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CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CCS 

SANTO ANTONIO DE JESUS (BA) 

Matéria / Área de 
Conhecimento 

Nº de Vagas 
– Ampla 

Concorrência 

Classe 
 

Regime de 
Trabalho 

Requisitos 
Específicos Pontos 

Ciências da Biointeração/ 
Ciências Básicas da Saúde 

01 Adjunto 
Dedicação 
Exclusiva 

Graduação em 
Farmácia 

1. Distúrbios Hemodinâmicos: patogenia e 
farmacoterapia aplicada a pacientes críticos. 

2. Doenças inflamatórias agudas e crônicas: 
etiopatogênese e abordagem clínico farmacológica. 

3. Distúrbios do sistema digestório: patologia, 
correlações clínicas e terapêutica medicamentosa. 

4. Farmacologia dos Antimicrobianos e sua relação no 
contexto de infecção hospitalar. 

5. Esquizofrenia: fisiopatologia e terapêutica 
medicamentosa. 

6. Distúrbios Endócrinos no controle glicêmico: 
patologia, correlações clínicas e tratamento 
farmacológico. 

7. Neoplasias: Abordagem clínica, molecular e a 
quimioterapia do câncer. 

8. Distúrbios do crescimento e da diferenciação 
celular: patogênese e correlações clínicas. 

9. Farmacocinética, Farmacodinâmica e princípios da 
terapêutica medicamentosa. 

10. Hipertensão arterial sistêmica: patologia, 
correlações clínicas e terapêutica medicamentosa. 
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Ciências Morfofuncionais/ 
Ciências Básicas da Saúde 

01 Adjunto 
Dedicação 
Exclusiva 

Graduação na 
área de Ciências 

da Saúde ou 
Ciências 

Biológicas 

1. Do terceiro mês ao nascimento: o feto e a placenta. 

2. Formação do embrião: da 1ª a 8ª semana do 
desenvolvimento. 

3. Desenvolvimento do sistema nervoso central e 
malformações congênitas correlatas.  

4. Formação da placenta e membranas fetais. 

5. Embriologia do Sistema Faríngeo e malformações 
congênitas. 
 
6. Embriologia e Anatomia do Sistema Respiratório. 

7. Embriologia e Anatomia do Sistema Digestório. 

8. Embriologia e Histologia do Sistema Urinário. 

9. Embriologia e Histologia do Sistema 
Cardiovascular. 

10. Anatomia e Histologia do Sistema Nervoso. 

Alimentação 
Coletiva/Ciência dos 

Alimentos 
 

01 Assistente 
Dedicação 
Exclusiva 

Graduação em 
Nutrição 

1. Planejamento em Alimentação Coletiva: etapas do 
planejamento físico-funcional de Unidades de 
Alimentação e Nutrição e suas especificidades, do 
dimensionamento, da logística e dos equipamentos. 

2. Cardápios e comensalidade contemporânea: do 
planejamento à execução; controle e monitoramento 
de cardápios, trabalho manual x tecnologia em UAN. 

3. Gestão da qualidade, sistema de certificação e 
sistemas de informação em Unidades de Alimentação 
e Nutrição. 

4. Gestão de Recursos Humanos, Saúde do 
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Trabalhador, ergonomia e especificidades no ambiente 
de produção de refeições. 

5. Vigilâncias e Promoção de Saúde em Unidades de 
Alimentação e Nutrição. 

6. Custos na gestão de refeições: planejamento e 
controle orçamentário. 

7. Alimentação coletiva e sustentabilidade: estratégias, 
controles de produção, administração de materiais, 
logística de suprimentos e resíduos. 

8. Gestão de UAN e políticas públicas: Programa de 
Alimentação do Trabalhador, Programa Nacional de 
Alimentação Escolar e tendências. 

Atenção Nutricional nos 
Ciclos da Vida I/Práticas 

do Cuidado em Saúde 
 

02 Assistente 
Dedicação 
Exclusiva 

Graduação em 
Nutrição 

1. Conduta nutricional para o paciente obeso crítico.   

2. Atividade física: Aspectos nutricionais para o adulto 
ativo/ atleta. 

3. Manejo nutricional de gestantes após cirurgia 
bariátrica. 

4. Processo de cuidado em nutrição no idoso 
hospitalizado. 

5. Doenças Inflamatórias Intestinais: terapia 
nutricional oral, enteral e parenteral. 

6. Marketing em alimentação e nutrição: 
possibilidades e limitações;  

7. Terapia nutricional para o paciente adulto portador 
de doença renal. 

8. Atenção nutricional dos distúrbios hipertensivos 
específicos da gestação. 

9. Nutrição clínica além do hospital: papel do cuidado 
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nutricional domiciliar e ambulatorial na prevenção e 
tratamento de doenças. 

10. Nutrição na gestação e primeiro ano de vida e 
prevenção de doenças crônicas do adulto. 

Enfermagem na Atenção à 
Saúde da Criança e do 

Adolescente / Práticas do 
Cuidado em Saúde 

 

01 Assistente 
Dedicação 
Exclusiva 

 

Graduação em 
Enfermagem 

 

1. Políticas Públicas de Atenção à Saúde da Criança e 
do Adolescente. 

2. Assistência de Enfermagem à criança e adolescente 
com Doença Falciforme. 

3. Cuidados de enfermagem à criança e ao adolescente 
com doenças infecto contagiosas e diarréicas. 

4. Atuação de Enfermagem frente à Criança e 
Adolescente em situação de violência. 

5. Consulta de enfermagem em puericultura, anamnese 
e exame físico da criança e do adolescente / PROSAD 
e Consulta de Enfermagem ao Adolescente. 

6. Cuidados de Enfermagem à criança e adolescentes 
com afecções oncológicas. 

7. Cuidados de Enfermagem às crianças e adolescentes 
com distúrbios alimentares: anorexia, bulimia e 
obesidade. 

8. Cuidados de enfermagem ao recém-nascido com 
icterícia neonatal. 

9. Ressuscitação cardiopulmonar neonatal e pediátrico. 

10. Atenção de Enfermagem à criança e adolescente 
em situação de hospitalização/ brinquedo terapêutico. 

Enfermagem na Atenção à 
Saúde do Adulto e do 

Idoso: abordagem clínica 
e cirúrgica/ Práticas do 

02 Adjunto 
Dedicação 
Exclusiva 

 

Graduação em 

1. Medidas de Biossegurança no Ambiente Cirúrgico e 
os Critérios para Cirurgia Segura. 

2. Sistematização da Assistência de Enfermagem Peri-
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Cuidado em Saúde 
 

Enfermagem 

 

operatória – SAEP. 

3. Aspectos Organizacionais e Dimensionamento de 
pessoal de uma Central de material esterilizado 
(CME). 

4. Gestão da informação, Indicadores de Qualidade e 
Processos de Acreditação no Centro Cirúrgico. 

5. Sistematização da Assistência de Enfermagem no 
Processo de Cuidar em SRPA. 

6. O processo de cuidar da pessoa idosa e família no 
contexto hospitalar. 

7. O cuidado de enfermagem à pessoa idosa vítima de 
queda. 

8. Aspectos clínicos, epidemiológicos e psicossociais 
que fundamentam o cuidar sistematizado à pessoa 
idosa com infecção do trato respiratório. 

9. Aspectos clínicos, epidemiológicos e psicossociais 
que fundamentam o cuidar sistematizado à pessoa 
idosa com alteração do trato urinário. 

10. Aspectos voltados à avaliação da funcionalidade 
do idoso em processo demencial. 

Enfermagem na Atenção à 
Saúde Mental/Práticas do 

Cuidado em Saúde 
01 Assistente 

Dedicação 
Exclusiva 

 

Graduação em 
Enfermagem 

 

1. Políticas de Saúde Mental: avanços e desafios. 

2. Sistematização da Assistência de Enfermagem ao 
indivíduo portador de Esquizofrenia. 

3. Sistematização da Assistência de Enfermagem ao 
indivíduo portador de Transtorno de Humor. 

4. Sistematização da Assistência de Enfermagem ao 
indivíduo portador de Distúrbios de Ansiedade. 

5. Sistematização da Assistência de Enfermagem ao 
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ser humano com distúrbios relacionados ao uso de 
álcool e outras drogas. 

6. Sistematização da Assistência de Enfermagem ao 
ser humano nas emergências psiquiátricas. 

Fundamentos Teóricos e 
Técnicos para o Cuidar em 
Enfermagem II/ Práticas 
do Cuidado em Saúde 

02 Assistente 
Dedicação 
Exclusiva 

 

Graduação em 
Enfermagem 

 

1. O Cuidar Cuidado através do pensamento crítico, da 
tomada de decisão Ética e do Processo de 
enfermagem. 

2. Princípios e Cuidados de enfermagem na 
administração de drogas e soluções e cálculo de 
medicações. 

3. Princípios e cuidados de enfermagem no preparo e 
administração de medicamentos por via intramuscular. 

4. Princípios e cuidados de enfermagem no preparo e 
administração de medicamentos por via intradérmica e 
subcutânea. 

5. Princípios e cuidados de enfermagem no preparo e 
administração de medicamentos e soluções por via 
intravenosa. 

6. Princípios e cuidados de enfermagem à pessoa com 
necessidades de oxigenação. 

7. O processo de Enfermagem na promoção da 
integridade cutânea e no cuidado ao portador de 
feridas. 

8. Princípios e cuidados de enfermagem na realização 
do curativo em ambiente hospitalar. 

9. Princípios e cuidados de enfermagem na realização 
do cateterismo nasogástrico e nasoenteral. 

10. Princípios e cuidados de enfermagem à pessoa 
com necessidades de eliminação urinária. 
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Fundamentos Teóricos e 
Técnicos para o Cuidar em 
Enfermagem I/ Práticas do 

Cuidado em Saúde 
 

01 Adjunto 
Dedicação 
Exclusiva 

 

Graduação em 
Enfermagem 

 

1.  As teorias de Enfermagem e sua aplicabilidade nos 
processos cuidativos. 

2. O raciocínio crítico, o processo de Enfermagem e o 
planejamento do cuidado ao paciente. 

3.  A Comunicação na enfermagem e Relacionamento 
interpessoal. 

4. A importância do ambiente terapêutico para a 
Segurança do paciente. 

5. O processo de Enfermagem na prevenção e controle 
de infecções e biossegurança. 

6. Princípios e cuidados na aplicabilidade do exame 
físico do sistema linfático no adulto e suas implicações 
para o cuidado de enfermagem. 

7. Princípios e cuidados na aplicabilidade do exame 
físico da pele, mucosas e fâneros no adulto e suas 
implicações para o cuidado de enfermagem. 

8. Semiologia e Semiotécnica do sistema Cardio-
Respiratório e Circulatório. 

9. Semiologia e Semiotécnica do sistema Músculo 
esquelético. 

10. Semiologia e Semiotécnica do sistema Gênito-
Urinário. 

Vivência 
Multiprofissional: práticas 

em Saúde da Família/ 
Saúde Coletiva 

01 Assistente 
Dedicação 
Exclusiva 

Graduação na 
Área de Ciências 

da Saúde ou 
Graduação em 

Psicologia 

1. A importância da Vivência Profissional em Saúde e 
as categorias profissionais na Atenção Básica, na 
Média e na Alta Complexidade. 

2.  Bases conceituais da Redes de Atenção à Saúde: os 
elementos constitutivos das redes de atenção no 
Sistema Único de Saúde. 
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3. Saúde e Município: o exemplo de Santo Antônio de 
Jesus: estrutura e organização do Sistema Municipal 
de Saúde, Rede de Serviços Municipais de saúde e os 
Distritos Sanitários de Saúde; 

4. Diário Cartográfico: vivência nas unidades dos 
Serviços de Saúde. 

5. Educação em Saúde e as visitas domiciliares na 
prática de Promoção da Saúde: trabalho em equipe, 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família e Programa 
Saúde na Escola. 

 
 
 

Atenção Básica à Saúde/ 
Saúde Coletiva 

 
 
 
 

01 Assistente 
Dedicação 
Exclusiva 

Graduação na 
Área de Ciências 

da Saúde ou 
Graduação em 

Psicologia 

1. Política Nacional da Atenção Básica, legislação e 
resoluções nacionais, estaduais e municipais, cadernos 
da atenção básica e seus protocolos municipais. 

2. Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes; as 
estratégias de reorganização do modelo assistencial; 
definições, saberes, práticas e desafios da Saúde 
Coletiva. 

3. A Vigilância à Saúde (epidemiológica, sanitária e 
ambiental) e sua importância na rede de atenção à 
saúde. 

4. Gestão em Saúde: programação, planejamento e 
coordenação da Atenção Primária à Saúde e os 
indicadores e sistemas de informação da saúde. 

5. As redes de cuidados na Atenção Básica, a 
referência e a contra-referência nos níveis da atenção à 
saúde. 

6. Saúde Rural e seu processo cultural, social, 
econômico, ambiental e sua relação com o cuidado à 
saúde. 
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Problemas de Saúde na 
Mulher e na Gestação/ 
Práticas do Cuidado em 

Saúde 

01 Auxiliar 20h 
Graduação em 

Medicina 

1. Testes preventivos e câncer do colo do útero. 

2. Assistência pré-natal no contexto da hierarquização 
da atenção à saúde. 

3. Diagnóstico e tratamento das DSTs na mulher. 

4. Indicações e mecanismos de parto no contexto da 
política de humanização. 

5. Prevenção da gravidez na adolescência e 
minimização de suas consequências. 

Problemas de Saúde na 
Mulher e na Gestação/ 
Práticas do Cuidado em 

Saúde 
 

01 Assistente 
Dedicação 
Exclusiva 

Graduação em 
Enfermagem 

1. Testes preventivos e câncer do colo do útero. 

2. Assistência pré-natal no contexto da hierarquização 
da atenção à saúde. 

3. Diagnóstico e tratamento das DSTs na mulher. 

4. Indicações e mecanismos de parto no contexto da 
política de humanização. 

5. Prevenção da gravidez na adolescência e 
minimização de suas consequências. 

Atividade Prática em 
Saúde da Família/ Práticas 

do Cuidado em Saúde 
06 Auxiliar 20h 

Graduação em 
Medicina 

1. Rotinas da Atenção Básica na linha de cuidado de 
atenção à mulher: rastreamento de neoplasia, 
sexualidade, contracepção e violência. 

2. Clínica ampliada na Atenção Básica e medicina 
centrada na pessoa. 

3. Vigilância epidemiológica, notificação e 
planejamento em saúde. 

4. Território e ambiente no processo saúde-doença: 
territorialização no Programa de Saúde da Família. 

5. Rede Cegonha e linha de cuidado de atenção à 
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gestante: pré-natal de baixo risco na atenção básica. 

6. Saúde do Trabalhador e Ambiental na Atenção 
Básica: condições de trabalho, problemas 
osteoarticulares e musculares e exposição a agentes 
físicos, químicos e biológicos. 

Problemas de Saúde na 
Infância e na 

Adolescência/ Práticas do 
Cuidado em Saúde 

 
 

02 Auxiliar 20h 
Graduação em 

Medicina 

1. Particularidades da anamnese e exame físico do 
lactante, pré-escolar, escolar e adolescente. 

2. Aleitamento materno: prevenção e manejo das 
dificuldades. 

3. Vigilância do desenvolvimento infantil e seu 
impacto social. 

4. Puericultura e promoção de hábitos de vida 
saudáveis na infância. 

5. Violência à criança e ao adolescente na perspectiva 
da atenção à saúde. 

Práticas em Média 
Complexidade/ Práticas 
do Cuidado em Saúde 

02 Auxiliar 20h 
Graduação em 

Medicina 

1. Suporte Avançado de Vida: oficinas de ATLS. 

2. Suporte nutricional no paciente cirúrgico. 

3. Abdome agudo: causas e tratamento. 

4.Antibioticoterapia e antibioticoprofilaxia em 
cirurgia. 

5. Indicação e realização de sondagens, cateterizações, 
drenagens e curativos. 

6. Reposição hidroeletrolítica no paciente cirúrgico. 

Saúde Mental/ Práticas do 
Cuidado em Saúde 

01 Auxiliar 20h 
Graduação em 

Medicina 

1. Linha de cuidado de atenção à saúde mental: 
desinstitucionalização e substitutividade. 

2. Direitos Humanos na saúde mental: da coerção à 
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coesão. 

3. Transferência, contra-transferência e manejo do 
vínculo na clínica da saúde mental. 

4. Abordagem ao transtorno mental comum: ansiedade 
e somatizações. 

5. O papel da família e da comunidade na gestão do 
cuidado da clínica da saúde mental. 

Saúde Mental/ Práticas do 
Cuidado em Saúde 

01 Assistente 
Dedicação 
Exclusiva 

Graduação em 
Psicologia 

1. Desenvolvimento infantil e estruturação subjetiva. 

2. Alteridade e manejo relacional na clínica da saúde 
mental. 

3. O racismo e os transtornos mentais na clínica. 

4. Abordagem ao uso abusivo de substâncias 
psicoativas. 

5. Aspectos psicossociais nos transtornos psíquicos. 

Estudo, Pesquisa e 
Extensão no Campo da 

Saúde Coletiva em 
Contextos Comunitários, 

Educação em Saúde/Saúde 
Coletiva 

 

01 Assistente 
Dedicação 
Exclusiva 

Graduação na 
área de Ciências 
da Saúde ou de 

Ciências 
Humanas 

1. Constituição sócio-histórica do conceito de saúde e 
os desafios à formação interdisciplinar em saúde no 
contexto contemporâneo.  

2. Promoção da saúde e prevenção de doenças e a 
categoria de risco no campo da saúde coletiva: 
dilemas, contradições e desafios. 

3. Formação interdisciplinar em saúde e sua interface 
com modelos de atenção à saúde contemporâneos: 
possibilidades e desafios. 

4. Extensão universitária: possibilidades e desafios 
para formação interdisciplinar em saúde.  

5. Abordagens quali-quantitativas de pesquisa em 
contextos comunitários e suas contribuições para 
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formação interdisciplinar em saúde. 

6. O campo da Saúde Coletiva: os desafios da  
articulação entre seus pilares para a formação e o agir 
em saúde. 

 
Cultura e Sociedade; 

Processo de Apropriação 
da Realidade II /Saúde 

Coletiva 
 

01 Assistente 
Dedicação 
Exclusiva 

Graduação em 
Ciências Sociais - 

Antropologia, 
Ciência Política e 

Sociologia 

1. A emergência da sociedade industrial e a 
consolidação do pensamento social moderno. 

2. Narrativas da modernidade a partir de Durkheim, 
Weber e Marx: interfaces com o campo da saúde. 

3. As noções de agência e estrutura, objetividade e 
subjetividade: articulação conceitual para estudos em 
contexto comunitários. 

4. Pesquisa social e etnografia em contextos 
comunitários: contribuições para a formação 
interdisciplinar em saúde. 

5. Pós-colonialismo, globalização e identidade: 
implicações para o campo da saúde. 

6. Concepções de natureza e cultura: contribuições 
para a compreensão do processo saúde-doença-
cuidado em contextos comunitários. 

Saúde, Cuidado e 
Qualidade de Vida; 

Processo de Apropriação 
da Realidade IV /Saúde 

Coletiva 
 

 
 

02 

 
 

Assistente 

 
 

Dedicação 
Exclusiva 

 
Graduação na 

área de Ciências 
da Saúde ou de 

Ciências 
Humanas 

1. Práticas socioculturais em saúde-doença-cuidado: 
potencialidades e desafios para a construção de novas 
responsabilidades e valores em saúde. 

2. Experiência de saúde-enfermidade e Itinerários de 
cuidados: integração de saberes e práticas em saúde. 

3. Interface entre gênero, raça/etnia, desigualdades 
sociais e o processo saúde-doença-cuidado: 
repercussões para a formação interdisciplinar em 
saúde. 

4.  Promoção da saúde e qualidade de vida em 
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contextos comunitários: desafios e potencialidades 
para a formação interdisciplinar em saúde. 

5. Corpo, gênero e sexualidade: teorias e práticas 
sociais no campo da saúde. 

 6. Humanização e integralidade no cuidado em saúde: 
perspectivas para a reorientação da formação e do 
trabalho em saúde. 

Estado e Política de 
Saúde; Processo de 

Apropriação da Realidade 
V /Saúde Coletiva 

 

02 Assistente 
Dedicação 
Exclusiva 

Graduação na 
área de Ciências 
da Saúde ou de 

Ciências 
Humanas ou de 
Ciências Sociais 

Aplicadas 

1. Concepções de Estado e suas implicações na 
consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

2. Análise histórico-crítica das políticas de saúde no 
contexto brasileiro: repercussões na garantia do direito 
à Saúde. 

3. Processo de Reforma Sanitária e a construção do 
Sistema Único de Saúde (SUS): avanços e recuos no 
contexto político e institucional brasileiro. 

4. Desafios da formação em saúde para a consolidação 
das diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

5. Redes de atenção à saúde: reorientação de práticas e 
de processos de formação em saúde. 

6. Planejamento e gestão de serviços: articulação de 
saberes e de práticas interdisciplinares em saúde. 

Comunicação e Educação 
em Saúde; Processo de 

Apropriação da Realidade 
V /Saúde Coletiva 

 

01 Assistente 
Dedicação 
Exclusiva 

Graduação na 
área de Ciências 
da Saúde ou de 

Ciências 
Humanas ou 

Graduação em 
Comunicação 

1. Sentidos das práticas educativas no Sistema Único 
de Saúde (SUS): implicações para a formação 
interdisciplinar em saúde. 

2. Diversidade sociocultural e as práticas de 
comunicação e educação em saúde: desafios para a 
interação entre os saberes populares e os saberes 
científicos. 
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3. Planejamento, desenvolvimento e avaliação de 
práticas de comunicação e educação em saúde: 
desafios e potencialidades da participação popular. 

4. Comunicação e educação em saúde: análise 
histórica, perspectivas teóricas e desafios para a  
formação interdisciplinar em saúde. 

5. O movimento da educação popular e suas 
repercussões para o ensino, a pesquisa e a extensão 
universitária em contexto comunitário. 

6. Educação para a promoção da saúde e controle 
social em contextos comunitários: desafios para a 
reorientação da formação em saúde. 

 


