínima de uma hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta,
fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade
original.
12.7 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas
Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros
Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos
etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras
funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho;
carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei n.º 9.503, de 23 de
setembro de 1997).
12.7.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos
eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de
identidade, nem documentos ilegíveis, não- identificáveis e/ou danificados.
12.7.2 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do
documento.
12.8 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identidade
original, na forma definida no subitem 12.7 deste edital, não poderá fazer as provas e será
automaticamente eliminado do concurso público.
12.9 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, noventa dias, ocasião em que será
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital
em formulário próprio.
12.9.1 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação
apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
12.10 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, o CESPE/UnB poderá proceder,
como forma de identificação, à coleta da impressão digital de todos os candidatos no dia de realização das
provas.
12.11 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos predeterminados em edital ou
em comunicado.
12.12 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado
para o seu início.
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12.13 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no
mínimo, uma hora após o início das provas.
12.13.1 A inobservância do subitem anterior acarretará a não-correção das provas e, conseqüentemente, a
eliminação do candidato no concurso público.
12.14 O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese alguma.
12.15 O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas levando o caderno de
provas e a folha de rascunho, que é de preenchimento facultativo, no decurso dos últimos quinze minutos
anteriores ao horário determinado para o término das provas.
12.16 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em
razão do afastamento de candidato da sala de provas.
12.17 Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não-comparecimento a estas
implicará a eliminação automática do candidato.
12.18 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a
utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou
qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação.
12.19 Será eliminado do concurso, o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido
portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc.
bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como
chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira e/ou borracha.
12.19.1 O CESPE/UnB recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no subitem
anterior, no dia de realização das provas.
12.19.2 O CESPE/UnB não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos
eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
12.20 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas. O candidato que
estiver armado será encaminhado à Coordenação.
12.21 No dia de realização das provas, o CESPE/UnB poderá submeter os candidatos ao sistema de
detecção de metal.
12.22 Haverá, em cada sala, um marcador de tempo para fins de acompanhamento pelos candidatos.
12.23 Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que,
durante a sua realização:
a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;
b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que
não forem expressamente permitidos ou que se comunicar com outro candidato;
c) for surpreendido portando telefone celular, gravador, receptor, controles remotos, pagers, notebook ou
equipamento similar bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira e/ou borracha ;
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as
autoridades presentes ou com os demais candidatos;
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer
outro meio, que não os permitidos;
f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização;
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas;
i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas ou na folha de rascunho;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em
qualquer etapa do concurso público;
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l) não permitir a coleta de sua assinatura e de sua impressão digital.
12.24 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação
destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de
avaliação e de classificação.
12.25 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 púb lico.
12.26 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a eliminação do candidato,
constituindo tentativa de fraude.
12.27 A aprovação e a classificação final geram para o candidato apenas a expectativa de direito à
nomeação. A Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE) reserva-se o direito de solicitar às nomeações
em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade
orçamentária e dentro do prazo de validade do concurso.
12.28 O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após um ano, contados a partir da data de publicação
da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.
12.29 O resultado final do concurso será homologado pela Secretária de Estado da Gestão Administrativa
(SGA), publicado no Diário Oficial do Estado do Acre e divulgado no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006.
12.30 O candidato deverá manter atualizado seu endereço perante o CESPE/UnB, enquanto estiver
participando do concurso público, por meio de requerimento a ser enviado à Central de Atendimento do
CESPE/UnB, e perante a SGA/AC, se selecionado. São de exclusiva responsabilidade do candidato os
prejuízos advindos da não-atualização de seu endereço.
12.31 Os casos omissos serão resolvidos pelo CESPE/UnB junto com a SGA/AC.
12.32 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.
12.33 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio de outro edital.
14 DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO (HABILIDADES E CONHECIMENTOS)
14.1 HABILIDADES
14.1.1 As questões das provas objetivas poderão avaliar habilidades que vão além de mero conhecimento
memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, valorizando a capacidade
de raciocínio.
14.1.2 Cada questão das provas objetivas poderá contemplar mais de uma habilidade e conhecimentos
relativos a mais de uma área de conhecimento.
14.2 CONHECIMENTOS
14.2.1 Nas provas objetivas, serão avaliados, além das habilidades, conhecimentos, conforme
especificação a seguir.

14.2.1.1 CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS CARGOS
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos. 2 Tipologia textual. 3 Ortografia
oficial. 4 Acentuação gráfica. 5 Emprego das classes de palavras. 6 Emprego do sinal indicativo de crase.
7 Sintaxe da oração e do período. 8 Pontuação. 9 Concordância nominal e verbal. 10 Regência nominal e
verbal. 11 Significação das palavras. 12 Redação de correspondências oficiais.
POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL: 1 Exercício e ética profissional. 2 Política de Saúde – SUS. 3
Política Nacional de Urgência/Emergência – SUS. 4 Biossegurança. 5 Educação em Saúde. 6 Legislação:
Lei n.° 8.080/1990; Lei n.° 8.142/1990; NOAS 2001.

14.2.1.2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO 1: ASSISTENTE SOCIAL: 1 Ambiente de atuação do assistente social: Instrumental de
pesquisa em processos de investigação social: elaboração de projetos, métodos e técnicas qualitativas e
quantitativas; Propostas de intervenção na área social: planejamento estratégico, planos, programas,
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projetos e atividades de trabalho; Avaliação de programas e políticas sociais; Estratégias, instrumentos e
técnicas de intervenção: sindicância, abordagem individual, técnica de entrevista, abordagem coletiva,
trabalho com grupos, em redes, e com famílias, atuação na equipe interprofissional (relacionamento e
competências); Diagnóstico. 2 Estratégias de trabalho institucional: Conceitos de instituição; Estrutura
brasileira de recursos sociais; Uso de recursos institucionais e comunitários; Redação e correspondências
oficiais: laudo e parecer (sociais e psicossociais), estudo de caso, informação e avaliação social. 3
Atuação em programas de prevenção e tratamento: Uso do álcool, tabaco e outras drogas: questão
cultural, social, e psicológica; Doenças sexualmente transmissíveis; Atendimento às vítimas. 4 Políticas
sociais: Relação Estado/sociedade; Contexto atual e o neoliberalismo; Políticas de seguridade e
previdência social; Políticas de assistência e Lei Orgânica da Assistência Social; Políticas de Saúde e
Sistema Único de Saúde (SUS) e Agências reguladoras; Políticas educacionais e Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (LDB); Política Nacional do Idoso. 5 Legislação de serviço social: Níveis, áreas e limites de
atuação do profissional de serviço social; Ética profissional. 6 Políticas, diretrizes, ações e desafios na
área da família, da criança e do adolescente: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); Defesa de
direitos da criança e do adolescente; O papel dos conselhos, centros de defesa e delegacias; Adoção e
guarda: normas, processos jurídico e psicossocial, adoção à brasileira e adoção internacional; Violência
contra crianças e adolescentes e combate à violência; Formas de violência contra crianças e adolescentes:
maus-tratos, abuso sexual, negligência e abandono; Prostituição infanto-juvenil; Extermínio, seqüestro e
tráfico de crianças; Exploração sexual no trabalho e no tráfico de drogas; Sexo turismo; Violência dos
jovens. Gangues; Delinqüência infanto-juvenil: visão psicológica, cultural e sociológica; Trajetórias
delinqüenciais e o papel da família e da justiça; Meninos e meninas de rua: questões econômica e social e
o abandono; Trabalho infanto-juvenil; Novas modalidades de família: diagnóstico, abordagem sistêmica e
estratégias de atendimento e acompanhamento; Alternativas para a resolução de conflitos: conciliação e
mediação. 7 Balanço social. 8 SA 8.000 e ISO 14.000. 9 Estatuto do Idoso.
CARGO 2: BIÓLOGO: 1 Microbiologia e imunologia: estrutura bacteriana, isolamento, identificação e
classificação de bactérias, esterilização, desinfecção e antisepsia. 2 Bactérias pyogênicas: Staphylococcus
e Streptococcus, Coccus e bastonetes Gram- negativos, bacilos álcool-ácidos resistentes, infecções
bacterianas por anaeróbicos esporulados. 3 Prevenção, tratamento e epidemiologia de doenças
infecciosas, vacinas. 4 Interferência de medicamentos/alimentos em exames laboratoriais. 5 Virologia. 6
Fungos. 7 Hematologia geral: índices hematimétricos, hemostasia e coagulação. 8 Imunohematologia. 9
Noções básicas de imunologia: antígeno e anticorpo. 10 Imunidade humoral e celular, hipersensibilidade,
reações de fixação de complemento, aglutinação e precipitação. 11 Parasitologia: helmintologia,
protozoologia, entomologia. 12 Biologia molecular: princípios, fundamentos e aplicação na área de saúde.
CARGO 3: BIOMÉDICO: 1 Bioquímica. Dosagens hormonais e de enzimas. Eletroforese de
hemoglobina, lipoproteínas e proteínas. Equilíbrio ácido-base. Propriedades da água. Radicais livres.
Automação em Bioquímica. 2 Biologia Molecular. Técnicas de Engenharia Genética. 3 Citologia e
Citopatologia Ginecológica. Métodos de diagnóstico. 4 Genética e reprodução humana. Diagnóstico
citogenético. Laboratório de reprodução humana. 5 Hematologia. Testes hematológicos. Automação em
Hematologia. 6 Imunologia. Alergias. Avaliação da função imune. Carcinogênese. Doenças auto- imunes.
Leucemias. 7 Microbiologia da água e dos alimentos. Métodos de análise. Parâmetros legais. 8
Microbiologia médica (bacteriologia, virologia e micologia). 9 Urinálise. EAS. Bioquímica. Cultura.
Teste de gravidez. 10 Escolha, coleta, e conservação de amostra para diagnóstico. 11 Preparo de vidraria,
reagentes e soluções. 12 Preparo de meios de cultura. 13 Equipamentos (princípios e fundamentos).
Potenciômetros. Autoclaves e fornos. Microscópios. Centrífugas. Espectrofotômetros e leitores de Elisa.
Termocicladores. Citômetros de fluxo. Filtros, destiladores e purificação de água. Cromatografia e
eletroforese. 14 Controle de qualidade no laboratório clínico.
CARGO 4: BIOQUÍMICO: 1 Fármacos que atuam nos diversos sistemas orgânicos. Farmacocinética. 2
Antimicrobianos / antiinflamatórios / antineoplásicos, medicamentos controlados. 3 Manipulação de
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medicamentos / Produção de anti-sépticos e desinfetantes. 4 Dispensação de medicamentos. Doses. Vias
de administração. 5 Padronização de medicamentos. 6 Noções de Vigilância Epidemiológica. 7 Inspeção
em Vigilância Sanitária; legislação sanitária. 8 Controle de infecção hospitalar. 9 Medicamentos
genéricos, medicamentos excepcionais, medicamentos específicos. 10 Política nacional de medicamentos.
11 Legislação farmacêutica: Lei Federal n.º 5.991/73, Resolução n.º 328/99, Portaria n.º 344/98 e Lei
Federal n.º 6.437/77. 12 Ética e legislação profissional. 13 Normas de armazenamento e transportes de
produtos. 14 Abuso e superdosagem de drogas. 15 Manipulação de medicamentos oncológicos. 16
Validação da prescrição médica. 17 Interação medicamentosa. 18 Interação medicamento-alimento. 19
Gerenciamento de resíduos farmacêuticos.
CARGOS 5 a 8: CIRURGIÃO-DENTISTA: 1 Conceitos. 2 Materiais restauradores: 2.1 Amálgama.
2.2 Resinas compostas. 2.3 Cimentos de ionômero de vidro. 3 Instrumentais. 4 Materiais protetores. 5
Diagnóstico e plano de tratamento. 6 Métodos preventivos. 7 Oclusão. 7.1 Ajuste oclusal. 7.2
Movimentos oclusivos. 7.3 Posições: relação cêntrica, máxima intercuspidação habitual, dimensão
vertical, relação de oclusão cêntrica. 7.4 Disfunção miofacial. 8 Restaurações preventivas. 8.1 Selantes.
8.2 Ionômero de vidro. 8.3 Resinas compostas e sistemas adesivos atuais. 9 Facetas estéticas. 10 Prótese
adesiva: direta e indireta. 11 Anticoagulação e tratamento dentário. 12 Inter-relação
dentística/periodontia. 13 Restaurações em dentes posteriores com resinas compostas. 14 Restaurações
em amálgama. 15. Flúor: 15.1. Mecanismo de ação do flúor. 15.2. Farmacocinética do flúor. 15.3.
Toxicologia. 16 Cariologia. 16.1 Definição e dinâmica do processo da doença cárie dentária. 16.2
Etiologia da cárie dentária. 16.2.1 Microbiologia da cárie. 16.2.2 Adesão e colonização bacteriana. 16.2.3
Especificidade bacteriana. 16.2.4 Dieta e o processo da cárie. 16.2.5 Saliva. 16.3 Características clínicas
da lesão cárie. 16.3.1 Superfície livre. 16.3.2 Superfície proximal. 16.3.3 Superfície oclusal. 16.3.4
Lesões ativas e inativas. 17 Prevenção da doença cárie. 17.1 Prevalência e incidência. 17.2 Placa dentária
cariogênica. 17.3 Diagnóstico da atividade da doença cárie. 17.4 Controle mecânico da placa dentária.
17.5 Controle químico da placa. 17.6 Controle da dieta. 17.6.1 Substituto do açúcar. 17.7 Saliva e cárie.
17.8 Flúor e cárie. 18 Urgência em odontologia. 18.1 Pronto atendimento. 18.2 Atendimento de pacientes
com alterações sistêmicas com repercussão na cavidade bucal. 19 Ética e legislação profissional.
CARGO 9: ENFERMEIRO: 1 Administração aplicada à Enfermage m. Modelos de gestão
contemporâneos em organizações hospitalares. 2 Enfermeiro como líder e agente de mudança na
perspectiva ética, política, social e humana. Relacionamento interpessoal. 3 Características do trabalho
em saúde e em Enfermagem. Divisão técnica do trabalho; interdisciplinaridade; composição da equipe de
Enfermagem; Lei do Exercício Profissional; Código de Ética. 4 Gestão de qualidade no processo de
trabalho da Enfermagem. Elaboração de normas, rotinas e manuais de procedimento. Administração do
processo de cuidar em Enfermagem. 5 Gerenciamento dos Serviços de Enfermagem. 5.1 Sistemas de
informação em Enfermagem nas práticas organizacionais, assistenciais e educacionais. 5.2 A saúde do
trabalhador no contexto da Enfermagem. 5.3 O papel do Enfermeiro no gerenciamento de resíduos de
saúde. 5.4 A vigilância epidemiológica no contexto da Enfermagem. 6 Semiologia e semiotécnica
aplicada à Enfermagem (Princípios básicos do exame físico). 7 Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE), coleta de dados, diagnóstico de Enfermagem com base na Taxonomia da North
American Nursing Diagnosis Association (NANDA), planejamento, implementação e avaliação da
assistência de Enfermagem, documentação e registro. 8 Princípios da administração de medicamentos.
Cuidados de Enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa. 9 Assistência de Enfermagem na
prevenção e controle de infecção hospitalar. 10 O Processo de Enfermagem na organização da assistência
de Enfermagem perioperatória. Planejamento da assistência de Enfermagem no período pré, trans e pós –
operatório. Papel do Enfermeiro no Centro Cirúrgico e Central de Esterilização. 11 Assistência de
enfermagem a adultos e idosos com alterações clínicas nos sistemas orgânicos, de acordo com as
necessidades humanas básicas utilizando o processo de enfermagem. Modelos de intervenção na saúde da
população idosa. 12 Planejamento da assistência de Enfermagem nas alterações dos sistemas
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hematopoiético - linfático, gastrointestinal, cardiovascular, respiratório, renal, geniturinário, endócrino,
nervoso e músculo-esquelético. 13 Assistência de Enfermagem nas alterações clínicas em situações de
urgência e emergência. 14 Assistência de Enfermagem em doenças infecto – contagiosa. 15 Assistência
de Enfermagem em unidade de terapia intensiva adulto, pediátrico e neonatal. 16 Aplicações terapêuticas
e procedimentos tecnológicos aos clientes em estado crítico e/ou com intercorrências clínico-cirúrgicas
(transplante de órgãos, terapia oncológica, terapia renal substitutiva, pós-operatório de cirurgias cardíaca,
vascular e neurocirurgia). 17 Terapia celular. 18 Assistência de Enfermagem em saúde materna: gestação
e desenvolvimento fetal, propedêutica obstétrica. Assistência à gestante de alto risco, à parturiente, a
puérpera e ao recém- nato. Urgências obstétricas e neonatais. 19 Promoção e manejo do aleitamento
materno. Alojamento conjunto. 20 Assistência de Enfermagem à criança hospitalizada (lactente, préescolar, escolar e adolescente) com base nas etapas do processo de Enfermagem. Procedimentos de
Enfermagem aplicados ao cliente pediátrico. 21 A prática da Enfermagem em saúde coletiva. Programa
de saúde da família. 22 Enfermagem no programa de assistência domiciliar. Planejamento e promoção do
ensino de auto-cuidado ao cliente.
CARGO 10: ENGENHEIRO SANITARISTA: 1 Noções de saúde pública, epidemiologia e
saneamento. 2 Sistemas de abastecimento de água. 3 Qualidade da água. 4 Tratamento de água de
abastecimento. 5 Controle de poluição da água. 6 Sistemas de esgotos sanitários. 7 Tratamento de águas
residuárias. 8 Resíduos sólidos e limpeza pública. 9 Sistemas de drenagem urbana. 10 Controle de
poluição do ar.
CARGOS 11 e 12: FARMACÊUTICO: 1 Fármacos que atuam nos diversos sistemas orgânicos.
Farmacocinética. 2 Antimicrobianos / antiinflamatórios / antineoplásicos, medicamentos controlados. 3
Manipulação de medicamentos / Produção de anti-sépticos e desinfetantes. 4 Dispensação de
medicamentos. Doses. Vias de administração. 5 Padronização de medicamentos. 6 Noções de Vigilância
Epidemiológica. 7 Inspeção em Vigilância Sanitária; legislação sanitária. 8 Controle de infecção
hospitalar. 9 Medicamentos genéricos, medicamentos excepcionais, medicamentos específicos. 10
Política nacional de medicamentos. 11 Legislação farmacêutica: Lei Federal n.º 5.991/73, Resolução n.º
328/99, Portaria n.º 344/98 e Lei Federal n.º 6.437/77. 12 Ética e legislação profissional. 13 Normas de
armazenamento e transportes de produtos. 14 Abuso e superdosagem de drogas. 15 Manipulação de
medicamentos oncológicos. 16 Validação da prescrição médica. 17 Interação medicamentosa. 18
Interação medicamento-alimento. 19 Gerenciamento de resíduos farmacêuticos.
CARGO 13: FÍSICO MÉDICO: 1 Mecânica. 1.1 Leis de Newton. 1.2 Conservação de energia. 1.3
Equilíbrio estático. 1.4 Forças de compressão e de tração. 1.5 Momento de uma força (torque). 1.6
Momento angular. 2 Óptica. 2.1 Leis da reflexão e da refração. 2.2 Difração. 2.3 Absorção. 2.4
Interferência. 2.5 Lentes delgadas. 3 Ondas. 3.1 Princípio da superposição. 3.2 Ressonância. 3.3
Batimento. 3.4 Onda estacionária. 4 Som. 4.1 Ondas sonoras. 4.2 Efeito Doppler. 5 Eletricidade e
magnetismo. 5.1 Campo elétrico. 5.2 Potencial elétrico. 5.3 Circuitos elétricos. 5.4 Capacitores. 5.5
Campo magnético. 5.6 Lei de Ampère. 5.7 Lei de Faraday. 6 Radiação. 6.1 Tipos de radiação e suas
características. 6.2 Raios X. 6.2.1 Proteção radiológica. 6.2.2 Dose absorvida e equivalente. 6.2.3 Limites
permissíveis de radiação e precauções. 6.3 Radiação eletromagnética. 7 Desintegração nuclear. 7.1 Meiavida. 7.2 Atividade. 7.3 Vida média. 8 Aplicações. 8.1 Microscópio óptico. 8.2 Microscópio eletrônico.
8.3 Ultra-som aplicado à medicina. 8.4 Defeitos visuais do olho humano. 8.5 Ressonância magnética
nuclear. 8.6 Radioterapia. 8.7 Fisioterapia.
CARGO 14: FISIOTERAPEUTA: 1 Anatomia geral. 2 Fisiologia geral. 3 Neuroanatomia. 4
Cinesiologia. 5 Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações de termoterapia fototerapia - hidroterapia - massoterapia - cinesioterapia - eletroterapia - manipulação vertebral. 6
Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia. 7 Fisioterapia em neurologia. 8 Fisioterapia em
ginecologia e obstetrícia. 9 Fisioterapia em pediatria, geriatria e neonatologia. 10 Fisioterapia em
cardiovascular. 11 Fisioterapia e amputação: prótese e órteses - mastectomias. 12 Fisioterapia em
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pneumologia; fisioterapia respiratória: fisioterapia pulmonar - gasimetria arterial; insuficiência
respiratória aguda e crônica; infecção do aparelho respiratório; avaliação fisioterápica do paciente crítico;
ventilação mecânica - vias aéreas artificiais: indicações da ventilação mecânica, modos de ventilação
mecânica, desmame da ventilação mecânica. 13 Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito de
ergonomia, doenças ocupacio nais relacionadas ao trabalho, práticas preventivas no ambiente de trabalho.
14 Fisioterapia em pré e pós operatório. 15 Ventilação mecânica. 16 Assistência fisioterapêutica
domiciliar - Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC). 17 Ética e legislação profissional.
CARGO 15: FONOAUDIÓLOGO: 1 Sistema do aparelho auditivo: bases anatômicas e funcionais. 2
Audiologia clínica. 3 Procedimentos subjetivos de testagem audiológica - indicação, seleção e adaptação
do aparelho de ampliação sonora individual. 4 Audiologia do trabalho: ruído, vibração e meio ambiente. 5
Audiologia educacional. 6 Neurofisiologia do sistema motor da fala. Funções neurolingüísticas. Sistema
sensório- motor-oral - etapas evolutivas. Desenvolvimento da linguagem. 7 Deformidades crânio-faciais.
Características fonoaudiológicas. 8 Avaliação mio- funcional. Tratamento fonoaudiológico. 9 Distúrbio da
voz. Disfonias. Aspectos preventivos. Avaliação e fonoterapia. 10 Distúrbio de linguagem da fala e da
voz decorrentes de fatores neurológicos congênitos, psiquiátricos, psicológicos e sócio-ambientais.
Desvios fonológicos. 11 Fisiologia de deglutição. Desequilíbrio da musculação oro- facial e desvios da
deglutição. Prevenção, avaliação e terapia mio-funcional. 12 Disfonias: teorias, avaliação e tratamento
fonoaudiológico. 13 Distúrbio de aprendizagem da linguagem escrita: prevenção, diagnóstico e
intervenção fonoaudiológica. 14 Aleitamento materno, vantagens - fisiologia da lactação. 15 Assistência
fonoaudiológica domiciliar. 16 Ética e legislação profissional.
CARGOS 16 a 43: MÉDICO: 1 Anatomia humana. 2 Parasitologia médica. 3 Fisiologia humana. 4
Imunologia e imunopatologia. 5 Patologia em clínica médica. 6 Emergências clínicas. 7 Considerações
fundamentais em cirurgia geral: pré e pós-operatório; respostas endócrinas e metabólicas aos traumas;
reposição nutricional e hidroeletrolítica do paciente cirúrgico. 8 Noções importantes para o exercício da
cirurgia geral sobre oncologia; anestesia; cirurgias pediátrica, vascular periférica e urológica; ginecologia
e obstetrícia. 9 Antibioticoterapia profilática e terapêutica; infecção hospitalar.
CARGO 44: NUTRICIONISTA: 1 Unidades de alimentação e nutrição - objetivos e características,
planejamento físico, recursos humanos, abastecimento e armazenamento, custos, lactário, banco de leite e
cozinha dietética. 2 Nutrição normal: definição, leis da alimentação / requerimentos e recomendações de
nutrientes - alimentação enteral e parenteral. 3 Planejamento, avaliação e cálculo de dietas e(ou) cardápio
para adulto, idoso, gestante, nutriz, lactente, pré-escolar e escolar, adolescente e coletividade sadia em
geral. 4 Desnutrição: epidemiologia de desnutrição, aspectos sociais e econômicos. Programa de combate
às carências nutricionais e Programa Bolsa Alimentação. 5 Diagnósticos antropométricos: padrões de
referência / indicadores: vantagens, desvantagens e interpretação / avaliação nutricional do adulto: índice
de massa corporal (classificação de GARROW). 6 Dietoterapia nas enfermidades do sistema
cardiovascular. 7 Dietoterapia nos distúrbios metabólicos: obesidade - Diabete Mellitus e dislipidemias. 8
Dietoterapia nas carências nutricionais: desnutrição energético-protéica, anemias nutricionais e carência
de vitaminas. 9 Dietoterapia das doenças renais. 10 Alimentos: conceito; características e qualidade dos
alimentos; perigos químicos, físicos e biológicos. 11 Microbiologia dos alimentos: fatores que
influenciam a multiplicação dos microrganismos; microrganismos patogênicos de importância em
alimento. 12 Conservação e armazenamento de alimentos: uso do calor, do frio, do sal/açúcar, aditivos,
irradiação e fermentação. 13 Vigilância Sanitária: conceito, histórico, objetivos, funções. Importância na
Saúde Pública. Inspeção em Vigilância Sanitária; noções básicas de processo administrativo sanitário. 14
Noções básicas de Vigilância Epidemiológica. 15 Legislação sanitária: Lei n.° 6.437/77; Decreto-Lei n.°
986/69; Resolução 12/01. 16 Interação entre medicamentos e nutrientes. 17 Ética e legislação
profissional.
CARGO 45: PSICÓLOGO CLÍNICO: 1 Avaliação psicológica: fundamentos da medida psicológica.
Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e interpretação de resultados. Técnicas de
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entrevista. 2 Psicologia do desenvolvimento. 3 Psicopatologia geral. 4 Impacto diagnóstico/ processo de
adoecimento/ enfrentamento da doença e adesão ao tratamento. 5 Processo de hospitalização. 6 Psicologia
hospitalar. 7 Psicossomática. 8 Psicologia social e psicologia sociohistórica. 9 Psicologia institucional. 10
Reforma psiquiátrica no Brasil. 11 Equipes interdisciplinares: interdisciplinaridade e
multidisciplinariedade em saúde. 12 Psicoterapia breve. 13 Teorias e técnicas psicológicas:
psicanálise/Gestalt Terapia/ Behaviorismo/ Reich. 14 Clínica infantil: teoria e técnica. 15 Clínica de
adolescentes: teoria e técnica. 16 Psicoterapia familiar: teoria e técnica. 17 Psicoterapia de grupo. 18
Código de Ética Profissional dos Psicólogos. 19 A violência na infância, na adolescência e na família. 20
A clínica da terceira idade. 21 Saúde do trabalhador: conceitos e práticas. 22 Ética e legislação
profissional.

14.2.1.3 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
CARGO 46: TÉCNICO EM ENFERMAGEM : 1 Ética profissional. 2 Higiene e profilaxia. 3
Anatomia e fisiologia humanas. 4 Microbiologia e parasitologia. 5 Nutrição e dietética. 6 Enfermagem
médica. 7 Enfermagem cirúrgica. 8 Enfermagem em saúde pública. 9 Enfermagem neuropsiquiátrica. 10
Psicologia aplicada. 11 Farmacologia. 12 Legislação do trabalho. 13 Relações humanas no trabalho. 14
Segurança no trabalho. 15 Epidemiologia e estatística aplicada à saúde do trabalhador. 16 Doenças
ocupacionais. 17 Enfermagem do trabalho. 18 Atendimento de emergência e primeiros socorros.
CARGO 47: TÉCNICO EM RADIOLOGIA: 1 Radioproteção. 1.1 Princípios básicos e monitorização
pessoal e ambiental. 2 Conhecimentos técnicos sobre operacionabilidade de equipamentos em radiologia.
3 Câmara escura - manipulação de filmes, chassis, ecrans reveladores e fixadores, processadora de
filmes. 4 Câmara clara - seleção de exames, identificação; exames gerais e especializados em radiologia.
5 Fluxograma técnico - administrativo - registro do paciente, identificação, encaminhamento de laudos,
arquivamento. 6 Métodos de imagem: tomografia, ressonância magnética, hemodinâmica, mamografia,
exames contrastados. 7 Conduta ética dos profissionais da área de saúde.

FLORA VALLADARES COELHO
Secretária de Estado da Gestão Administrativa
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ANEXO I
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS
Cargo

Especialidade

Assistente Social

-

Biólogo

-

Biomédico

-

Bioquímico

-

Cidade de
Inscrição/ Cidade
de Provas/Pólo de
Classificação

Cirurgião-Dentista
Buco-Maxilar

Vagas

Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul

4

Rio Branco

Rio Branco

6

Brasiléia

Brasiléia

2

Rio Branco

Rio Branco

6

Brasiléia

Brasiléia

1

Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul

1

Rio Branco

Rio Branco

6

Brasiléia

Brasiléia

3

Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul

1

Feijó

Feijó

1

Rio Branco

Rio Branco

9

Sena Madureira

Sena Madureira

1

Cruzeiro do Sul

3

Marechal Thaumaturgo

1

Cruzeiro do Sul
-

Localidade da vaga

Porto Walter

1

Tarauacá

Jordão

1

Rio Branco

Rio Branco

6

Sena Madureira

Santa Rosa do Purus

1

Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul

1

Rio Branco

Rio Branco

2

Endodentia

Rio Branco

Rio Branco

3

Odontopediatria

Rio Branco

Rio Branco

1

22

Total de
vagas

Reserva de
vagas aos
portadores de
deficiência

10

1

8

1

8

1

15

1

20
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Cargo

Especialidade

Cidade de
Inscrição/ Cidade
de Provas/Pólo de
Classificação

Brasiléia

Cruzeiro do Sul

Enfermeiros

-

Feijó
Rio Branco

Sena Madureira

Tarauacá
Engenheiro
Sanitarista
Farmâceutico

Assis Brasil

1

Brasiléia

2

Xapuri

2

Cruzeiro do Sul

13

Mâncio Lima

1

Marechal Thaumaturgo

1

Porto Walter

1

Rodrigues Alves

1

Feijó

2

Plácido de Castro

1

Rio Branco

27

Senador Guiomard

1

Manoel Urbano

1

Santa Rosa do Purus
Sena Madureira

1
2

Jordão

1

Tarauacá

2

60

3

Rio Branco

Rio Branco

1

1

-

-

Cruzeiro do Sul
Rio Branco

Cruzeiro do Sul
Rio Branco

1
4

6

1

Rio Branco

Rio Branco

1

Rio Branco

Rio Branco

2

2

1

Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul

2

14

1

Rio Branco

Rio Branco

12

Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul

1

5

1

Rio Branco

Rio Branco

4

Físico Médico

Fonoaudiólogo

Vagas

Reserva de
vagas aos
portadores de
deficiência

-

Vigilância Sanitária

Fisioterapeuta

Localidade da vaga

Total de
vagas

-

-
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Cargo

Especialidade

Anestesiologia

Cidade de
Inscrição/ Cidade
de Provas/Pólo de
Classificação

Localidade da vaga

Vagas

Feijó
Cruzeiro do Sul

Feijó
Cruzeiro do Sul

1
1

Rio Branco

Rio Branco

2

Cirurgia Cabeça e
Pescoço

Rio Branco

Rio Branco

1

Cirurgia Gástrica

Rio Branco

Rio Branco

1

Cirurgia Geral

Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul

1

Cirurgia Oncológica

Rio Branco

Rio Branco

1

Cirurgia Pediátrica

Rio Branco

Rio Branco

1

Cirurgia Plástica

Rio Branco

Rio Branco

2

Brasiléia

Assis Brasil

1

Manoel Urbano

1

Santa Rosa do Purus

1

Marechal Thaumaturgo

1

Porto Walter

1

Rio Branco

Rio Branco

2

Dermatologia

Rio Branco

Rio Branco

1

Epidemiologia

Rio Branco

Rio Branco

1

Gastroenterologia

Rio Branco

Rio Branco

1

Geriatria

Rio Branco

Rio Branco

1

Rio Branco

Rio Branco

1

Tarauacá

Tarauacá

1

Hematologia

Rio Branco

Rio Branco

2

Infectologia

Rio Branco

Rio Branco

2

Mastologia

Rio Branco

Rio Branco

1

Neurocirurgia/Clínica

Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul

1

Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul

1

Rio Branco

Rio Branco

1

Oncologia Clínica

Rio Branco

Rio Branco

1

Ortopedia

Rio Branco

Rio Branco

1

Patologia

Rio Branco

Rio Branco

2

Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul

2

Rio Branco

Rio Branco

3

Rio Branco

Rio Branco

2

Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul

1

Rio Branco

Rio Branco

3

Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul

1

Cardiologia

Sena Madureira
Clínico Geral
Cruzeiro do Sul

Médico
Gineco-Obstetra

Oftalmologia

Pediatria
Pediatria Intensivista
Psiquiatria
Radiologia

Rio Branco

Rio Branco

2

Radioterapia

Rio Branco

Rio Branco

1

Urologia Oncológico

Rio Branco

Rio Branco

1

24

Total de
vagas

Reserva de
vagas aos
portadores de
deficiência

52
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Cargo

Especialidade

Nutricionista

-

Psicologo

-

Técnico em
Enfermagem

-

Cidade de
Inscrição/ Cidade
de Provas/Pólo de
Classificação

-

Vagas

Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul

1

Rio Branco

Rio Branco

5

Brasiléia

Brasiléia

1

Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul

2

Rio Branco

Rio Branco

10

Brasiléia

Brasiléia

3

Sena Madureira

Manoel Urbano

3

Rio Branco

Rio Branco

80

Tarauacá

Tarauacá

4

Assis Brasil

1

Brasiléia

1

Xapuri

1

Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul

2

Feijó

Feijó

1

Manoel Urbano

1

Sena Madureira

1

Brasiléia

Técnico em
Radiologia

Localidade da vaga

Sena Madureira
Rio Branco
Tarauacá

Plácido de Castro

1

Rio Branco

10

Tarauacá

1

25

Total de
vagas

Reserva de
vagas aos
portadores de
deficiência

6

1

13

1

90

5

20
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ANEXO II
Endereços das agências do Banco da Amazônia onde serão recebidas as inscrições ao concurso público
para provimento de vagas no cargo de Nível Médio e de Nível Superior da Secretaria de Estado de Saúde
do Estado do Acre.
UF

CIDADE
Brasiléia
Cruzeiro do Sul
Feijó
AC
Rio Branco
Sena Madureira
Tarauacá

AGÊNCIA
Brasiléia
Cruzeiro do Sul
Feijó
Rio Branco
Sena Madureira
Tarauacá

ENDEREÇO
Avenida Prefeitura Rolando Moreira, n.º 358.
Boulevard Thaumaturgo, n.º 317.
Praça 1.º de Janeiro, n.º 68.
Rua Arlindo P. Leal, n.º 107.
Rua Padre Egídio, n.º132.
Rua Coronel Juvêncio de Menezes, n.º320.
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