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Matéria/Área de 
Conhecimento 

Vagas Classe Regime 
de 
Trabalho 

Requisitos 
Específicos 

Titulação Pontos 

Saúde da Família e 

Comunidade/ Práticas 

de Cuidado em Saúde 

05 Auxiliar 20h Graduação 

em 

Medicina 

Residência Médica 

reconhecida pelo MEC 

ou especialização lato 

sensu ou strictu sensu 

em Saúde da Família e 

Comunidade ou Saúde 

Coletiva 

1. Habilidades de comunicação na prática da Medicina de 

Família e Comunidade. 

2. Estratégias para o cuidado à pessoa com doença 

crônica na atenção primária: HAS/DM. 

3.Princípios da atenção primária em saúde, política 

nacional de humanização e acolhimento. 

4. Abordagem à saúde da mulher na Atenção Primária à 

Saúde. 

5. Saúde Integral a Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (LGBTT). 

 

Práticas Integradas em 

Média e Alta 

Complexidade/Práticas 

de Cuidado em Saúde 

03 Auxiliar 20h Graduação 

em 

Medicina 

Residência ou 

Especialização em 

Pediatria reconhecida 

pelo MEC ou Título de 

especialista em 

1. Particularidades da anamnese e exame físico do 

lactante, pré-escolar, escolar e adolescente. 

 2. Aleitamento materno: promoção, prevenção e 

manejo das dificuldades. 
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Pediatria reconhecido 

pelo CFM  3. Vigilância do desenvolvimento infantil: o papel do 

pediatra no empoderamento da atenção primária e 

fortalecimento da rede de atenção à saúde da criança.   

 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 Integradas em 

Média e Alta 

Complexidade/Práticas 

de Cuidado em Saúde 

04 Auxiliar 20h Graduação 

em 

Medicina 

Residência em 

Ginecologia/Obstetrícia 

reconhecida pelo MEC 

ou Título de 

especialista em 

Ginecologia/Obstetrícia 

reconhecido pelo CFM 

1. Assistência a mulheres em situação de abortamento: 

acolhimento, cuidados, técnicas e seguimento. 

2. Política de humanização do parto: cuidados e técnicas 

na assistência ao parto natural e enfrentamento das 

violências de gênero no contexto do parto. 

3. Principais causas de mortalidade materna: prevenção, 

diagnóstico e tratamento na atenção secundária e 

terciária no SUS.  

4. Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer 

na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas: rastreamento, diagnóstico, acolhimento e 

tratamento das mulheres com neoplasia de colo uterino 

e de mama. 

5. Saúde sexual e saúde reprodutiva: condutas na 
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atenção secundária e terciária e o papel da rede 

assistencial na garantia de direitos das mulheres. 

Problemas  de  Saúde  

na  Embriogênese  e  

na  Gestação/ 

Práticas do Cuidado  

em  Saúde 

 

02 Auxiliar 20h Graduação 

em 

Medicina 

Residência  em  

Ginecologia/Obstetrícia  

reconhecida  pelo  MEC  

ou  Título  de  

especialista  em  

Ginecologia/Obstetrícia  

reconhecido  pelo  CFM 

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. 

Saúde Mental/ 

Práticas do Cuidado 

em Saúde 

01 Adjunto Dedicação 

Exclusiva 

Graduação 

na área da 

Saúde ou 

em 

Psicologia 

 

 

Doutorado na área de 

Ciências da Saúde ou 

Ciências Humanas com 

ênfase na área de 

Saúde Mental 

1. A reforma psiquiátrica brasileira e a rede de atenção 

psicossocial: avanços e desafios políticos e da clínica 

antimanicomial. 

2. Política de redução de danos a usuários de substâncias 

psicoativas: enfrentamento à política global de guerra as 

drogas e ferramentas da clínica psicossocial na 

assistência aos usuários.  

3. Racismo e sofrimento mental: desafios políticos e 

clínicos. 

4. Desenvolvimento infantil e saúde mental na infância e 

adolescência: o papel da sociedade, da família e da rede 

de atenção à saúde. 



 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

5. Clínica psicossocial nas psicoses: relações vinculares, 

acompanhamento terapêutico e intensificação do 

cuidado. 

Práticas em Média e 

Alta Complexidade/ 

Práticas do Cuidado 

em Saúde 

01 Auxiliar 20h Graduação 

em 

Medicina 

Residência ou Título de 

Especialista em Cirurgia 

Geral reconhecida pelo 

MEC ou pelo CFM 

1. Assepsia e Antissepsia  

2. Avaliação Pré-operatória 

3. Choque no Paciente Cirúrgico  

4. Resposta Endócrina Metabólica ao Trauma 

5. Infecções no Paciente Cirúrgico 

6. Suporte Avançado de Vida no Trauma 

 


