GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS
www.rondonia.ro.gov.br
EDITAL N. 015/GCP/SEGEP, DE 30 DE JANEIRO DE 2017.
A Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas, Senhora Helena da Costa Bezerra, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com os termos do Ofício n. 640/GAB/CRH/SESAU, de 26 de janeiro de 2017, torna público a
primeira retificação do Edital n. 013/GCP/SEGEP, de 20 de janeiro de 2016, em referência ao Concurso Público
SESAU/RO, destinado à seleção de pessoal para o provimento de 1.143 (um mil cento e quarenta e três) vagas de
cargos efetivos, pertencentes ao Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia, previsto na
Lei Estadual n. 3.503/15, de 30 de janeiro de 2015, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 2.632/15, de
30 de janeiro de 2015, para atender as Unidades Estaduais de Saúde, de acordo com as condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, conforme a seguir:
Onde se lê:
5.2.1.4. A emissão dos boletos só será liberada para impressão a partir do dia 30 de Janeiro de 2017. O
candidato poderá se cadastrar e realizar sua inscrição normalmente durante o período de 23 a 30 de janeiro de 2017.
Leia-se:
5.2.1.4. A emissão dos boletos só será liberada para impressão a partir do dia 03 de fevereiro de 2017. O
candidato poderá se cadastrar e realizar sua inscrição normalmente durante o período de 23 a 30 de janeiro de 2017.
Onde se lê:
6.1.1. Para obter esta informação o candidato, deverá acessar a página www.funrio.org.br, e obrigatoriamente
imprimir o seu CCI, onde constarão informações referentes ao seu número de inscrição, cargo, data, horário da
prova, local de prova, endereço completo do local de prova, sala de prova, tempo de duração, dentre outras
informações, a partir do dia 17 de Março de 2017, acessando sua inscrição onde poderá verificar o “Cartão de
Convocação para a Etapa - CCI”.
Leia-se:
6.1.1. Para obter esta informação o candidato, deverá acessar a página www.funrio.org.br, e obrigatoriamente
imprimir o seu CCI, onde constarão informações referentes ao seu número de inscrição, cargo, data, horário da
prova, local de prova, endereço completo do local de prova, sala de prova, tempo de duração, dentre outras
informações, a partir do dia 22 de Março de 2017, acessando sua inscrição onde poderá verificar o “Cartão de
Convocação para a Etapa - CCI”.
Onde se lê:
9.1.14. Por motivo de segurança os procedimentos a seguir serão adotados:
d) ao candidato não será permitido levar seu Caderno de Questões (Prova) da Prova Objetiva, pois será
disponibilizado um exemplar da prova no endereço eletrônico www.funrio.org.br, no dia seguinte à realização da
prova objetiva, bem como o gabarito oficial preliminar;
Leia-se:
9.1.14. Por motivo de segurança os procedimentos a seguir serão adotados:
d) ao candidato não será permitido levar seu Caderno de Questões (Prova) da Prova Objetiva, pois será
disponibilizado um exemplar da prova no endereço eletrônico www.funrio.org.br, no segundo dia útil à realização da
prova objetiva, bem como o gabarito oficial preliminar;
Onde se lê:
12.8. As despesas decorrentes da participação em todas as etapas e procedimentos do concurso de que trata este
Edital, exceto as relativas à avaliação de saúde para admissão e posse, correrão por conta dos candidatos, os quais
não terão direito a ressarcimento de despesas de qualquer natureza.
Leia-se:
12.8. As despesas decorrentes da participação em todas as etapas e procedimentos do concurso de que trata este
Edital, correrão por conta dos candidatos, os quais não terão direito a ressarcimento de despesas de qualquer
natureza.
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Onde se lê:
7. DOS REQUISITOS PARA INGRESSO E REMUNERAÇÃO
7.1. Os requisitos básicos para ingresso e remuneraçoes iniciais são os estabelecidos no quadro seguinte.
NÍVEL SUPERIOR
Cargo

Requisitos
Diploma de Curso Superior em Medicina; mais
Certificação de Residência Médica ou Certrificação
de
Título
de
Especialista
(Convênio
CFM/AMB/CNRM) na área a que concorre; mais
Registro no Conselho Profissional equivalente.
Diploma de Curso Superior em Medicina; mais
Registro no Conselho Profissional equivalente.

Médico (Todas as Áreas)

Remuneração Inicial
20 h/s
40 h/s
R$ 4.264,07
mais
benefícios
legalmente
cabíveis.

R$ 8.528,16
mais
benefícios
legalmente
cabíveis.

Leia-se:
7. DOS REQUISITOS PARA INGRESSO E REMUNERAÇÃO
7.1. Os requisitos básicos para ingresso e remuneraçoes iniciais são os estabelecidos no quadro seguinte.
NÍVEL SUPERIOR
Cargo

Requisitos
Diploma de Curso Superior em Medicina; mais
Registro no Conselho Profissional equivalente.
Diploma de Curso Superior em Medicina; mais
Certificação de Residência Médica ou Certrificação
de
Título
de
Especialista
(Convênio
CFM/AMB/CNRM) na área a que concorre; mais
Registro no Conselho Profissional equivalente.

Medico Especialista em Emergência

Médico (Demais Áreas)

Remuneração Inicial
20 h/s
40 h/s
R$ 4.264,07
mais
benefícios
legalmente
cabíveis.

R$ 8.528,16
mais
benefícios
legalmente
cabíveis.

Onde se lê:
Cargos de Nível Médio e Nível Fundamental
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO – 40 HORAS SEMANAIS
Cargos
Agente em Atividades Administrativas
Motorista

Requisitos
Certificado de Conclusão de Nível Médio
(para o cargo de Motorista o candidato
deverá comprovar ter a Carteira Nacional
de Habilitação definitiva e ativa)

Vencimento Inicial
R$
1.253,29
mais
benefícios
legalmente
cabíveis.

Técnico em Informática

Certificado de Conclusão de Nível Médio;
mais
Certificação
de
Curso
Profissionalizante na área que concorre;
mais Registro no Conselho Profissional
equivalente, caso existente.

R$
1.253,29
mais
benefícios
legalmente
cabíveis.

Técnico
em
Aparelhos
e
Equipamentos
Hospitalares
Técnico em Enfermagem
Técnico em Hemoterapia
Técnico em Laboratório
Técnico em Nutrição e Dietética
Técnico em Ortopedia
Técnico em Segurança do Trabalho
Técnico em Radiologia
Técnico em Radioterapia
Técnico em Reabilitação
Técnico em Registro e Informações em Saúde

Certificado de Conclusão de Nível Médio;
mais
Certificação
de
Curso
Profissionalizante na área que concorre;
mais Registro no Conselho Profissional
equivalente, caso existente.

R$
1.253,29
mais
benefícios
legalmente
cabíveis.
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CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAÇÃO – 40 HORAS SEMANAIS
Cargos

Requisitos
Certificado de Conclusão
Fundamental.
Certificado de Conclusão
Fundamental.

Auxiliar de Serviços Gerais

Operador de Serviços Portuários e Fluvial

de

Nível

de

Nível

Para cargo de Operador de Serviços
Portuários e Fluvial, o candidato deverá
possuir o registro emitido pela autoridade
naval de habilitação para exercer a função
(Lei Específica: especialização na área e
Carta de Patrão), o candidato deverá
apresentar Carteira de Inscrição e registro
na Capitania dos Portos para cada função.

Vencimento Inicial
R$ 953,83 mais benefícios
legalmente cabíveis.

R$
717,79,
mais
Gratificação de Localidade
de R$ 1.500,00, mais GAE
de
R$
102,38,
mais
benefícios
legalmente
cabíveis.

Leia-se:

Cargos de Nível Médio e Nível Fundamental
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO – 40 HORAS SEMANAIS
Cargos

Requisitos

Vencimento Inicial

Agente em Atividades Administrativas

Certificado de Conclusão de Nível Médio.

R$
1.253,29
mais
benefícios
legalmente
cabíveis.

Técnico em Informática

Certificado de Conclusão de Nível Médio;
mais
Certificação
de
Curso
Profissionalizante na área que concorre;
mais Registro no Conselho Profissional
equivalente, caso existente.

R$
1.253,29
mais
benefícios
legalmente
cabíveis.

Técnico
em
Aparelhos
e
Equipamentos
Hospitalares
Técnico em Enfermagem
Técnico em Enfermagem com Qualificação de
Nivel Médio em Enfermagem do Trabalho
Técnico em Hemoterapia
Técnico em Laboratório
Técnico em Nutrição e Dietética
Técnico em Ortopedia
Técnico em Segurança do Trabalho
Técnico em Radiologia
Técnico em Radioterapia
Técnico em Reabilitação
Técnico em Registro e Informações em Saúde

Certificado de Conclusão de Nível Médio;
mais
Certificação
de
Curso
Profissionalizante na área que concorre;
mais Registro no Conselho Profissional
equivalente, caso existente.

R$
1.253,29
mais
benefícios
legalmente
cabíveis.

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL – 40 HORAS SEMANAIS
Cargos

Requisitos

Auxiliar de Serviços Gerais
Motorista

Certificado de Conclusão de Nível
Fundamental, mais Carteira Nacional de
Habilitação definitiva e ativa.
Certificado de
Fundamental.

Operador de Serviços Portuários e Fluvial

Conclusão

Vencimento Inicial

Certificado de
Fundamental.

Conclusão

de

de

Nível
R$ 953,83 mais benefícios
legalmente cabíveis.

Nível

Para cargo de Operador de Serviços
Portuários e Fluvial, o candidato deverá
possuir o registro emitido pela autoridade
naval de habilitação para exercer a função
(Lei Específica: especialização na área e
Carta de Patrão), o candidato deverá
apresentar Carteira de Inscrição e registro
na Capitania dos Portos para cada função.

R$
717,79,
mais
Gratificação de Localidade
de R$ 1.500,00, mais GAE
de
R$
102,38,
mais
benefícios
legalmente
cabíveis.

3/5

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS
www.rondonia.ro.gov.br
Anexo II - Tabela de Cargos, Nível de Escolaridade, Requisitos e Carga Horária
Excluir:
Farmacêutico Bioquímico
Fonoaudiólogo
Fonoaudiólogo (Especialista em UTI)

Incluir:
Enfermeiro Especialista em Enfermagem do Trabalho
Engenheiro Químico
Físico
Fonoaudiólogo Especialista em Fonoaudiologia Hospitalar
Técnico em Enfermagem com Qualificação de Nivel Médio em Enfermagem do Trabalho

Anexo I - Tabela de Cargos, Nível de Escolaridade, Requisitos e Tipos de Provas
Onde se Lê:
Cargos
Nível CHS
Técnico em Radiologia

NM

30

Técnico em Radioterapia

NM

30

Assistente Social

NS

30

Fisioterapeuta

NS

30

Fisioterapeuta - Especialista em Cardiorrespiratória

NS

30

Fisioterapeuta - Especialista em Hemodinâmica (Perfusionista)

NS

30

Nível

CHS

Técnico em Radiologia

NM

40

Técnico em Radioterapia

NM

40

Assistente Social

NS

40

Fisioterapeuta

NS

40

Fisioterapeuta - Especialista em Cardiorrespiratória
Fisioterapeuta - Especialista em Hemodinâmica (Perfusionista)

NS
NS

40
40

Leia-se:
Cargos

Anexo V – Conteúdos Programáticos
Cargos Para Nível Médio Técnico
Incluir:
Técnico em Aparelhos e Equipamentos Hospitalares
Disciplina de Conhecimento Específico:
Noções de Informática: 1 Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e
apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. 2 Sistemas operacionais: Windows e LINUX. 3 Conceitos
básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e
intranet. 4 Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. MSWindows 7/NT/Vista/10: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência,
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos
MS-Office 2010. S-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos,
parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e
numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos pré-definidos, caixas de texto. MS-Excel
2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e
gráficos, uso de formulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos pré-definidos, controle de
quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados.Correio Eletrônico: uso de
correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: navegação internet, conceito de
URL, links, sites, busca e impressão de páginas.Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.
Raciocínio Lógico: 1. Estruturas lógicas; 2. Lógica de argumentação.; 3. Diagramas lógicos.; 4. Álgebra; 5. Geometria
plana e espacial (áreas, distâncias e volumes das principais figuras e sólidos); 6. Princípios de contagem.; 7.
Matemática financeira (juros e descontos simples e compostos); 8. Porcentagem, razões, proporções, regra de três
simples, regra de três composta, grandezas proporcionais.; 9. Probabilidade.; 10. Análise Combinatória (princípio
fundamental da contagem, permutações, arranjos e combinações); 11. Progressão Aritmética (PA) e Progressão
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Geométrica (PG).
Conceitos de motores elétricos: classificação geral, motores trifásicos e motores monofásicos; Instalações elétricas
de baixa tensão: sistemas de condutores e seu dimensionamento, comando e proteção de motores. Resistência dos
Materiais. Elementos de Máquinas: Parafusos. Chavetas. Rebites. Eixos. Freios, Embreagens e Acoplamentos.
Molas. Cabos de Aço. Elementos de máquinas: elementos de fixação, de apoio, elásticos, de transmissão e de
vedação. Equipamentos mecânicos: conceitos de hidrostática e hidrodinâmica, eletrônica e eletromagnetismo;
Noções básicas de instalações hidráulicas, elétricas e pneumáticas. Conhecimento e habilidades na interpretação de
desenhos e projetos mecânicos, eletromecânicos e eletrônicos. Equipamentos médico hospitalares: conceitos,
classificação, tipos, dimensionamento, ergonomia e manutenção. Biossegurança. Eletrônica básica: circuitos com
diodos; retificadores de meia onda e onda completa, características dos transistores (bipolar e FET); componentes
eletrônicos especiais: Zenner, LED, PTC, NTC, LDR. Eletrônica analógica: Amplificadores, realimentação,
amplificadores operacionais, osciladores. Eletrônica digital: portas lógicas, álgebra de Boole, circuitos combinacionais,
circuitos sequenciais (flip-flops, registradores e contadores), conversores D/A e A/D. Eletrônica de Potência:
Conversores CA/CC e CC/CA, monofásicos, trifásicos e hexafásicos. Meia onda e onda completa. Não controlados e
Controlados. Prevenção e combate a incêndio. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Normas da
ABNT.
ANEXO VII - CRONOGRAMA PREVISTO
Onde se lê:
Emissão dos Boletos das Taxas de Inscrições - A partir de 30/01/2017
Retirada do Cartão de Convocação para a Etapa (CCI) pela Internet - A partir de 17/03/2017
Leia-se:
Emissão dos Boletos das Taxas de Inscrições - A partir de 03/02/2017
Retirada do Cartão de Convocação para a Etapa (CCI) pela Internet - A partir de 22/03/2017
Porto Velho, 30 de Janeiro de 2017.
Helena da Costa Bezerra
Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas
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