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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE ANALISTA DE ATIVIDADES DO 
HEMOCENTRO E TÉCNICO DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO NA CARREIRA DE ATIVIDADES DO 

HEMOCENTRO 
 

C O N C U R S O  P Ú B L I C O  -  E D I T A L  N º  1 / 2 0 0 9  -   
S E P L A G / F H B ,  D E  3 0  D E  J U L H O  D E  2 0 0 9  

 
O Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que fará realizar através do Instituto Nacional de Educação CETRO em datas, locais e 
horários a serem oportunamente divulgados, Concurso Público destinado ao provimento de vagas e formação 
de cadastro reserva para a Fundação Hemocentro de Brasília, na forma do Decreto nº 21.688, de 07 de 
novembro de 2000, e posteriores alterações, e na forma da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
recepcionada pelo Governo do Distrito Federal pela Lei n° 197, de 04 de dezembro de 1991, e de acordo com a 
Lei 3.749 de 19 de janeiro de 2006, bem como a autorização do Conselho de Política de Recursos Humanos - 
CPRH, aprovada na 1043ª Reunião Ordinária de 13 de novembro de 2008, mediante as condições estabelecidas 
neste Edital. 
O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que ficam fazendo parte 
integrante deste Edital. 
 

I N S T R U Ç Õ E S  E S P E C I A I S  
 
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O concurso Público destina-se ao provimento de 35 vagas para o cargo de Analista de Atividades do 
Hemocentro e 30 vagas para o cargo de Técnico de Atividades do Hemocentro, ambos da Carreira 
de Atividades do Hemocentro do Quadro de Pessoal da Fundação Hemocentro do Distrito Federal, 
conforme especialidades descritas no item 1.2., abaixo. 
1.1.1. As vagas a que se refere o item 1.1. serão providas em regime estatutário, nos cargos/especialidades 
atualmente vagos e dos que vagarem, bem como para formação de cadastro reserva, dentro do prazo de 
validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data da publicação da 
homologação do resultado final, a critério da Administração Pública. 
1.1.1.1. Por cadastro reserva, entenda-se o conjunto de candidatos aprovados e relacionados na listagem que 
contém o resultado final do certame. O cadastro reserva somente será aproveitado mediante a abertura de 
novas vagas, nos respectivos cargos/especialidades, observado o prazo de validade do presente Concurso 
Público. 
1.2. Os códigos de cargo/especialidade, as especialidades, a quantidade de vagas, a descrição sumária das 
especialidades, a remuneração, a carga horária semanal, os requisitos exigidos e a taxa de inscrição são os 
estabelecidos a seguir: 
 
NÍVEL SUPERIOR: 
 
CÓDIGO DO CARGO / ESPECIALIDADE: 101 
CARGO/ESPECIALIDADE: Analista de Atividades do Hemocentro – ANALISTA DE SISTEMAS 
VAGAS: 1 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ESPECIALIDADE: Planejar, coordenar, supervisionar, controlar, avaliar e 
executar atividades referentes ao processamento de dados; definir projetos de sistemas e tratamento de 
informações; desenvolver e implantar sistemas informatizados; dimensionar requisitos e funcionalidade do 
sistema; especificar sua arquitetura; escolher ferramentas de desenvolvimento; especificar programas; codificar 
aplicativos; administrar o ambiente informatizado; prestar suporte técnico e treinamento; elaborar 
documentação técnica; estabelecer padrões; coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes 
informatizados; pesquisar novas tecnologias de informática; participar de programas de treinamento e 
desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação ou neles atuar; assessorar atividades 
específicas de Análise de Sistemas; executar outras atividades de interesse da especialidade. 
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação na área de Informática, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação ou conclusão de qualquer 
curso de graduação com especialização em Análise de Sistemas. 
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REMUNERAÇÃO: R$ 4.352,56 
CARGA HORÁRIA: 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS 
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 75,00 
 
CÓDIGO DO CARGO / ESPECIALIDADE: 102 
CARGO/ESPECIALIDADE: Analista de Atividades do Hemocentro – ASSISTENTE SOCIAL 
VAGAS: 2 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ESPECIALIDADE: Planejar, coordenar, controlar, avaliar e executar atividades 
referentes à captação de doadores; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos direcionados à 
prevenção da qualidade da doação de sangue; estimular a consciência crítica do indivíduo, tornando-o mais 
participativo no processo de doação de sangue como ato de cidadania, de solidariedade humana e 
responsabilidade social; articular recursos financeiros disponíveis; participar de programas de treinamento e 
desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação ou neles atuar; assessorar e 
supervisionar atividades específicas de Assistência Social; executar outras atividades de interesse da 
especialidade. 
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Serviço Social, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho de 
Classe. 
REMUNERAÇÃO: R$ R$ 4.352,56 
CARGA HORÁRIA: 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS 
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 75,00 
 
CÓDIGO DO CARGO / ESPECIALIDADE: 103 
CARGO/ESPECIALIDADE: Analista de Atividades do Hemocentro – BIOMÉDICO 
VAGAS: 8 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ESPECIALIDADE: Planejar, coordenar, supervisionar, controlar, avaliar e 
executar atividades relacionadas a análises clínicas, toxológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e 
bromatológicas e relativas a cursos e encontros científicos; gerar conhecimentos, métodos e técnicas, bem 
como divulgar resultados de pesquisas; prestar serviço de assessoria e consultoria técnica e científica; participar 
de programas de treinamento e desenvolvimento ou neles atuar; assessorar atividades específicas de 
Biomedicina; executar outras atividades de interesse da especialidade. 
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de bacharel em Ciências Biológicas, modalidade médica, ou 
em curso oficialmente reconhecido de Biomedicina e registro no Conselho de Classe. 
REMUNERAÇÃO: R$ 4.352,56 
CARGA HORÁRIA: 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS 
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 75,00 
 
CÓDIGO DO CARGO / ESPECIALIDADE: 104 
CARGO/ESPECIALIDADE: Analista de Atividades do Hemocentro – ENFERMEIRO 
VAGAS: 8 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ESPECIALIDADE: Planejar, coordenar, controlar, avaliar e executar atividades 
referentes às ações de enfermagem no âmbito da assistência e pesquisa, nos diferentes níveis de complexidade 
das ações de saúde e educação sanitária; prestar assistência ao candidato a doador e ao doador, coordenando 
as equipes interna e externa de coleta de sangue e tecidos; participar da implantação de normas e medidas de 
proteção à saúde; supervisionar serviços técnicos de acordo com as normas, recomendações e especificações 
constantes em programas de saúde; supervisionar equipes técnicas e interdisciplinares na execução de serviços 
de saúde; propor planos e programas que tenham como alvo a difusão dos padrões de atendimento; 
supervisionar registros em prontuários; participar de programas de treinamento e desenvolvimento que 
envolvam conteúdos relativos à área de atuação ou neles atuar; assessorar atividades específicas de 
Enfermagem; executar outras atividades de interesse da especialidade. 
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Enfermagem, 
expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho de 
Classe. 
REMUNERAÇÃO: R$ 4.352,56 
CARGA HORÁRIA: 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS 
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 75,00 
 
CÓDIGO DO CARGO / ESPECIALIDADE: 105 
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CARGO/ESPECIALIDADE: Analista de Atividades do Hemocentro – ESTATÍSTICO 
VAGAS: 1 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ESPECIALIDADE: Planejar, coordenar, controlar, avaliar e executar atividades 
referentes ao estudo e pesquisa que visem ao conhecimento e à interpretação de fenômenos e sua 
representação gráfica; desenhar amostras; analisar e processar dados; construir instrumentos de coleta de 
dados; criar banco de dados; desenvolver sistemas de codificação de dados; planejar pesquisa; participar de 
programas de treinamento e desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação ou neles 
atuar; assessorar em atividades específicas de Estatística; executar outras atividades de interesse da 
especialidade. 
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Estatística, fornecido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho de Classe. 
REMUNERAÇÃO: R$ 4.352,56 
CARGA HORÁRIA: 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS 
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 75,00 
 
CÓDIGO DO CARGO / ESPECIALIDADE: 106 
CARGO/ESPECIALIDADE: Analista de Atividades do Hemocentro – FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
VAGAS: 8 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ESPECIALIDADE: Planejar, coordenar, controlar, avaliar e executar atividades 
específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de 
produtos da área farmacêutica; orientar sobre uso de produtos; realizar pesquisas sobre os efeitos de 
medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e animais; 
participar de programas de treinamento e desenvolvimento ou neles atuar; assessorar atividades específicas de 
Farmácia bioquímica; executar outras atividades de interesse da área. 
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Farmácia ou 
Bioquímica, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no 
Conselho de Classe. 
REMUNERAÇÃO: R$ 4.352,56 
CARGA HORÁRIA: 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS 
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 75,00 
 
CÓDIGO DO CARGO / ESPECIALIDADE: 107 
CARGO/ESPECIALIDADE: Analista de Atividades do Hemocentro – MÉDICO CLÍNICO GERAL 
VAGAS: 3 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ESPECIALIDADE: Planejar, coordenar, controlar, avaliar e executar atividades 
para promoção da saúde; realizar atendimento médico; coordenar programas e serviços em saúde; elaborar 
documentos e difundir conhecimentos da área médica; participar de programas de treinamento ou neles atuar; 
assessorar atividades específicas de Medicina; executar outras atividades de interesse da área. 
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Medicina, fornecido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho de Classe. 
REMUNERAÇÃO: R$ 4.352,36 
CARGA HORÁRIA: 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS 
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 75,00 
 
CÓDIGO DO CARGO / ESPECIALIDADE: 108 
CARGO/ESPECIALIDADE: Analista de Atividades do Hemocentro – MÉDICO HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA 
VAGAS: 3 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ESPECIALIDADE: Planejar, coordenar, controlar, avaliar e executar atividades 
referentes a diretrizes e procedimentos hemoterápicos na instituição; desenvolver ações no programa de 
sangue, componentes e derivados; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e 
sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica da hemoterapia; participar 
de programas de treinamento ou neles atuar; assessorar atividades específicas de Hemoterapia; executar 
outras atividades de interesse da área. 
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Medicina, com 
especialização em Hematologia e Hemoterapia, fornecidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e registro no Conselho Regional de Medicina. 
REMUNERAÇÃO: R$ 4.352,36 
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CARGA HORÁRIA: 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS 
OPÇÃO DO SERVIDOR SER AMPLIADA PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS 
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 75,00 
 
CÓDIGO DO CARGO / ESPECIALIDADE: 109 
CARGO/ESPECIALIDADE: Analista de Atividades do Hemocentro – MÉDICO DO TRABALHO 
VAGAS: 1 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ESPECIALIDADE: Planejar, coordenar, controlar, avaliar e executar atividades 
referentes a exames de saúde ocupacional dos servidores da Fundação Hemocentro de Brasília; prevenir e 
gerenciar riscos e, assim, controlar as condições de saúde do servidor; fazer visitas aos locais de trabalho; 
realizar consultas e atendimentos médicos; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas 
e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; participar de programas de 
treinamento ou neles atuar; assessorar atividades específicas de Medicina do Trabalho; executar outras 
atividades de interesse da área. 
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Medicina, com 
especialização em Medicina do Trabalho, fornecidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e registro no Conselho de Classe. 
REMUNERAÇÃO: R$ 4.352,36. 
CARGA HORÁRIA: 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS 
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 75,00 
 
 
NÍVEL MÉDIO: 
 
CÓDIGO DO CARGO / ESPECIALIDADE: 201 
CARGO/ESPECIALIDADE: Técnico de Atividades do Hemocentro – AGENTE ADMINISTRATIVO 
VAGAS: 10 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ESPECIALIDADE: Executar atividades referentes às áreas de recursos humanos, 
administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, informando sobre os serviços realizados 
pela Fundação Hemocentro de Brasília; tratar documentos variados; coletar dados e informações; controlar o 
material de expediente e/ou permanente existente no setor; participar de programas de treinamento e 
desenvolvimento; executar outras atividades de interesse da especialidade. 
REQUISITOS: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, expedido por 
instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio dos sistemas de ensino. 
REMUNERAÇÃO: R$ 2.936,35 
CARGA HORÁRIA: 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS 
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 35,00 
 
CÓDIGO DO CARGO / ESPECIALIDADE: 202 
Técnico de Atividades Técnico de Atividades do Hemocentro – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
VAGAS: 10 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ESPECIALIDADE: Executar atividades referentes a atividades técnicas de 
enfermagem na área de saúde da Fundação Hemocentro de Brasília, sob coordenação e supervisão do 
enfermeiro, bem como prestar assistência aos doadores; organizar o ambiente de trabalho dando continuidade 
aos plantões; trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; realizar 
registros e elaborar relatórios técnicos; registrar as atividades realizadas pela equipe de enfermagem; participar 
de programas de treinamento e desenvolvimento; executar outras atividades de interesse da especialidade. 
REQUISITOS: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio e de curso técnico 
em enfermagem, expedidos por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio dos sistemas de ensino 
e registro no Conselho de Classe. 
REMUNERAÇÃO: R$ 2.936,35 
CARGA HORÁRIA: 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS 
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 35,00 
 
CÓDIGO DO CARGO / ESPECIALIDADE: 203 
CARGO/ESPECIALIDADE: Técnico de Atividades do Hemocentro – TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
VAGAS: 10 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ESPECIALIDADE: Executar atividades referentes à coleta de material para 
exames, bem como a dosagem e manipulação de substâncias químicas; realizar e/ou colaborar na realização 
dos exames laboratoriais e controle de qualidade; registrar os resultados dos exames realizados; efetuar a 
manutenção de produtos biológicos, fornecendo subsídios para emissão de laudos; participar de programas de 
treinamento e desenvolvimento; executar outras atividades de interesse da especialidade. 
REQUISITOS: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio e de curso técnico 
de laboratório, expedidos por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio dos sistemas de ensino. 
REMUNERAÇÃO: R$ 2.936,35 
CARGA HORÁRIA: 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS 
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 35,00 
 
1.2.1. A descrição sumária das atividades e os requisitos obedecem ao estabelecido na Portaria Conjunta 
SEPLAG/FHB nº 17, de 9 de abril de 2007. 
1.3. Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial de Brasília/DF. 
 
II – DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO E INVESTIDURA NO CARGO/ESPECIALIDADE 
2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o Edital em sua íntegra e preencher as condições para inscrição e 
investidura no cargo/especialidade, especificados a seguir: 
2.1.1. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, em caso de nacionalidade portuguesa estar amparado pelo 
estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, na forma da lei; 
2.1.2. Ter, na data da posse, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 
2.1.3. No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar; 
2.1.4. Se eleitor, estar quite com a Justiça Eleitoral; 
2.1.5. Possuir, no ato da posse, os REQUISITOS EXIGIDOS para o cargo/especialidade conforme 
especificado no item 1.2 – Das Disposições Preliminares; 
2.1.6. Apresentar declaração de bens que constituem o seu patrimônio, declaração de que não acumula cargo, 
emprego ou função pública, ou proventos de inatividade, declaração de não estar cumprindo sanção por 
inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal e outras 
que se fizerem necessárias; 
2.1.7. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo/especialidade; 
2.1.8. Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com nova investidura em cargo 
público; 
2.1.9. Apresentar documentação pessoal, necessária na ocasião da posse. 
 
III – DAS INSCRIÇÕES 
3.1. As inscrições serão realizadas pela Internet, no período de 10 a 21 de agosto de 2009, conforme 
especificado no Capítulo IV, deste Edital. 
3.1.1. Para os candidatos que não dispuserem de acesso à internet, o Instituto CETRO disponibilizará 
computadores, em sua representação em Brasília, localizada no SRTVS – Quadra 701 – Bloco O – sala 469 - 
Edifício Multiempresarial - Brasília – DF, (0xx61) 3045-4812. 
3.1.1.1. O horário de atendimento da representação do Instituto CETRO em Brasília é das 9h às 12h e das 14h 
às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto sábado, domingo e feriado. 
3.2. Não serão recebidas inscrições por fac-símile, correio eletrônico ou fora do período estabelecido neste 
Capítulo. 
3.3. Não será concedida ISENÇÃO total ou parcial de taxa de inscrição, à exceção de candidatos amparados 
pela Lei n.°1.321, de 26 de dezembro de 1996, pela Lei n.° 3.962, de 27 de fevereiro de 2007 e/ou pela Lei n.° 
4.104, de 5 de março de 2008. 
3.3.1. Os pedidos de isenção serão recebidos no período de 10 a 21 de agosto de 2009, no horário 
das 9h às 12h e das 14h às 17h, conforme estabelecido no Capítulo V. 
3.3.2. Não serão aceitos pedidos de isenção fora do local ou do prazo estabelecido no subitem 3.3.1. 
3.4. Não haverá restituição do valor da taxa de inscrição, excetuando-se o caso de cancelamento do concurso. 
3.5. Não serão aceitas inscrições recebidas por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, transferência 
ou depósito em conta corrente, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer 
outra via que não as especificadas neste Edital. 
3.6. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de opção de cargo/especialidade sob hipótese 
alguma, portanto, antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deve verificar atentamente o 
código preenchido. 
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3.7. O candidato poderá efetuar até duas inscrições no concurso público, para cargos diferentes, ou seja, uma 
inscrição para o Cargo de Analista de Atividades do Hemocentro e uma inscrição para o cargo de Técnico em 
Atividades do Hemocentro, devendo optar por apenas uma especialidade para cada cargo em Concurso, tendo 
em vista que as provas ocorrerão em períodos diferenciados, conforme estabelecido no subitem 8.1.1. Em caso 
de mais de uma inscrição para o mesmo cargo, será considerada a mais recente. 
3.8. A apresentação dos documentos e das condições exigidas para participação no referido Concurso, será 
feita por ocasião da posse, sendo que a não apresentação implicará a anulação de todos os atos praticados pelo 
candidato. 
3.9. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo à 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal e ao Instituto CETRO o direito de 
excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou rasurados, bem como aquele que 
prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
3.10. A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais não se poderá alegar desconhecimento. 
3.11. O candidato não portador de deficiência que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a 
realização das provas, deverá solicitá-la por escrito, postando impreterivelmente até a data de encerramento 
das inscrições 21 de agosto de 2009, via Sedex ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento (AR), ao 
Instituto Cetro, aos cuidados do Departamento de Planejamento de Concursos/REF. EMATER/DF - CONDIÇÃO 
ESPECIAL, localizado à Av. Paulista, 2001, 13º andar – CEP 01311- 300 – Cerqueira César – São Paulo – 
Capital. 
3.11.1. O candidato poderá, ainda, entregar a solicitação pessoalmente ou por terceiros na representação do 
Instituto CETRO em Brasília, SRTVS – Quadra 701 – Bloco O – sala 469 - Edifício Multiempresarial - Brasília – 
DF, (0xx61) 3045-4812, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, exceto sábado, domingo e feriado. 
3.11.2. Deverá obrigatoriamente constar da solicitação: nome completo do Concurso, nome completo do 
candidato, cargo/especialidade, número do documento de identidade, endereço e quais recursos especiais 
serão necessários para a realização das provas (materiais, acomodações, equipamentos etc.). 
3.11.3. A solicitação entregue ou postada após a data de encerramento das inscrições 21 de agosto de 2009, 
será indeferida. 
3.12. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um 
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da 
criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará as provas. 
3.13. A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de 
razoabilidade. 
3.14. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste 
Edital.  
 
IV – DAS INSCRIÇÕES VIA INTERNET 
4.1. Será admitida a inscrição via Internet, no endereço eletrônico http://www.institutocetro.org.br, no período 
de 10 a 21 de agosto de 2009, iniciando-se no dia 10/08/2009, às 9h e encerrando-se, 
impreterivelmente, às 18h do dia 21/08/2009, observado o horário oficial de Brasília/DF e os itens 
estabelecidos nos Capítulos II – Das Condições para Inscrição e Investidura no Cargo e III – Das Inscrições, 
deste Edital. 
4.2. O candidato que desejar realizar sua inscrição via Internet, poderá efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição através de boleto bancário, pagável em toda a rede bancária, com vencimento para o dia 
17/09/2009. 
4.2.1. O documento de boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico do Instituto 
CETRO e deverá ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição, após a conclusão do 
preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line. 
4.3. As inscrições efetuadas via Internet somente serão acatadas após a comprovação do pagamento da taxa 
de inscrição, através da rede bancária. 
4.4. Os candidatos inscritos via Internet NÃO deverão enviar cópia de documento de identidade, sendo de 
responsabilidade exclusiva dos candidatos os dados cadastrais informados no ato de inscrição, sob as penas da 
lei. 
4.4.1. Os candidatos que se enquadram nas condições previstas no Capítulo VI, deste Edital, deverão 
encaminhar os documentos solicitados. 
4.4.2. No dia de realização da prova, o candidato deverá levar o comprovante de inscrição (boleto bancário) e 
original de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou cédula de 
identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério 
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das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; 
Cédula de Identidade fornecida por Órgãos ou Conselhos de Classe, que, por lei federal, valem como 
documento de identidade (CRQ, OAB, CRC, CRA etc.) e/ou Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na 
forma da Lei n.º 9.503/1997). 
4.5. Informações complementares referentes à inscrição, via Internet, estarão disponíveis no endereço 
eletrônico do Instituto CETRO. 
4.6. O Instituto CETRO e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão não se responsabilizam por 
solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. 
4.7. A partir do dia 25/09/2009, o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico do Instituto CETRO, se 
os dados da inscrição efetuada via Internet foram processados e se o valor da inscrição foi pago. Em caso 
negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC, do Instituto 
CETRO (0xx11) 3146-2777 ou na representação em Brasília (0xx61) 3045-4812, para verificar o ocorrido, no 
horário das 8h30m às 17h30m. 
 
V – DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO 
5.1. Os candidatos amparados pela Lei n.° 1.321, de 26 de dezembro de 1996; Lei 3.962, de 27 de fevereiro de 
2007 e Lei n.° 4.104, de 5 de março de 2008,  poderão apresentar no período de 10 a 21/08/2009 seu 
pedido de isenção da taxa de inscrição. 
5.1.1. Nesses casos, o candidato deverá dirigir-se à representação do Instituto CETRO localizada no SRTVS 
– Quadra 701 – Bloco O – sala 469 - Edifício Multiempresarial - Brasília – DF, no horário das 9h às 
12h e das 14h às 17h, no período indicado no item 5.1., e preencher: 
a) requerimento de solicitação para isenção do pagamento da taxa de inscrição; 
b) ficha de inscrição, disponível conforme orientações contidas no Capítulo III deste Edital, para 
fins de solicitação de inscrição e pré-cadastramento, e anexar os seguintes documentos: 
5.1.1.1. Para candidatos amparados pela Lei n.° 1.321, de 26 de dezembro de 1996: certificado, 
outorgado pela Fundação Hemocentro ou outra instituição oficial de saúde, que o qualifica como doador de 
sangue e que comprove no mínimo 3 (três) doações de sangue realizadas nos últimos 12 (doze) meses, 
contados até o último dia do período de solicitação de isenção. 
5.1.1.2. Para candidatos amparados pela Lei n.° 3.962, de 27 de fevereiro de 2007: laudo médico, 
original ou cópia autenticada, além daquele exigido no subitem 6.2 – letra “b” deste Edital, emitido nos últimos 
12 (doze) meses, atestando o nome da doença, a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde (CID), bem como a provável causa da deficiência. Também devem constar do laudo o 
nome do médico responsável por sua emissão e seu número de registro no Conselho Regional de Medicina 
(CRM). Todas as informações constantes no laudo médico devem estar legíveis. 
5.1.1.3. Para candidatos amparados pela Lei n.° 4.104, de 5 de março de 2008: apresentar Carteira de 
Trabalho e Previdência Social ou documento similar e fazer declaração de próprio punho, sob as penas da Lei, 
de que não tem condições de arcar com o pagamento da taxa de inscrição. A isenção supramencionada fica 
condicionada à apresentação de documentação comprobatória consoante o art. 3º incisos I a IV da referida lei, 
conforme a seguir: 
“Art. 3º Fica isento do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos promovidos pelos órgãos públicos 
do Distrito Federal o cidadão que não disponha de recursos suficientes para o próprio sustento quando: 
I – a taxa de inscrição no concurso público for superior a 30% (trinta por cento) do vencimento mensal ou 
salário mensal do postulante/candidato, quando não tiver dependente; 
II – a taxa de inscrição no concurso público for superior a 20% (vinte por cento) do vencimento mensal ou 
salário mensal do postulante/candidato, quando tiver até dois dependentes; 
III – a taxa de inscrição no concurso público for superior a 10% (dez por cento) do vencimento mensal ou 
salário mensal do postulante/candidato, quando tiver mais de dois dependentes; 
IV – a renda familiar for igual ou inferior a dois salários mínimos”. 
5.2. Será considerada nula a isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que: 
a) omitir informações e /ou apresentar informações inverídicas; 
b) fraudar e /ou falsificar documentação. 
5.2.1. Nesse caso, o candidato terá sua situação informada à autoridade policial competente para as 
providências cabíveis. 
5.2.2. Não será concedida isenção de taxa de inscrição ao candidato que: 
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a) pleitear a isenção sem apresentar os documentos previstos nos subitens 5.1.1.1. ou 5.1.1.2. ou 5.1.1.3., 
deste Edital; 
b) não observar o período, o local e o horário estabelecido para a solicitação de isenção. 
5.3. Não será aceita solicitação de isenção de taxa de inscrição via postal, via fax e /ou via correio eletrônico, 
tampouco por procuração. 
5.4. Não será permitida, após a entrega do requerimento de solicitação de isenção de taxa de inscrição e dos 
documentos comprobatórios citados nos subitens 5.1.1.1., 5.1.1.2. e 5.1.1.3. deste Edital, complementação da 
documentação. 
5.5. Ao término da apreciação dos requerimentos de isenção de taxa de inscrição e dos respectivos 
documentos, o Instituto Cetro e a SEPLAG divulgarão no endereço eletrônico 
http://www.institutocetro.org.br, na data provável de 01/09/2009, a listagem preliminar contendo o 
resultado da apreciação dos pedidos de isenção de taxa de inscrição.  
5.5.1. O requerimento de solicitação de isenção de taxa de inscrição, se deferido, firmará a formalização da 
inscrição do candidato no Concurso Público. 
5.5.2. Será admitido recurso quanto ao indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição. 
5.5.2.1. O candidato disporá de 3 (três) dias a partir da divulgação da relação citada no subitem 5.5, no 
período de 02 a 04/09/2009, para contestar as razões de indeferimento. 
5.5.2.2. O recurso deverá ser individual e identificado com o nome do concurso, nome e assinatura do 
candidato, cargo/especialidade e o seu questionamento. 
5.5.2.3. Os recursos deverão ser interpostos pessoalmente ou por procurador na Representação do Instituto 
CETRO – Aos cuidados do Departamento de Concursos – REF. HEMOCENTRO/DF, no seguinte endereço: 
Instituto CETRO, SRTVS – Quadra 701 – Bloco O – sala 469 - Edifício Multiempresarial - Brasília – DF, no 
período das 9h às 12h e das 14h às 17h.  
5.5.2.4. Não serão aceitos recursos interpostos por correspondência (Sedex, AR, telegrama etc.), fac-símile, 
telex, internet ou outro meio que não seja o estabelecido no item 5.5.2.3.. 
5.5.2.5. Ao término da análise dos recursos quanto ao Indeferimento da solicitação do pedido de isenção, o 
Instituto Cetro e a SEPLAG divulgarão no endereço eletrônico http://www.institutocetro.org.br, na data 
provável de 11/09/2009, a listagem final contendo o resultado da apreciação dos pedidos de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição. 
 
5.6 Os candidatos que tiverem sua solicitação de isenção de taxa de inscrição indeferida poderão garantir a sua 
participação no Concurso Público realizando o pagamento da taxa de inscrição através do boleto bancário 
emitido no ato da sua solicitação de inscrição e pré-cadastramento, conforme item 4.2.1., efetivando sua 
inscrição no Concurso. 
5.6.1. O boleto bancário poderá ser pago em toda a rede bancária, com vencimento para o dia 17/09/2009, 
conforme item 4.2. 
5.7. O interessado que não tiver seu pedido de isenção de taxa de inscrição deferido e que não efetuar a 
inscrição na forma estabelecida no item 5.6. e subitem 5.6.1. deste Edital, não terá sua inscrição efetivada. 
 
VI- DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
6.1. Das vagas destinadas para cada especialidade e das que vagarem 20% (vinte por cento) serão reservadas 
às pessoas portadoras de deficiência, conforme previsto na Lei n.º 160, de 2 de setembro de 1991, 
regulamentada pelo Decreto n.º 13.897, de 14 de abril de 1992, e no Decreto n.º 21.688, de 7 de novembro de 
2000, e suas alterações. 
6.1.1. Na hipótese da aplicação do disposto no item 6.1 resultar em fração inferior a 1 (um), será 
desconsiderada a reserva em questão, conforme Decisão n.º 156/2005 do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal. 
6.1.2. O candidato que se declarar portador de deficiência concorrerá em igualdade de condições com os 
demais candidatos. 
6.2. Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá: 
a) preencher a ficha de inscrição como indicado no Capítulo IV, deste Edital, para fins de pré-cadastramento e 
declarar-se Portador de Deficiência; 
b) encaminhar laudo médico (original ou cópia), atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), contendo o 
carimbo do médico, com o respectivo CRM, bem como a provável causa da deficiência, na forma dos subitens 
6.2.1 ou 6.2.1.1. 
6.2.1. O candidato portador de deficiência deverá fornecer, até a data de encerramento das inscrições 21 de 
agosto de 2009 (exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, o laudo médico (original 
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ou cópia autenticada) a que se refere a alínea “b” do item 6.2, e cópia simples do CPF, na representação do 
Instituto CETRO, SRTVS – Quadra 701 – Bloco O – sala 469 - Edifício Multiempresarial - Brasília – DF, (0xx61) 
3045-4812, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h. 
6.2.1.1. O candidato poderá, ainda, encaminhar o laudo médico (original ou cópia autenticada) e cópia simples 
do CPF, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento (AR), postado impreterivelmente até a data 
de encerramento das inscrições 21/08/2009, para o Instituto CETRO, Av. Paulista, 2001, 13º andar – CEP 
01311- 300 – Cerqueira César – São Paulo – Capital – aos cuidados do Departamento de Concursos / REF. 
HEMOCENTRO-DF – LAUDO MÉDICO. 
6.2.2. O encaminhamento do laudo médico (original ou cópia), por qualquer via diferente da 
estabelecida em Edital, é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Instituto CETRO não se 
responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada do laudo ao seu destino. 
6.3. O candidato portador de deficiência poderá requerer, na forma dos subitens 6.2.1 e 6.2.1.1 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 artigo 12 e parágrafos do Decreto n.º 21.688/2000 e suas 
alterações. 
6.4. O laudo médico (original ou cópia autenticada) e cópia simples do CPF terão validade somente para este 
Concurso Público e não serão devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias desses documentos. 
6.4.1. A relação preliminar dos candidatos que obtiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de 
Portador de Deficiência e/ou para atendimento especial será divulgada na Internet, na data provável de 
01/09/2009, no endereço eletrônico http://www.institutocetro.org.br. 
6.4.2. Será admitido recurso quanto ao indeferimento da inscrição do candidato na condição de portador de 
deficiência, bem como, para atendimento especial. 
6.4.2.1. O candidato disporá de 3 (três) dias a partir da divulgação da relação citada no subitem 6.4.1, no 
período de 02 a 04/09/2009, para contestar as razões de indeferimento. 
6.4.2.2. O recurso deverá ser individual e identificado com o nome do concurso, nome e assinatura do 
candidato, cargo/especialidade e o seu questionamento. 
6.4.2.3. Os recursos deverão ser interpostos pessoalmente ou por procurador na Representação do Instituto 
CETRO – Aos cuidados do Departamento de Concursos – REF. HEMOCENTRO/DF, no seguinte endereço: 
Instituto CETRO, SRTVS – Quadra 701 – Bloco O – sala 469 - Edifício Multiempresarial - Brasília – DF, no 
período das 9h às 12h e das 14h às 17h.  
6.4.2.4. Não serão aceitos recursos interpostos por correspondência (Sedex, AR, telegrama etc.), fac-símile, 
telex, internet ou outro meio que não seja o estabelecido no item 6.4.2.3.. 
6.4.2.5. Ao término da análise dos recursos quanto ao indeferimento das condições estabelecidas nos subitens 
6.2. e 6.3., o Instituto Cetro e a SEPLAG divulgarão no endereço eletrônico http://www.institutocetro.org.br, 
na data provável de 14/09/2009, a listagem final contendo a apreciação dos pedidos. 
6.4.2.5.1. Os candidatos que tiverem sua solicitação de inscrição como portador de deficiência e/ou para 
atendimento especial indeferida poderão garantir a sua participação no Concurso Público realizando o 
pagamento da taxa de inscrição através do boleto bancário emitido no ato da sua solicitação de inscrição e pré-
cadastramento, conforme item 4.2.1., efetivando sua inscrição no Concurso. 
6.4.2.5.2. O boleto bancário poderá ser pago em toda a rede bancária, com vencimento para o dia 
17/09/2009, conforme item 4.2.. 
6.4.2.5.3. O interessado que não tiver seu pedido de inscrição deferido como portador de deficiência e/ou para 
atendimento especial que não efetuar a inscrição na forma estabelecida no Capítulo IV deste Edital, não terá 
sua inscrição efetivada e não será considerado inscrito no Concurso. 
6.5. A inobservância do disposto no item 6.2 e seus subitens acarretará a perda do direito ao pleito das vagas 
reservadas aos candidatos em tal condição e o não atendimento às condições especiais necessárias. 
6.6. Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem 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 por cargo/especialidade. 
6.7. Os candidatos que se declararem portadores de deficiência, aprovados e classificados no concurso público, 
deverão submeter-se à perícia médica promovida pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que 
verificará sobre a sua qualificação como deficiente ou não, bem como sobre a incompatibilidade entre as 
atribuições do cargo/especialidade e a deficiência apresentada, quando da sua nomeação. 
6.8. Os candidatos deverão comparecer à perícia médica munidos de laudo médico que ateste a espécie e o 
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doenças (CID), bem como à provável causa da deficiência. 
6.9. A não-observância do disposto no item 6.8, a reprovação na perícia médica ou o não comparecimento à 
perícia acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais condições. 



 10

6.10. 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 por cargo/especialidade, caso obtenha 
classificação necessária. 
6.11. O candidato portador de deficiência reprovado na perícia médica em virtude de incompatibilidade da 
deficiência com as atribuições do cargo será eliminado do concurso. 
6.12. As vagas definidas no item 6.1 que não forem providas por falta de candidatos portadores de deficiência 
aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação por 
cargo/especialidade. 
 
VII – DAS PROVAS 
 
7.1. O Concurso Público constará das seguintes provas e respectivo número de questões: 
 
CARGO/ESPECIALIDADES: Analista de Atividade do Hemocentro - Especialidades: ANALISTA DE 
SISTEMAS E ESTATÍSTICO. 
Tipo de Prova: 
Objetiva: Língua Portuguesa – 15 itens, Atualidades – 05 itens, Legislação – 10 itens e Conhecimentos 
Específicos – 30 itens. 
Escrita: Prova Discursiva 
Avaliação de Títulos 
 
CARGO/ESPECIALIDADES: Analista de Atividade do Hemocentro - Especialidades: ASSISTENTE 
SOCIAL, BIOMÉDICO, ENFERMEIRO E FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO. 
Tipo de Prova: 
Objetiva: Língua Portuguesa – 15 itens, Atualidades – 05 itens, Legislação – 15 itens e Conhecimentos 
Específicos – 25 itens. 
Escrita: Prova Discursiva 
Avaliação de Títulos 
 
CARGO/ESPECIALIDADES: Analista de Atividades do Hemocentro - Especialidades: MÉDICO 
CLÍNICO GERAL, MÉDICO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA e MÉDICO DO TRABALHO. 
Tipo de Prova: 
Objetiva: Língua Portuguesa – 05 itens, Atualidades – 05 itens, Políticas de Saúde – 10 itens, Legislação – 15 
itens e Conhecimentos Específicos – 25 itens. 
Escrita: Prova Discursiva 
Avaliação de Títulos 
 
CARGO/ESPECIALIDADES: Técnico de Atividades do Hemocentro - Especialidades: AGENTE 
ADMINISTRATIVO, TÉCNICO DE LABORATÓRIO E TÉCNICO EM ENFERMAGEM. 
Tipo de Prova: 
Objetiva: Língua Portuguesa – 10 itens, Matemática/Raciocínio Lógico – 05 itens, Noções de Informática – 05 
itens, Legislação – 10 itens e Conhecimentos Específicos – 20 itens.  
 
7.2. As Provas Objetivas constarão de questões objetivas de múltipla escolha, terão uma única resposta correta 
e versarão sobre os programas contidos no ANEXO I, deste Edital. 
7.3. A Prova Escrita (Discursiva) constará de um texto dissertativo a respeito de um problema apresentado e 
versará sobre os programas de Conhecimentos Específicos contidos no Anexo I, deste Edital. 
7.4. As referidas provas (Objetiva e Escrita) serão avaliadas conforme os critérios estabelecidos nos Capítulos IX 
e X, deste Edital. 
7.5. A Avaliação de Títulos será realizada e avaliada conforme estabelecido no Capítulo XI, deste Edital. 
 
VIII – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
8.1. As Provas serão realizadas na cidade de Brasília/DF, em locais e horários a serem comunicados 
oportunamente através de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e através 
da Internet no endereço www.institutocetro.org.br, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
8.1.1. A data prevista para a realização das provas Objetivas e Escrita é 11 de outubro de 2009. As provas 
do concurso serão aplicadas em períodos distintos, conforme estabelecido no quadro a seguir: 
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PERÍODO CARGO 
MANHÃ Técnico de Atividades do Hemocentro 
TARDE Analista de Atividades do Hemocentro 

 
8.1.2. Ao candidato só será permitida a participação nas provas, na respectiva data, horário e local constante 
no Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e no endereço eletrônico 
www.institutocetro.org.br. 
8.1.3. Não será permitida, em hipótese alguma, realização das provas em outro dia, horário ou fora do local 
designado. 
8.2. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento 
etc. deverão ser corrigidos somente no dia das respectivas provas em formulário específico. 
8.3. Caso haja inexatidão em informação relativa a opção de cargo/especialidade, o candidato deverá entrar em 
contato com o SAC - Serviço de Atendimento ao Candidato, do Instituto CETRO, antes da realização das provas, 
através do telefone (0xx11) 3146-2777 ou na representação em Brasília (0xx61) 3045-4812, no horário das 
8h30m às 17h30m. 
8.3.1. Só será procedida a alteração de opção de cargo/especialidade, para os casos de solicitação de isenção 
de taxa de inscrição, na hipótese em que o dado expresso pelo candidato em sua ficha de isenção tenha sido 
transcrito erroneamente para as Listas de Cadastramento. 
8.3.1.1. Caso o erro constatado tenha sido motivado por preenchimento incorreto por parte do candidato, não 
será efetuada a correção, sob hipótese alguma. 
8.3.2. Nas inscrições efetuadas via internet, não haverá alteração de opção de cargo/especialidade. 
8.4. O Candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 
minutos, munido de: 
a) Comprovante de inscrição; 
b) Original de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou cédula de 
identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério 
das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; 
Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como 
documento de identidade (CRQ, OAB, CRC, CRA etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na 
forma da Lei n.º 9.503/97). 
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha macia. 
8.4.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação 
do candidato com clareza. 
8.4.2. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade. 
8.4.3. 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, 30 (trinta) dias, ocasião em que será 
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário 
próprio. 
8.4.3.1. A identificação especial também será exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador. 
8.4.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras 
de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem 
documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 
8.4.5. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas. 
8.5. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato. 
8.6. No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar das listagens oficiais relativas aos 
locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o Instituto CETRO procederá à inclusão do referido 
candidato, através de preenchimento de formulário específico mediante a apresentação do comprovante de 
inscrição. 
8.6.1. A inclusão de que trata o item 8.6. será realizada de forma condicional e será confirmada pelo Instituto 
CETRO, na fase de Julgamento das Provas Objetivas e Escrita, com o intuito de se verificar a pertinência da 
referida inclusão. 
8.6.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 8.6, a mesma será automaticamente 
cancelada sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os 
atos dela decorrentes. 
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8.6.3. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer no local de 
exame com armas ou aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, 
receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 e outros equipamentos similares etc.). O descumprimento 
desta instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude. 
8.6.3.1. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das 
provas, o candidato será automaticamente eliminado do Concurso Público. 
8.6.4. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre 
os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 
8.6.5. Não será admitido, durante as provas, o uso de boné, lenço, chapéu, gorro ou qualquer outro acessório 
que venha cobrir as orelhas do candidato. 
8.6.6. Os candidatos que tiverem cabelos compridos deverão comparecer às provas de cabelos presos. 
8.7. Quanto às Provas Objetivas e Escrita (Discursiva): 
8.7.1. Para a realização das provas objetivas, o candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará 
suas respostas na Folha de Respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A Folha de Respostas 
é o único documento válido para correção. 
8.7.1.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta 
(mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legível. 
8.7.1.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou assinatura, pois 
qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato. 
8.7.2. A Prova Escrita (Discursiva) será realizada no mesmo dia da Prova Objetiva. 
8.7.2.1 Para a realização da Prova Escrita, o candidato receberá caderno específico, no qual redigirá com caneta 
de tinta azul ou preta. A prova Escrita (Discursiva) deverá ser escrita, em letra legível, não sendo permitida a 
interferência e ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição 
especial para esse fim. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal do Instituto CETRO, 
devidamente treinado, que deverá ditar, especificando integralmente o texto, oralmente a grafia das palavras e 
os sinais gráficos de acentuação e pontuação. 
8.7.2.2. A Prova Escrita (Discursiva) não poderá ser assinada, rubricadas ou conter, em outro local que não seja 
o cabeçalho das folhas de textos definitivos, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de ser 
anulada.  
Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo, 
acarretará a anulação da parte da prova escrita (Discursiva) implicando na eliminação do concurso. 
8.7.2.3. O texto definitivo será o único documento válido para a avaliação da prova escrita (Discursiva). As 
folhas para rascunho são de preenchimento facultativo, e não valem para finalidade de avaliação. 
8.7.3. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal as folhas de respostas e o caderno de questões, 
cedido para a execução da prova. 
8.7.4. A totalidade das provas para o cargo de Analista de Atividades do Hemocentro (todas as 
especialidades) terá a duração de 4 horas e 30 minutos e para o cargo de Técnico de Atividades do 
Hemocentro (todas as especialidades) de 3 horas e 30 minutos. 
8.7.5. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 1 hora do seu início; 
8.7.6. As Folhas de Respostas dos candidatos serão personalizadas, impossibilitando a substituição. 
8.8. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que: 
8.8.1. Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados; 
8.8.2. Não apresentar o documento de identidade exigido no item 8.4., alínea “b”, deste Capítulo; 
8.8.3. Não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado; 
8.8.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, do tempo mínimo de 
permanência estabelecido no subitem 8.7.5; 
8.8.5. For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por 
qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de livros, 
notas, impressos não permitidos; 
8.8.6. For surpreendido portando calculadora, agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, 
receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 e outros equipamentos similares; 
8.8.7. Usar de meios ilícitos para executar as provas; 
8.8.8. Não devolver as Folhas de Respostas cedidas para realização das provas; 
8.8.9. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes; 
8.8.10. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos; 
8.8.11. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas; 
8.8.12. Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e nas folhas de respostas 
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(Objetiva/Discursiva); 
8.8.13. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em 
qualquer etapa do concurso público. 
8.9. O Instituto Cetro, objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público, solicitará aos 
referidos candidatos, quando da aplicação das provas, que registrem na folha de respostas personalizada a sua 
assinatura em campo específico por três vezes. 
8.10. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação 
policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente 
eliminado do Concurso Público. 
8.11. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão 
de afastamento do candidato da sala de provas, ainda que acompanhado do fiscal. 
8.12. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade. 
8.12.1. Ocorrendo alguma situação de emergência o candidato será encaminhado para atendimento médico 
local ou ao médico de sua confiança. A equipe de Coordenadores responsáveis pela aplicação das provas dará 
todo apoio que for necessário. 
8.12.2. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo 
não poderá retornar ao local de sua prova.  
8.13. O candidato que terminar a sua prova, desde que transcorridas 2 (duas) horas do horário marcado no 
quadro da sala onde estiver prestando prova, poderá levar o seu caderno de questões, deixando com o fiscal da 
sala a sua folha de respostas, que será o único documento válido para correção. 
8.13.1. O candidato ao terminar sua prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não 
podendo permanecer nas dependências do mesmo, bem como não poderá utilizar os banheiros. 
8.14. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de 
avaliação/classificação. 
 
IX – DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS 
9.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
9.1.1. Na avaliação e correção da Prova Objetiva será utilizado o Escore Bruto. 
9.2. O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova. 
9.2.1. Para se chegar ao total de pontos, o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo número de questões da 
prova e multiplicar pelo número de questões acertadas. 
9.2.2. O cálculo final será igual ao total de pontos do candidato na Prova Objetiva. 
9.3. Para fins de cálculo da nota, considerar-se-á duas casas decimais, arredondando-se para cima sempre que 
a terceira casa decimal for maior ou igual a cinco. 
9.4. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de pontos igual ou 
superior a 50 (cinquenta) e não zerar em nenhum conteúdo. 
9.5. O candidato não habilitado na Prova Objetiva será eliminado do concurso. 
 
X – DA PROVA ESCRITA (DISCURSIVA) PARA O CARGO DE ANALISTA DE ATIVIDADES DO 

HEMOCENTRO (TODAS AS ESPECIALIDADES) 
10.1. Na Prova Escrita (Discursiva) para o cargo de ANALISTA DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO (todas as 
especialidades) o candidato deverá produzir, com base em uma situação formulada pela banca examinadora, 
um texto dissertativo a respeito de um problema apresentado e versará sobre os programas de Conhecimentos 
Específicos contidos no Anexo I, deste Edital. 
10.2. Observada a reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência e respeitados os empates na 
última colocação, serão corrigidas as provas escritas (Prova Discursiva) dos candidatos aos 
cargos/especialidades de nível superior aprovados nas provas objetivas e classificados conforme estabelecido a 
seguir: 
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CARGO CÓD. ESPECIALIDADE GERAL PNE 

101 Analista de Sistemas Até a 32ª posição Até a 8ª posição 
102 Assistente Social Até a 80ª posição Até a 20ª posição 
103 Biomédico Até a 160ª posição Até a 40ª posição 
104 Enfermeiro Até a 240ª posição Até a 60ª posição 
105 Estatístico Até a 16ª posição Até a 4ª posição 
106 Farmacêutico Bioquímico Até a 176ª posição Até a 44ª posição 
107 Médico Clínico Geral Até a 176ª posição Até a 44ª posição 

108 Médico Hematologia e 
Hemoterapia Até a 64ª posição Até a 16ª posição 

Analista de 
Atividades do 
Hemocentro 

109 Médico do Trabalho Até a 32ª posição Até a 8ª posição 
 
10.2.1. Durante a realização da Prova Escrita (Discursiva), não será permitida nenhuma espécie de consulta ou 
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer 
anotações. 
10.2.2. A prova Escrita (Discursiva) terá como objetivo apurar a capacidade do candidato em produzir texto 
dissertativo, organizado de forma ordenada e coerente dentro da norma culta, com base em tema dado, ligado 
às atividades da rotina do cargo/especialidade. Na questão da situação-problema, o candidato deverá redigir o 
mínimo de 40 (quarenta) e o máximo de 50 (cinquenta) linhas. 
10.2.3. A prova Escrita (Discursiva) será avaliada considerando: 
a) Norma culta: o candidato deverá demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. 
b) Tema e texto: o texto produzido deverá obedecer à proposta quanto ao tipo dissertativo-argumentativo e 
quanto ao tema proposto. Qualquer dos desvios repercutirá na desconsideração do texto. 
c) Coesão e coerência: o candidato deverá selecionar argumentos e organizá-los, articulando as partes do texto 
e utilizando os recursos coesivos adequadamente. 
d) Proposta de solução para o problema abordado: o candidato deverá apresentar proposta de intervenção bem 
articulada à argumentação desenvolvida em seu texto. 
10.3. A prova Escrita (Discursiva) terá caráter eliminatório e classificatório e serão avaliadas na escala de 0 
(zero) a 100 (cem) pontos. 
10.4. Será atribuída nota ZERO à prova Escrita (Discursiva) nos seguintes casos: 
10.4.1. Fuga em relação à proposta apresentada; 
10.4.2. Apresentação de textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e 
palavras soltas ou forma em verso); 
10.4.3. Assinatura fora do local indicado; 
10.4.4. Apresentação de qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; 
10.4.5. Escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade; 
10.4.6. Entrega da prova em branco; 
10.4.7. Apresentação em letra ilegível; 
10.4.8. Não obedecer aos números mínimo e máximo de linhas exigidos. 
10.5. A folha para rascunho no caderno de provas é de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma, o 
rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova Escrita (Discursiva), pela banca 
examinadora. 
10.6. Serão considerados habilitados na Prova Escrita (Discursiva) os candidatos que obtiverem nota igual ou 
superior a 50 (cinquenta) pontos. 
10.7. Caberá recurso em conformidade com o Capítulo XIV deste Edital. 
10.8. O candidato não habilitado na prova Escrita (Discursiva) será eliminado do concurso. 
 
XI– DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA O CARGO DE ANALISTA DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO 

(TODAS AS ESPECIALIDADES) 
11.1. Concorrerão à Prova de Títulos somente os candidatos ao Cargo de ANALISTA DE ATIVIDADES DO 
HEMOCENTRO (todas as especialidades), habilitados nas provas objetivas e prova escrita conforme estabelecido 
nos capítulos IX e X, deste Edital. 
11.2. Os documentos relativos aos Títulos deverão ser entregues: 
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EXCLUSIVAMENTE no dia da aplicação das provas – 11/10/2009  
Após esta data não serão aceitos outros documentos, sob qualquer 

hipótese. 

11.3. A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos não é obrigatória. O candidato que não entregar o 
Título não será eliminado do Concurso. 
11.4. Os documentos de Títulos deverão ser acondicionados em: 
 

ENVELOPE LACRADO, contendo na sua parte externa, o nome do candidato, número de 
inscrição, o cargo/especialidade para o qual está concorrendo e o número do documento de 
identidade, devendo os referidos documentos serem apresentados em cópias reprográficas 
autenticadas. O candidato deverá numerar sequencialmente e rubricar cada documento 
apresentado, PREENCHENDO A RELAÇÃO DE RESUMO E CONFORMIDADE, DE ACORDO COM O 
MODELO DISPONÍVEL NO ANEXO II, DESTE EDITAL. TAMBÉM ESTARÁ DISPONÍVEL NO ENDEREÇO 
ELETRÔNICO WWW.INSTITUTOCETRO.ORG.BR. 
11.4.1. Os documentos de Títulos que forem representados por diplomas ou certificados, declarações, 
atestados, certidões de conclusão de curso deverão estar devidamente registrados, bem como deverão ser 
expedidos por Instituição Oficial ou reconhecida, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação 
da instituição e do responsável pela expedição do documento. 
11.4.1.1. Os documentos de Títulos que forem representados por certificados, declarações, atestados, certidões 
de conclusão de curso deverão, ainda, estar acompanhados do respectivo histórico escolar. 
11.4.1.2. Não será aceito certificados/declarações/atestados/certidões de conclusão dos documentos solicitados 
como títulos, se não acompanhados do histórico escolar. 
11.4.2. Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão vir acompanhados pela correspondente 
tradução efetuada por tradutor juramentado ou pela revalidação dada pelo órgão competente. 
11.4.3. Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes.  
11.4.4. A entrega do envelope lacrado contendo os documentos de Títulos, como indicado no item 11.4, será 
protocolada em duas vias: sendo a primeira para controle do Instituto Cetro e a segunda para o candidato. 
11.5. É de exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação dos documentos de Títulos. 
11.6. Não serão aceitas entregas ou substituições posteriormente ao período determinado, bem como Títulos 
que não constem nas tabelas apresentadas neste Capítulo. 
11.7. A pontuação da documentação de Títulos se limitará ao valor máximo de 10,00 (dez) pontos. 
11.8. A prova de títulos terá caráter classificatório. 
11.9. A escolaridade exigida como requisito para inscrição no concurso, não será considerada como Título. 
11.10. Serão considerados Títulos somente os constantes nas tabelas a seguir: 

TABELA DE TÍTULOS 

TÍTULOS 
VALOR 

UNITÁRI
O 

COMPROVANTES 

a) Título de Doutor na área de formação ou 
em área afim, concluído até a data da 
apresentação dos títulos. 

4,0 

b) Título de Mestre na área de formação ou 
em área afim, concluído até a data da 
apresentação dos títulos. 

3,0 

Diploma devidamente registrado ou certificados, 
declarações, atestados, certidões de conclusão de 
curso acompanhado do respectivo Histórico 
Escolar. 

c) Pós Graduação Lato Sensu (especialização) 
na área de formação ou em área afim, com 
carga horária mínima de 360 horas, concluída 
até a data da apresentação dos títulos. 

2,0 

Certificados, declarações, atestados, certidões de 
conclusão do Curso, indicando o número de horas 
e período de realização do curso. No caso de 
declaração de conclusão de curso deve vir 
acompanhada do respectivo Histórico Escolar. 

d) Curso de aperfeiçoamento na área de 
formação ou em área afim, com carga horária 
mínima de 160 horas, concluído até a data da 
apresentação dos títulos. 

1,0 
Certificados, declarações, atestados, certidões de 
conclusão do Curso, indicando o número de horas 
e período de realização do curso.  
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XII– DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 
12.1. A Nota Final de cada candidato será igual: 
a) ao somatório dos pontos obtidos na prova objetiva acrescidos dos pontos atribuídos na prova escrita e títulos 
para os candidatos ao cargo de ANALISTA DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO (todas as especialidades); 
b) ao total dos pontos obtidos na prova objetiva para o cargo de TÉCNICO DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO 
(todas as especialidades). 
12.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, da Nota Final, em lista de classificação por 
opção de cargo/especialidade. 
12.3. Serão elaboradas duas listas de classificação, uma geral com a relação de todos os candidatos, incluindo 
os portadores de deficiência e uma específica, com a relação apenas dos candidatos portadores de deficiência. 
12.3.1. Os candidatos portadores de deficiência, caso obtenham classificação necessária, figurarão também na 
lista de classificação geral por cargo/especialidade. 
12.4. O resultado do concurso estará disponível para consulta no site do Instituto CETRO 
(www.institutocetro.org.br) e caberá recurso nos termos do Capítulo XIV – Dos Recursos, deste Edital. 
12.5. Após o julgamento dos recursos, eventualmente interpostos, será publicada lista de Classificação Final, 
não cabendo mais recursos. 
12.6. A lista de Classificação Final será publicada no site do Instituto CETRO (www.institutocetro.org.br) e no 
Diário Oficial do Distrito Federal. 
12.6.1. Serão publicados no Diário Oficial do Distrito Federal apenas os resultados dos candidatos que se 
submeteram a todas as etapas do concurso e que lograram classificação. Os demais candidatos poderão 
consultar as suas notas na internet, no endereço www.institutocetro.org.br. 
12.6.2. O resultado geral do concurso poderá ser consultado no site do Instituto CETRO pelo prazo de 3 (três) 
meses, a contar da data de publicação da Classificação Final/Homologação. 
12.7. No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato que: 
12.7.1. For mais idoso; 
12.7.2. Obtiver maior número de acertos na prova de Legislação; 
12.7.3. Obtiver maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa; 
12.7.4. Obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos; 
12.7.5. Obtiver maior número de acertos na prova de Atualidades, quando houver; 
13.7.6. Obtiver maior número de acertos na prova de Matemática/Raciocínio Lógico, quando houver. 
 
XIII – DOS RECURSOS 
13.1. Será admitido recurso quanto à isenção do pagamento da taxa de inscrição, inscrição do portador de 
deficiência, atendimento especial, gabaritos preliminares das provas objetivas, escrita (Discursiva) e da 
avaliação de Títulos. 
13.2. Os recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da: 
13.2.1. Da divulgação dos resultados preliminares dos isentos; 
13.2.2. Da divulgação dos resultados preliminares dos candidatos que declarem a condição de portadores de 
deficiência; 
13.2.3. Da divulgação dos resultados preliminares dos candidatos que solicitaram atendimento especial; 
13.2.4. Da divulgação dos gabaritos preliminares oficiais do Concurso; 
13.2.5. Da divulgação dos resultados preliminares da provas objetivas, escrita e avaliação de títulos. 
13.3. Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não serão apreciados. 
13.4. O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado e conter o nome do concurso, nome e 
assinatura do candidato, número de inscrição, cargo/especialidade e o seu questionamento. 
13.5. Os recursos deverão ser interpostos pessoalmente ou por procurador na Representação do Instituto 
CETRO – Aos cuidados do Departamento de Concursos – REF. HEMOCENTRO-DF, no seguinte endereço: 
Instituto CETRO, SRTVS – Quadra 701 – Bloco O – sala 469 - Edifício Multiempresarial - Brasília – 
DF, no período das 9h às 12h e das 14h às 17h, (0xx61) 3045-4812.  
13.5.1. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 13.1. 
13.6. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso. 
13.7. Não serão aceitos recursos interpostos por correspondência (Sedex, AR, telegrama etc.), fac-símile, 
telex, internet ou outro meio que não seja o estabelecido no item 13.5.. 
13.8. O ponto relativo a uma questão eventualmente anulada será atribuído a todos os candidatos. 
13.8.1. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá eventualmente alterar a 
classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer a 
desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação. 
13.8.2. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado o resultado final do Concurso, com 
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as alterações ocorridas em face do disposto no subitem 13.8.1, acima. 
13.9. Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 
13.9.1. em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo; 
13.9.2. fora do prazo estabelecido; 
13.9.3. sem fundamentação lógica e consistente; e 
13.9.4. com argumentação idêntica a outros recursos. 
13.10. Em hipótese alguma será aceito revisão de recurso, recurso do recurso ou recurso de gabarito final 
definitivo. 
13.11. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão 
pela qual não caberão recursos adicionais. 
 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO REFERENTES À  
PROVA OBJETIVA E ESCRITA (PROVA DISCURSIVA)  

Instrução: O candidato deverá indicar, obrigatoriamente, o código da opção e o nome do 
cargo/especialidade para o qual está concorrendo, o número da questão objeto do recurso, o 

gabarito publicado pelo Instituto CETRO, a sua resposta e a sua argumentação fundamentada. 
Quando o recurso for referente ao enunciado da questão, o candidato deverá indicar o número da 

questão a que se refere o enunciado e a sua argumentação fundamentada. 
CONCURSO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO– EDITAL Nº 1/2009 - 

SEPLAG/FHB, DE 30 DE JULHO DE 2009 
NOME DO CANDIDATO:  
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO: 
CARGO/ESPECIALIDADE: 
Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE:  
NÚMERO DA QUESTÃO: 
GABARITO DO INSTITUTO CETRO: 
RESPOSTA DO CANDIDATO: 
ARGUMENTAÇÃO DO CANDIDATO 
(SE NECESSÁRIO, USE O VERSO). 

 
XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. As convocações para prestação das provas e resultados serão publicadas no Diário Oficial do Distrito 
Federal. É de responsabilidade do candidato acompanhar estas publicações. 
14.2. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal e o Instituto CETRO se eximem das 
despesas com viagens e estadia dos candidatos em quaisquer das fases do Concurso Público. 
14.3. Todos os cálculos de notas descritos neste edital serão realizados com duas casas decimais, 
arredondando-se para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a cinco. 
14.4. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no concurso, 
valendo para esse fim a homologação publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. 
14.5. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que verificadas a 
qualquer tempo, em especial na ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição e desclassificação do 
candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 
14.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para a 
prova correspondente, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado no Diário Oficial 
do Distrito Federal. 
14.7. O candidato se obriga a manter atualizado o endereço perante o Instituto CETRO, no endereço 
eletrônico http://www.institutocetro.org.br, até a data de publicação da homologação do resultado final 
do concurso e, após esta data, junto à SEPLAG, bem como, até que se expire o prazo de validade do 
concurso, para viabilizar os contatos necessários, sob pena de, quando for nomeado, perder o prazo para 
posse, caso não seja localizado. 
14.7.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e comunicados referentes 
a este Concurso Público que sejam publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgados na Internet, no 
endereço eletrônico http://www.institutocetro.org.br.  
14.9. O Instituto CETRO, a SEPLAG e a Fundação Hemocentro de Brasília não se responsabilizam por 
eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 
14.9.1. Endereço não atualizado. 
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14.9.2. Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato. 
14.9.3. Correspondência recebida por terceiros. 
14.10. A SEPLAG e o Instituto CETRO não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras 
publicações referentes a este concurso. 
14.11. Considerar-se-á, para efeito de aplicação e correção das provas, a legislação vigente até a data de 
publicação deste Edital. 
14.12. O provimento dos cargos ficará a critério da Administração e obedecerá, rigorosamente, à ordem de 
classificação por cargo/especialidade, conforme a opção feita, no ato da inscrição, pelo candidato. 
14.12.1. Os candidatos aprovados, conforme disponibilidade de vagas, terão sua nomeação publicada no Diário 
Oficial do Distrito Federal e convocados na forma da lei nº 1.327 de 26 de dezembro de 1996. 
14.13. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela SEPLAG e o Instituto CETRO, no que se refere à 
realização deste concurso. 
14.14. O resultado final do Concurso Público será homologado pelo Secretário de Estado de Planejamento e 
Gestão do Distrito Federal, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado na forma prevista no 
subitem 14.7.1. 
 
 
 
 
 

RICARDO PINHEIRO PENNA 
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão 
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ANEXO I –  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
CARGO: ANALISTA DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - ESPECIALIDADES: ANALISTA DE 
SISTEMAS E ESTATÍSTICO. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Interpretação de texto. 2. Significação das palavras: 2.1. sinônimos, 2.2. antônimos, 2.3. sentidos próprio e 
2.4. figurado. 3. Ortografia. 4. Pontuação. 5. Acentuação. 6. Emprego das classes de palavras: 6.1. substantivo, 
6.2. adjetivo, 6.3. numeral, 6.4. pronome, 6.5. artigo, 6.6. verbo, 6.7. advérbio, 6.8. preposição, 6.9. conjunção 
(classificação e sentido que imprime às relações entre as orações para os itens 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 
6.7., 6.8. e 6.9.).  7. Concordâncias verbal e nominal. 8. Regências verbal e nominal. 9. Crase. 10. Figuras de 
sintaxe. 11. Vícios de linguagem. 12. Equivalência e transformação de estruturas. 13. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). 14. Processos de coordenação e subordinação. 15. 
Sintaxe. 16.  Morfologia. 17. Estrutura e formação das palavras. 18. Discursos direto, indireto e indireto livre. 
19. Processos de coordenação e subordinação. 20. Colocação pronominal. 21. Equivalência e transformação de 
estrutura. 
 
ATUALIDADES 
1. Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 6 (seis) meses, a contar da data de 
realização da prova, em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios e televisão. 2. Elementos de 
política brasileira. 3. Cultura e sociedade: 3.1. música; 3.2. literatura; 3.3. artes; 3.4. arquitetura; 3.5. rádio; 
3.6. cinema; 3.7. teatro; 3.8. jornais; 3.9. revistas, 3.10. televisão. 4. Descobertas e inovações científicas na 
atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. 5. Meio ambiente e cidadania: 5.1. problemas; 5.2. 
políticas públicas; 5.3. aspectos locais e globais. 6. História e geografia do Brasil e do Distrito Federal. 
 
LEGISLAÇÃO 
1. Lei 8.112/1990 (aplicada ao Distrito Federal). 2. Lei 8.666/1993. 3. Lei Orgânica do Distrito Federal: 
Título I. Dos Fundamentos da Organização dos Poderes e do Distrito Federal. Título II. Da organização do 
Distrito Federal. Título II. Capítulo II. Da Organização Administrativa do Distrito Federal. Título II. Capítulo VI. 
Dos Servidores Públicos. Título VI. Da Ordem Social e do Meio Ambiente. Capítulo II. Da Saúde. A Lei Orgânica 
do Distrito Federal poderá ser acessada através do site www.cl.df.gov.br. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
ANALISTA DE SISTEMAS 
1. Lógica de programação. 2. Linguagens e técnicas de programação. 3. Organização e arquitetura de 
computadores: 3.1. organização funcional. 4. Unidade central de processamento. 5. Memória. 6. Barramento. 7. 
Subsistemas de E/S. 8. Sistemas operacionais: 8.1. conceitos operacionais. 9. Gerenciadores: 9.1. de memória, 
9.2. de processos, 9.3. de serviços, 9.4. de dispositivos, 9.5. dos dados, 9.6. de desempenho e 9.7. de 
recuperação. 10. Redes de computadores: 10.1. conceitos básicos. 11. Canal de comunicação. 12. Largura de 
banda. 13. Estrutura de codificação. 14. Modos de transmissão. 15. Arquitetura de rede. 16. Redes digitais de 
integração de serviços. 17. Camada de aplicação. 18. Camada de transporte. 19. Camada de rede e 
roteamento. 20. Camada de enlace e redes locais. 21. Segurança em redes de computadores. 22. Gerência de 
redes. 23. Banco de dados: 23.1. conceitos fundamentais de banco de dados. 24. Modelos de dados: 24.1. 
conceitual, 24.2. lógico e 24.3. físico. 25. Modelo entidade-relacionamento. 26. Modelo relacional. 27. 
Organização física e técnica de implementação. 28. SQL. 29. Normalização. 30. Armazenamento e indexação. 
31. Teoria de sistemas: 31.1. introdução à teoria geral dos sistemas. 32. Conceito de sistema e subsistema. 33. 
Sistemas abertos e fechados. 34. Aplicações em informática: 34.1. sistemas: 34.1.1. isolados, 34.1.2. 
integrados, 34.1.3. centralizados, 34.1.4. distribuídos, 34.1.5. inteligentes, 34.1.6. de controle. 35. Aplicativos: 
35.1. operacionais, 35.2. gerenciais e 35.3. de apoio à decisão. 36. Análise e projeto de sistemas: 36.1. domínio 
do problema e da solução. 37. Modelagem de ciclo de vida e suas fases. 38. Análise e projeto estruturados. 39. 
DFD. 40. Português estruturado. 41. Dicionário de dados. 42. Fluxograma. 43. Árvore e tabelas de decisão. 44. 
Definições da lógica dos processos e do conteúdo dos depósitos de dados. 45. Levantamento e análise de 
requisitos. 46. Projeto: 46.1. de entradas e saídas, 46.2. de arquivos, 46.3. de rotinas, 46.4. implantação e 
46.5. acompanhamento. 47. Estudo de necessidades, viabilidades técnica e econômica de sistemas de 
informação. 48. Administração e modelagem de dados. 49. Desenvolvimento de protótipos. 50. 
Desenvolvimento orientado a objeto: 50.1. conceitos básicos de orientação a objeto. 51. Relacionamento entre 
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objetos. 52. Estrutura comportamental de objetos. 53. Representação diagramática de domínios. 54. Análise e 
gerenciamento de riscos aplicados à área de sistemas. 55. Tecnologia web. 
 
ESTATÍSTICO 
1. Estatística descritiva e análise exploratória de dados: 1.1. distribuições de frequências: 1.1.1. medidas 
descritivas de locação e de dispersão (1.1.1.1. média, 1.1.1.2. mediana, 1.1.1.3. moda, 1.1.1.4. quartis, 1.1.1.5. 
resumo de 5 números, 1.1.1.6. variância, 1.1.1.7. desvio padrão, 1.1.1.8. coeficiente de variação, 1.1.1.9. 
intervalos entre quartis, 1.1.1.10. valores atípicos, 1.1.1.11. histogramas, 1.1.1.12. boxplot e 1.1.1.13. ramo e 
folhas). 2. Cálculo de Probabilidades: 2.1. definições básicas e axiomas, 2.2. probabilidade condicional e 
independência, 2.3. variáveis aleatórias discretas e contínuas, 2.4. função de distribuição, 2.5. função de 
probabilidade, 2.6. função de densidade de probabilidade, 2.7. esperança e momentos, 2.8. distribuições 
especiais, 2.9. distribuições condicionais e independência, 2.10. esperança condicional, 2.11. funções geradoras 
de momentos, 2.12. lei dos grandes números, 2.13. teorema central do limite, 2.14. amostras aleatórias, 2.15. 
distribuições amostrais. 3. Inferência Estatística: 3.1. estimação pontual – 3.1.1. métodos de estimação, 3.1.2. 
propriedades dos estimadores, 3.1.3. estimação por intervalos, 3.1.4. testes de hipóteses – hipóteses simples e 
compostas, nível de significância e potência, teste t de Student, testes qui-quadrado – de aderência e de 
independência e de homogeneidade em tabelas de contingência. 4. Inferência bayesiana. 5. Modelos Lineares: 
5.1. mínimos quadrados, 5.2. regressão linear simples, 5.3. inferência na regressão, 5.4. correlação e 
regressão, 5.5. análise de resíduos, 5.6. regressão múltipla. 6. Técnicas de Amostragem: 6.1. amostragem 
aleatória simples, 6.2. tamanho amostral, 6.3. estimadores de razão e regressão, 6.4. amostragem estratificada, 
6.5. amostragem sistemática, 6.6. amostragem por conglomerados. 
 
CARGO: ANALISTA DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - ESPECIALIDADES: ASSISTENTE SOCIAL, 
BIOMÉDICO, ENFERMEIRO E FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Interpretação de texto. 2. Significação das palavras: 2.1. sinônimos, 2.2. antônimos, 2.3. sentidos próprio e 
2.4. figurado. 3. Ortografia. 4. Pontuação. 5. Acentuação. 6. Emprego das classes de palavras: 6.1. substantivo, 
6.2. adjetivo, 6.3. numeral, 6.4. pronome, 6.5. artigo, 6.6. verbo, 6.7. advérbio, 6.8. preposição, 6.9. conjunção 
(classificação e sentido que imprime às relações entre as orações para os itens 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 
6.7., 6.8. e 6.9.).  7. Concordâncias verbal e nominal. 8. Regências verbal e nominal. 9. Crase. 10. Figuras de 
sintaxe. 11. Vícios de linguagem. 12. Equivalência e transformação de estruturas. 13. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). 14. Processos de coordenação e subordinação. 15. 
Sintaxe. 16.  Morfologia. 17. Estrutura e formação das palavras. 18. Discursos direto, indireto e indireto livre. 
19. Processos de coordenação e subordinação. 20. Colocação pronominal. 21. Equivalência e transformação de 
estrutura. 
 
ATUALIDADES 
1. Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 6 (seis) meses, a contar da data de 
realização da prova, em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios e televisão. 2. Elementos de 
política brasileira. 3. Cultura e sociedade: 3.1. música; 3.2. literatura; 3.3. artes; 3.4. arquitetura; 3.5. rádio; 
3.6. cinema; 3.7. teatro; 3.8. jornais; 3.9. revistas, 3.10. televisão. 4. Descobertas e inovações científicas na 
atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. 5. Meio ambiente e cidadania: 5.1. problemas; 5.2. 
políticas públicas; 5.3. aspectos locais e globais. 6. História e geografia do Brasil e do Distrito Federal. 
 
LEGISLAÇÃO  
1. Resolução – RDC nº 24 de 24 de janeiro de 2002. 2. Resolução – RDC nº 129 de 24 de maio de 2004. 3. 
Resolução – RDC nº 151 de 21 de agosto de 2001. 4. Resolução – RDC nº 153 de 14 de junho de 2004. 5. 
Resolução – RDC nº 213 de 30 de julho de 2002. 6. Resolução – RDC nº 306 de 7 de setembro de 2004. 7. Lei 
10.205 de 21 de março de 2001. 8.  Decreto 3.990 de 30 de outubro de 2001 (que regulamenta o artigo 26 da 
Lei nº 10.205 de 21 de março de 2001). 9. Lei 8.112/1990 (aplicada ao Distrito Federal). 10. Lei 8.666/1993. 
11. Lei Orgânica do Distrito Federal: Título I. Dos Fundamentos da Organização dos Poderes e do Distrito 
Federal. Título II. Da organização do Distrito Federal. Título II. Capítulo II. Da Organização Administrativa do 
Distrito Federal. Título II. Capítulo VI. Dos Servidores Públicos. Título VI. Da Ordem Social e do Meio Ambiente. 
Capítulo II. Da Saúde. A Lei Orgânica do Distrito Federal poderá ser acessada através do site www.cl.df.gov.br. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
1. Conhecimentos de projetos sócio-educativos na área de saúde: 1.1. planejamento, 1.2. implantação e 1.3. 
execução. 2. Técnicas para coordenação de equipes/grupos. 3. Técnicas para desempenho da função de 
facilitador em cursos. 4. Políticas sociais (ECA, LOAS). 5. Metodologia de atuação nos campos. 6. Assistência 
pública. 7. Família e serviços. 8. Políticas Sociais em: 8.1. assistência pública, 8.2. saúde, 8.3. saúde: 8.3.1. 
mental, 8.3.2. da criança, 8.3.3. do adolescente, 8.3.4. do trabalho e 8.3.5. do idoso. 9. Encaminhamento das 
questões sociais: 9.1. desigualdade, 9.2. exclusão e 9.3. violência doméstica. 10. Assessoria em serviço social: 
10.1. planejamento, 10.2. pesquisa, 10.3. supervisão e 10.4. administração. 11. Ética Profissional. 
 
BIOMÉDICO 
1. Microbiologia clínica. 2. Identificação laboratorial de bactérias de interesse clínico: 2.1. estafilococos, 2.2. 
estreptococos, 2.3. bacilos álcool-ácido resistentes, 2.4. bacilos gram-negativos não fermentadores, 2.5. 
enterobactérias e 2.6. bactérias anaeróbicas. 3. Diagnóstico bacteriológico das doenças sexualmente 
transmissíveis. 4. Biologia de fungos: 4.1. taxonomia e 4.2. morfologia. 5. Aspectos epidemiológicos e 
laboratoriais das seguintes micoses: 5.1. candidíase, 5.2. criptocopose, 5.3. paracocidioimicose e 5.4. 
dermatomicose. 6. Imunologia clínica. 7. Fundamentos e aplicações das reações de: 7.1. precipitação, 7.2. 
aglutinação, 7.3. fixação de complemento, 7.4. imunofluorescência e 7.5. enzima-imunoensaio. 8. Fundamentos 
e diagnóstico imunológico de imunodeficiências (AIDS) e doença auto-imune. 9. Citologia Clínica. 10. Urina: 
10.1. exame físico, químico e microscópico. 11. Líquor: 11.1. noções de colheita, 11.2. contagem celular, 11.3. 
colorações. 12. Esperma: 12.1. caracteres físico-químicos, 12.2. contagem celular, 12.3. exames microscópicos, 
12.4. testes de fertilidade. 13. Secreção nasal e conjuntival: 13.1. estudos citológicos e aplicação clínica. 14. 
Hematologia clínica. 15. Elementos do sangue: 15.1. origem, 15.2. desenvolvimento e 15.3. funções. 16. 
Determinação qualitativa e quantitativa dos elementos sanguíneos. 17. Interpretação dos resultados. 18. 
Anemias: 18.1. classificação etiológica e morfológica, 18.2. diagnóstico laboratorial. 19. Noções de imuno-
hematologia. 20. Hemostasia e coagulação. 21. Parasitologia clínica. 22. Parasitoses humanas por helmintos e 
protozoários: 22.1. biologia, 22.2. patogenia, 22.3. sintomatologia, 22.4. morfologia e 22.5. diagnóstico. 23. 
Bioquímica Clínica. 24. Espectrofometria. 25. Diabetes. 26. Substâncias nitrogenadas não protéicas, bilirrubinas, 
proteínas e lipídios. 27. Importância em bioquímica clínica. 28. Enzimologia clínica. 29. Controle de qualidade. 
30. Exatidão e precisão dos resultados e suas avaliações. 31. Sensibilidade do método e sua avaliação. 32. Os 
limites confiáveis de um método. 33. A especialidade e a interferência nos resultados. 34. Noções de 
imunoematologia. 35. Identificação de anticorpos de grupo sanguíneo. 36. Preparo de componentes do sangue. 
37. Noções de biossegurança. 
 
ENFERMEIRO 
1. Ética e legislação em enfermagem: 1.1. princípios básicos de ética. 2. Implicações éticas e jurídicas no 
exercício profissional de enfermagem. 3. Regulamentação do exercício profissional. 4. Epidemiologia e 
bioestatística: 4.1. estatísticas de saúde. 5. História natural das doenças e níveis de prevenção. 6. Vigilância 
epidemiológica. 7. Epidemiologia das doenças transmissíveis: 7.1. características: 7.1.1. do agente, 7.1.2. do 
hospedeiro e 7.1.3. do meio ambiente, 7.2. meios de transmissão, 7.3. diagnóstico clínico e laboratorial, 7.4. 
tratamento, 7.5. medidas de profilaxia e 7.6. assistência de enfermagem. 8. Imunizações: 8.1. cadeia de frio, 
8.2. composição das vacinas, 8.3. efeitos adversos, 8.4. recomendações para sua aplicação. 9. Atenção à 
saúde: 9.1. da criança e do adolescente, 9.2. da mulher, 9.3. do adulto e 9.4. do idoso. 10. Atenção à saúde 
bucal e mental. 11. Fundamentos de enfermagem. 12. Processo de enfermagem. 13. Prevenção e controle de 
infecção hospitalar. 14. Biossegurança. 15. Assistência de enfermagem aos pacientes clínicos e cirúrgicos. 16. 
Atuação do enfermeiro em Centro Cirúrgico e Centro de Material e Esterilização. 17. Atuação do enfermeiro em 
Pronto Socorro e em situações de emergência. 18. Assistência de enfermagem materno-infantil. 19. 
Administração em enfermagem: 19.1. princípios gerais da administração e 19.2. funções administrativas: 
19.2.1. planejamento, 19.2.2. organização, 19.2.3. direção e 19.2.4. controle. 20. Gestão de qualidade. 
 
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
1. Ética profissional e Legislação. 2. Farmácia: 2.1. organização de almoxarifados. 3. Avaliação da área física e 
condições adequadas de armazenamento. 4. Controle de medicamentos e material de consumo. 5. 
Padronização dos itens de consumo. 6. Sistemas de compra. 7. Sistema de dispensação de medicamentos e 
materiais de consumo. 8. Assistência farmacêutica. 9. Política de medicamentos: 9.1. legislação para o setor 
farmacêutico. 10. Bioquímica: 10.1. controle de qualidade: 10.1.1. lei de Lambert-Beer, 10.1.2. curva e fator de 
calibração. 11. Padrões. 12. Fotometria: 12.1. conceitos gerais, 12.2. fotocolorimetria e 12.3. 
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espectrofotometria. 13. Fotometria de chama. 14. Dosagens bioquímicas no sangue: 14.1. métodos 
enzimáticos. 15. Eletroforese: 15.1. definições de termos técnicos, 15.2. materiais e 15.3. reagentes. 16. 
Proteínas, lipoproteínas e hemoglobina. 17. Imunoeletroforese e cromatografia em análises clínicas: 17.1. 
princípios gerais. 18. Técnicas de imunoeletroforese e interpretação. 19. Enzimologia clínica. 20. Parasitologia: 
20.1. colheita. 21. Métodos de concentração para exame parasitológico de fezes: 21.1. Faust, 21.2. Hoffman, 
21.3. Baerman, 21.4. Ritchie, 21.5. Stoll e Graham. 22. Identificação de protozoários intestinais. 23. 
Identificação de: 23.1. ovos, 23.2. larvas e 23.3. formas adultas de helmintos intestinais. 24. Colheita e 
métodos de coloração para o exame parasitológico: 24.1. esfregaço em camada delgada. 25. Gota espessa. 26. 
Identificação de plasmódios e filárias no sangue. 27. Profilaxia das doenças parasitárias. 28. Ciclo evolutivo dos 
protozoários e helmintos. 29. Imunologia: 29.1. princípios de Imunologia e Imunoquímica. 30. Imunidades inata 
e adquirida. 31. Imunidade celular. 32. Imunidade humoral. 33. Sistema HLA. 34. Sistema complemento. 35. 
Automação no Laboratório de Imunologia. 36. Reações antígeno-anticorpo. 37. Reações sorológicas para sífilis. 
38. Provas sorológicas para doenças reumáticas. 39. Provas de aglutinação nas doenças infecciosas, 
imunoglobulinas. 40. Reações de imunofluorescência. 41. Uroanálise: 41.1. colheita, 41.2. conservantes, 41.3. 
exame qualitativo: 41.3.1. caracteres gerais e 41.3.2. propriedades físicas. 42. Exame Químico: 42.1. elementos 
normais e 42.2. anormais. 43. Sedimentoscopia: 43.1. sedimento organizado. 44. Estudo de componentes 
anormais. 45. Cálculos renais. 46. Bacteriologia: 46.1. esterilização: 46.1.1. métodos físicos: 46.1.1.1. princípios 
e 46.1.1.2. tipos. 47. Métodos químicos: 47.1. princípios e 47.2. tipos. 48. Coleta de amostras para exames. 49. 
Métodos de coloração. 50. Meios de cultura: 50.1. condições gerais de preparo, 50.2. armazenamento, 50.3. 
provas de controle de qualidade. 51. Isolamento e identificação de bactérias de interesse médico: 51.1. 
estafilococus, 51.2. estreptococus, 51.3. neisserias, 51.4. enterobacteriaceae, 51.5. bacilos gram-negativo não 
fermentadores, 51.6. bacilos gram-positivo não-esporulados, 51.7. espiroquetas e 51.8. bastonetes em espiral. 
51.9. Microbactérias, 51.10. Clamydias. 52. Determinação de sensibilidade das bactérias aos antimicrobianos. 
53. Hematologia: 53.1. colheita. 54. Anticoagulantes. 55. Contagem de células: 55.1. leucócitos, 55.2. hemácias 
e 55.3. plaquetas. 56. Automação em hematologia. 57. Determinação de hemoglobina: 57.1. método da 
oxihemoglobina e 57.2. cianohemoglobina. 58. Determinação de hematócrito. 59. Índices hematimétricos. 60. 
Hemossedimentação: 60.1. Wintrobe e 60.2. Westergreen. 61. Coloração de células: 61.1. método de Wright e 
61.2. Giemsa. 62. Coloração e contagem de reticulócitos. 63. Pesquisa de hemácias falciforme. 64. Leucograma. 
65. Coagulograma: 65.1. tempo de coagulação, 65.2. tempo de sangramento, 65.3. fragilidade capilar, 65.4. 
tempo de protrombina, 65.5. tempo de tromboplastina parcial ativado, 65.6. tempo de trombina, 65.7. pesquisa 
de células LE, 65.8. alterações dos leucócitos, 65.9. alterações das hemácias e das plaquetas: 65.9.1. 
interpretação do hemograma. 66. Biossegurança no Laboratório: 66.1. práticas de biossegurança. 67. Barreiras 
primárias e equipamentos protetores. 68. Descontaminação, esterelização, desinfecção e anti-sepsia. 69. 
Tratamento do lixo do laboratório: 69.1. estoque, 69.2. acondicionamento e 69.3. descarte. 70. Prevenção dos 
acidentes de laboratório. 71. Normas e condutas de emergência nos acidentes de laboratório. 72. Noções de 
imunoematologia. 73. Identificação de anticorpos de grupo sanguíneo. 74. Preparo de componentes do sangue. 
75. Noções de biossegurança. 
 
CARGO/ESPECIALIDADES: ANALISTA DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - ESPECIALIDADES: 
MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO DO TRABALHO E MÉDICO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA. 

LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Interpretação de texto. 2. Significação das palavras: 2.1. sinônimos, 2.2. antônimos, 2.3. sentidos próprio e 
2.4. figurado. 3. Ortografia. 4. Pontuação. 5. Acentuação. 6. Emprego das classes de palavras: 6.1. substantivo, 
6.2. adjetivo, 6.3. numeral, 6.4. pronome, 6.5. artigo, 6.6. verbo, 6.7. advérbio, 6.8. preposição, 6.9. conjunção 
(classificação e sentido que imprime às relações entre as orações para os itens 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 
6.7., 6.8. e 6.9.).  7. Concordâncias verbal e nominal. 8. Regências verbal e nominal. 9. Crase. 10. Figuras de 
sintaxe. 11. Vícios de linguagem. 12. Equivalência e transformação de estruturas. 13. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). 14. Processos de coordenação e subordinação. 15. 
Sintaxe. 16.  Morfologia. 17. Estrutura e formação das palavras. 18. Discursos direto, indireto e indireto livre. 
19. Processos de coordenação e subordinação. 20. Colocação pronominal. 21. Equivalência e transformação de 
estrutura. 
 
ATUALIDADES 
1. Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 6 (seis) meses, a contar da data de 
realização da prova, em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios e televisão. 2. Elementos de 
política brasileira. 3. Cultura e sociedade: 3.1. música; 3.2. literatura; 3.3. artes; 3.4. arquitetura; 3.5. rádio; 
3.6. cinema; 3.7. teatro; 3.8. jornais; 3.9. revistas, 3.10. televisão. 4. Descobertas e inovações científicas na 
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atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. 5. Meio ambiente e cidadania: 5.1. problemas; 5.2. 
políticas públicas; 5.3. aspectos locais e globais. 6. História e geografia do Brasil e do Distrito Federal. 
 
POLÍTICAS DE SAÚDE 
1. Sistema Único de Saúde: 1.1. princípios básicos, 1.2. limites e 1.3. perspectivas. 2. Art. 196 a 200 da 
Constituição Federal. 3. Lei 8.080 de 19/09/90. 4. Lei 8.142 de 28/12/90. 5. Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. 6. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS – NOAS-SUS 
01/02. 7. Programa de Saúde da Família – PSF. 8. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação 
da saúde. 9. Preenchimento de Declaração de Óbito. 10. Doenças de notificação compulsória. 11. Ênfase em 
saúde coletiva. 12. Código de Ética Médica. 
 
LEGISLAÇÃO 
1. Resolução – RDC nº 24 de 24 de janeiro de 2002. 2. Resolução – RDC nº 129 de 24 de maio de 2004. 3. 
Resolução – RDC nº 151 de 21 de agosto de 2001. 4. Resolução – RDC nº 153 de 14 de junho de 2004. 5. 
Resolução – RDC nº 213 de 30 de julho de 2002. 6. Resolução – RDC nº 306 de 7 de setembro de 2004. 7. Lei 
10.205 de 21 de março de 2001. 8.  Decreto 3.990 de 30 de outubro de 2001 (que regulamenta o artigo 26 da 
Lei nº 10.205 de 21 de março de 2001). 9. Lei 8.112/1990 (aplicada ao Distrito Federal). 10. Lei Orgânica do 
Distrito Federal: Título I. Dos Fundamentos da Organização dos Poderes e do Distrito Federal. Título II. Da 
organização do Distrito Federal. Título II. Capítulo II. Da Organização Administrativa do Distrito Federal. Título 
II. Capítulo VI. Dos Servidores Públicos. Título VI. Da Ordem Social e do Meio Ambiente. Capítulo II. Da Saúde. 
A Lei Orgânica do Distrito Federal poderá ser acessada através do site www.cl.df.gov.br. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 
1. Código de ética médica. 2. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das 
doenças cardiovasculares: 2.1. insuficiência cardíaca, 2.2. insuficiência coronariana, 2.3. arritmias cardíacas, 
2.4. doença reumática, 2.5. aneurismas da aorta, 2.6. insuficiência arterial periférica, 2.7. tromboses venosas, 
2.8. hipertensão arterial, 2.9. choque. 3. Doenças pulmonares: 3.1. insuficiência respiratória aguda, 3.2. 
bronquite aguda e crônica, 3.3. asma, 3.4. doença pulmonar obstrutiva crônica, 3.5. pneumonia, 3.6. 
tuberculose, 3.7. tromboembolismo pulmonar, 3.8. pneumopatia intestinal, 3.9. neoplasias. 4. Doenças do 
sistema digestivo: 4.1. gastrite e úlcera péptica, 4.2. colicistopatias, 4.3. diarréia aguda e crônica, 4.4. 
pancreatites, 4.5. hepatites, 4.6. insuficiência hepática, 4.7. parasitoses intestinais, 4.8. doenças intestinais 
inflamatórias, 4.9. doença diverticular de cólon, 4.10. tumores de cólon. 5. Doenças renais: 5.1. insuficiência 
renal aguda e crônica, 5.2. glomerulonefrites, 5.3. distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, 5.4. 
nefrolitíase, 5.5. infecções urinárias. 6. Doenças metabólicas e do sistema endócrino: 6.1. hipovitaminoses, 6.2. 
desnutrição, 6.3. diabetes mellitus, 6.4. hipotireoidismo, 6.5. hipertireoidismo. 7. Doenças da hipófise e da 
adrenal. 8. Doenças hematológicas: 8.1. anemias hipocrônicas, 8.2. macroncíticas e homolíticas, 8.3. anemia 
aplásica, 8.4. leucopenia, 8.5. púrpuras, 8.6. distúrbios de coagulação, 8.7. leucemias e linfomas, 8.8. acidentes 
de transfusão. 9. Doenças reumatológicas: 9.1. osteoartrose, 9.2. doença reumatóide juvenil, 9.3. gota, 9.4. 
lúpus eritematoso sistêmico, 9.5. artrite infecciosa, 9.6. doenças do colágeno. 10. Doenças neurológicas: 10.1. 
coma, 10.2. cefaléias, 10.3. epilepsia, 10.4. acidente vascular cerebral, 10.5. meningites, 10.6. neuropatias 
periféricas, 10.7. encefalopatias. 11. Doenças psiquiátricas: 11.1. alcoolismo, 11.2. abstinência alcoólica, 11.3. 
surtos psicóticos, 11.4. pânico, 11.5. depressão. 12. Doenças infecciosas e transmissíveis: 12.1. sarampo, 12.2. 
varicela, 12.3. rubéola, 12.4. poliomielite, 12.5. difteria, 12.6. tétano, 12.7. coqueluche, 12.8. raiva, 12.9. febre 
tifóide, 12.10. hanseníase. 13. Doenças sexualmente transmissíveis. 14. AIDS. 15. Doença de Chagas. 16. 
Esquistossomose. 17. Leichmaniose. 18. Lepstopirose. 19. Malária. 20. Tracoma. 21. Estreptococcias e 
estafilococcias. 22. Doença meningocócica. 23. Infecções por anaeróbicos. 24. Toxoplasmose. 25. Viroses. 26. 
Doenças dermatológicas: 26.1. escabiose, 26.2. pediculose, 26.3. dermatofitoses, 26.4. eczema, 26.5. dermatite 
de contato, 26.6. onicomicoses, 26.7. infecções bacterianas. 27. Doenças imunológicas: 27.1. doença do soro, 
27.2. edema angioneurótico, 27.3. urticária, 27.4. anafiloxia. 28. Doenças ginecológicas: 28.1. doença 
inflamatória pélvica, 28.2. câncer ginecológico, 28.3. leucorréias, 28.4. câncer de mama, 28.5. intercorrências 
no ciclo gravídico. 29. Urgência e emergência. 
 
MÉDICO DO TRABALHO 
1. Doenças profissionais. 2. Identificação. 3. Medidas preventivas e tratamentos. 4. Noções de saúde mental do 
trabalhador. 5. Conceituação de saúde ocupacional. 6. Legislação e organização dos serviços de segurança, 
higiene e Medicina do Trabalho, inclusive programas sobre AIDS e outras D.S.T.s. 7. Epidemiologia. 8. Gravidez. 
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9. Envelhecimento. 10. História natural das doenças profissionais devidas a agentes químicos, físicos e 
biológicos. 11. Estatística e demografia. 12. Higiene e saneamento do meio ambiente: 12.1. reconhecimento, 
12.2. avaliação de controle de riscos ambientais. 13. Fisiologia do trabalho. 14. Agentes mecânicos de doenças 
profissionais. 15. Acidentes do trabalho e cadastro de acidentes. 16. Noções de: 16.1. toxicologia (alcoolismo, 
tabagismo e outras drogas nas empresas) e 16.2. controle do uso de drogas causadoras de dependência entre 
os trabalhadores. 17. Limites de tolerância. 18. Doenças causadas por ruídos: 18.1. trauma acústico. 19. 
Controle médico dos trabalhadores: 19.1. menores, 19.2. do sexo feminino, 19.3. idosos e 19.4. expostos a 
agentes físicos e químicos. 20. Readaptação e reabilitação profissional. 21. Exames pré-admissionais e aptidão 
para o trabalho. 22. Exames médicos periódicos. 23. Imunizações de interesse ocupacional. 24. Promoção da 
saúde nos locais de trabalho. 25. Psicologia do trabalho. 26. Patologia e clínica do trabalho. 27. Nutrição e 
trabalho. 28. Normas regulamentadoras (NR-4, NR-6, NR-7, NR-13, NR-15, NR-16, NR-17, NR-21), inclusive 
com as alterações NR-7, Of-Port. nº 2 de 29.12.94. 
 
MÉDICO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 
1. Hematologia: 1.1. Doação de sangue: 1.1.1. coleta, 1.1.2. armazenamento e 1.1.3. processamento para 
transfusão. 1.2. Controle sorológico do sangue coletado: 1.2.1. testes sorológicos para doença de Chagas, 
1.2.2. hepatite, 1.2.3. sífilis e AIDS. 1.3. Sistema do grupo sanguíneo RH. 1.4. Outros antígenos eritrocitários 
mais comuns. 1.5. Antígenos de leucócitos e plaquetas, comuns aos eritrocitários. 1.6. Sistema do grupo 
sanguíneo: 1.6.1. imunogenética, 1.6.2. sistema ABO e interação com Lewis. 1.7. Imuno-hematologia: 1.7.1. 
anticorpos de grupos sanguíneos, 1.7.2. estrutura, 1.7.3. função e propriedades gerais. 1.8. Interações 
antígeno-anticorpo. 1.9. Complemento. 1.10. Detecção e identificação de anticorpos do grupo sanguíneo. 1.11. 
Procedimentos utilizados para identificação. 1.12. Preparo de componentes do sangue: 1.12.1. seleção de 
doadores, 1.12.2. crioprecipitados, 1.12.3. plaquetas e concentrados de leucócitos. 1.13. Conservação. 1.14. 
Indicação. 1.15. Efeitos adversos das transfusões: 1.15.1. diagnóstico e 1.15.2. tratamento. 1.16. Doença 
hemofílica perinatal: 1.16.1. diagnóstico, 1.16.2. tratamento e 1.16.3. prevenção. 1.17. Sistema HLA. 1.18. 
Antígenos, anticorpos e suas significações nas transfusões de sangue e componentes. 
2. Hemoterapia: 2.1. Componentes do sangue: 2.1.1. conceito de terapêutica transfusional, 2.1.2. sangue 
total, 2.1.3. concentrado de hemácias, 2.1.4. concentrado de hemácias lavadas com salina, 2.1.5. concentrado 
de hemácias congeladas, descongeladas e deglicerolizadas, 2.1.6. concentrado de plaquetas, 2.1.7. 
concentrado de hemácias e de plaquetas pobres em leucócitos, 2.1.8. concentrado de granulócitos, 2.1.9. 
plasma fresco congelado, 2.1.10. crioprecipitado. 2.2. Derivados do plasma: 2.2.1. concentrado de Fator VIII, 
2.2.2. concentrado de Fator IX, 2.2.3. complexo de fatores da coagulação antiinibidor, 2.2.4. albumina e fração 
protéica plasmática, 2.2.5. expansores sintéticos de volume, 2.2.6. imunoglobulina sérica, 2.2.7. imunoglobulina 
Rh, 2.2.8. concentrado de antitrombina III, 2.2.9. concentrado de inibidor de Alfa-Proteinase, 2.2.10. 
alternativas à transfusão de sangue. 2.3. Prática transfusional: 2.3.1. escala de requisição máxima de sangue 
para cirurgias/tipagem e pesquisa de anticorpos, 2.3.2. transfusão autóloga, 2.3.3. transfusão de urgência, 
2.3.4. transfusão maciça, 2.3.5. terapêutica transfusional em obstetrícia e doença hemolítica do recém-nascido, 
2.3.6. terapêutica transfusional pediátrica, 2.3.7. abordagem do paciente aloimunizado, 2.3.8. transplantes, 
2.3.9. aféreses terapêuticas, 2.3.10. administração de sangue. 2.4. Desordens da hemostasia: 2.4.1. visão geral 
da hemostasia, 2.4.2. distúrbios plaquetários, 2.4.3. distúrbios congênitos da coagulação, 2.4.4. distúrbios 
adquiridos da coagulação, 2.4.5. distúrbios da fibrinólise e outros mecanismos de controle. 2.5. Reações 
transfusionais: 2.5.1. reações transfusionais agudas, 2.5.2. reações transfusionais tardias. 
 
CARGO/ESPECIALIDADES: TÉCNICO DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - ESPECIALIDADE: 
AGENTE ADMINISTRATIVO. 

LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Interpretação de texto. 2. Significação das palavras: 2.1. sinônimos; 2.2. antônimos; 2.3. sentidos próprio e 
figurado. 3. Ortografia. 4. Pontuação. 5. Acentuação. 6. Emprego das classes de palavras: 6.1. substantivo; 6.2. 
adjetivo; 6.3. numeral; 6.4. pronome; 6.5. artigo; 6.6. verbo; 6.7. advérbio; 6.8. preposição; 6.9. conjunção 
(classificação e sentido que imprime às relações entre as orações para os itens 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 
6.7., 6.8. e 6.9.). 7. Concordâncias verbal e nominal. 8. Regências verbal e nominal. 9. Crase. 10. Figuras de 
sintaxe. 11. Vícios de linguagem. 12. Equivalência e transformação de estruturas. 13. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). 14. Processos de coordenação e subordinação. 15. 
Sintaxe. 16. Morfologia. 17. Estrutura e formação das palavras. 18. Discursos direto, indireto e indireto livre. 19. 
Processos de coordenação e subordinação. 20. Colocação pronominal. 21. Equivalência e transformação de 
estrutura. 
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MATEMÁTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO 
1. Matemática: 1.1. Funções e equações: 1.1.1. números naturais; 1.1.2. números inteiros; 1.1.3. números 
racionais; 1.1.4. números irracionais; 1.1.5. números reais. 1.2. Equações de 1° e 2° graus. 1.3. Funções e 
equações lineares; 1.3.1. quadráticas; 1.3.2. exponenciais; 1.3.3. logarítmicas; 1.3.4. trigonométricas; 1.3.5. 
polinômios; 1.3.6. equações. 1.4. Probabilidade e análise combinatória. 1.5. Matrizes; 1.5.1. determinantes; 
1.5.2. sistemas lineares. 1.6. Números e grandezas direta e inversamente proporcionais: 1.6.1. razões e 
proporções; 1.6.2. divisão proporcional; 1.6.3. regra de três simples e composta. 1.7. Porcentagem. 1.8. Juros. 
1.9. Geometria no plano e no espaço. 1.9.1. Perímetro. 1.10. Progressões. 1.11. Probabilidade: 1.11.1. 
contagem; 1.11.2. permutações; 1.11.3. arranjos; 1.11.4. combinações. 1.12. Probabilidade e eventos 
independentes. 1.13. Sistema de medidas legais. 1.14. Resolução de situações-problema. 1.15. Sistema 
monetário brasileiro. 1.16. Potência. 
2. Raciocínio lógico: 2.1. estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas; 2.1.1. lugares; 2.1.2. objetos; 
2.1.3. eventos fictícios. 2.2. Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas 
para estabelecer a estrutura daquelas relações. 2.3. Compreensão e elaboração da lógica das situações por 
meio de raciocínio verbal. 2.4. Raciocínio matemático (que envolva, dentre outros, conjuntos numéricos 
racionais e reais – operações, propriedades, problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária 
e decimal; conjuntos numéricos complexos; números e grandezas proporcionais; razão e proporção; divisão 
proporcional; regra de três simples e composta; porcentagem). 2.5. Raciocínio sequencial. 2.6. Orientações 
espacial e temporal. 2.7. Formação de conceitos. 2.8. Discriminação de elementos. 2.9. Compreensão do 
processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões 
determinadas. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
1. Conhecimentos sobre princípios básicos de informática. 2. Microsoft Windows XP. 3. MS Office 2003: 3.1. 
Word; 3.2. Excel. 4. Internet Explorer. 
 
LEGISLAÇÃO 
1. Lei 8.112/1990 (aplicada ao Distrito Federal). 2. Lei 8.666/1993. 3. Lei Orgânica do Distrito Federal: Título I. 
Dos Fundamentos da Organização dos Poderes e do Distrito Federal. Título II. Da organização do Distrito 
Federal. Título II. Capítulo II. Da Organização Administrativa do Distrito Federal. Título II. Capítulo VI. Dos 
Servidores Públicos.  Título VI. Da Ordem Social e do Meio Ambiente. Capítulo II. Da Saúde. A Lei Orgânica do 
Distrito Federal poderá ser acessada através do site www.cl.df.gov.br. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

AGENTE ADMINISTRATIVO 
1. Noções básicas de: 1.1. matemática financeira, 1.2. compras, 1.3. veiculação, 1.4. circulação e arquivamento 
de documentos, 1.5. registro, 1.6. admissão, 1.7. movimentação, 1.8. demissão, 1.9. pagamento de pessoal, 
1.10. contratações, 1.11. estoque e almoxarifado, 1.12. impostos, 1.13. elaboração e acompanhamento de 
orçamento. 
 
CARGO/ESPECIALIDADES: TÉCNICO DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - ESPECIALIDADES: 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO E TÉCNICO EM ENFERMAGEM. 

LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Interpretação de texto. 2. Significação das palavras: 2.1. sinônimos; 2.2. antônimos; 2.3. sentidos próprio e 
figurado. 3. Ortografia. 4. Pontuação. 5. Acentuação. 6. Emprego das classes de palavras: 6.1. substantivo; 6.2. 
adjetivo; 6.3. numeral; 6.4. pronome; 6.5. artigo; 6.6. verbo; 6.7. advérbio; 6.8. preposição; 6.9. conjunção 
(classificação e sentido que imprime às relações entre as orações para os itens 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 
6.7., 6.8. e 6.9.). 7. Concordâncias verbal e nominal. 8. Regências verbal e nominal. 9. Crase. 10. Figuras de 
sintaxe. 11. Vícios de linguagem. 12. Equivalência e transformação de estruturas. 13. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). 14. Processos de coordenação e subordinação. 15. 
Sintaxe. 16. Morfologia. 17. Estrutura e formação das palavras. 18. Discursos direto, indireto e indireto livre. 19. 
Processos de coordenação e subordinação. 20. Colocação pronominal. 21. Equivalência e transformação de 
estrutura. 
 
MATEMÁTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO 
1. Matemática: 1.1. Funções e equações: 1.1.1. números naturais; 1.1.2. números inteiros; 1.1.3. números 
racionais; 1.1.4. números irracionais; 1.1.5. números reais. 1.2. Equações de 1° e 2° graus. 1.3. Funções e 
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equações lineares; 1.3.1. quadráticas; 1.3.2. exponenciais; 1.3.3. logarítmicas; 1.3.4. trigonométricas; 1.3.5. 
polinômios; 1.3.6. equações. 1.4. Probabilidade e análise combinatória. 1.5. Matrizes; 1.5.1. determinantes; 
1.5.2. sistemas lineares. 1.6. Números e grandezas direta e inversamente proporcionais: 1.6.1. razões e 
proporções; 1.6.2. divisão proporcional; 1.6.3. regra de três simples e composta. 1.7. Porcentagem. 1.8. Juros. 
1.9. Geometria no plano e no espaço. 1.9.1. Perímetro. 1.10. Progressões. 1.11. Probabilidade: 1.11.1. 
contagem; 1.11.2. permutações; 1.11.3. arranjos; 1.11.4. combinações. 1.12. Probabilidade e eventos 
independentes. 1.13. Sistema de medidas legais. 1.14. Resolução de situações-problema. 1.15. Sistema 
monetário brasileiro. 1.16. Potência. 
2. Raciocínio lógico: 2.1. estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas; 2.1.1. lugares; 2.1.2. objetos; 
2.1.3. eventos fictícios. 2.2. Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas 
para estabelecer a estrutura daquelas relações. 2.3. Compreensão e elaboração da lógica das situações por 
meio de raciocínio verbal. 2.4. Raciocínio matemático (que envolva, dentre outros, conjuntos numéricos 
racionais e reais – operações, propriedades, problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária 
e decimal; conjuntos numéricos complexos; números e grandezas proporcionais; razão e proporção; divisão 
proporcional; regra de três simples e composta; porcentagem). 2.5. Raciocínio sequencial. 2.6. Orientações 
espacial e temporal. 2.7. Formação de conceitos. 2.8. Discriminação de elementos. 2.9. Compreensão do 
processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões 
determinadas. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA  
1. Conhecimentos sobre princípios básicos de informática. 2. Microsoft Windows XP. 3. MS Office 2003: 3.1. 
Word; 3.2. Excel. 4. Internet Explorer. 
 
LEGISLAÇÃO 
1. Lei 8.112/1990 (aplicada ao Distrito Federal). 2. Lei Orgânica do Distrito Federal: Título I. Dos Fundamentos 
da Organização dos Poderes e do Distrito Federal. Título II. Da organização do Distrito Federal. Título II. 
Capítulo II. Da Organização Administrativa do Distrito Federal. Título II. Capítulo VI. Dos Servidores Públicos.  
Título VI. Da Ordem Social e do Meio Ambiente. Capítulo II. Da Saúde. A Lei Orgânica do Distrito Federal 
poderá ser acessada através do site www.cl.df.gov.br. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO  
1. Instrumentos (uso e funcionamento): 1.2. microscópio; 1.3. espectrofotômetro; 1.4. balança analítica; 1.5. 
centrífuga; etc. 2. Conhecimentos de: 2.1. coleta de material; 2.2. preparo de vidraria para técnicas; 2.3. 
preparo de corantes; 2.4. preparo de soluções; 2.5. esterilização e desinfecção; 2.6. preparo de lâminas para 
observação microscópica. 3. Bacteriologia (Microbiologia): 3.1. preparação de esfregaços bacteriológicos, 3.2. 
preparação de meios de cultura, 3.3. métodos gerais para o estudo das bactérias, 3.4. noções de bacteriologia. 
4. Parasitologia: 4.1. preparo de fezes para exame, 4.2. noções dos ciclos parasitários, 4.3. identificação de 
parasitas, 4.4. conceito de hospedeiro intermediário e definitivo. 5. Sorologia: 5.1. noções básicas de 
antígeno/anticorpo, 5.2. diagnósticos laboratoriais mais comuns: 5.2.1. PCR, 5.2.2. tipagem sanguínea, 5.2.3. 
fator Rh, 5.2.4. VDRL, 5.2.5. teste de gravidez, etc., 5.3. separação de soro e plasma. 6. Bioquímica: 6.1. 
dosagens de glicose, 6.2. triglicérides, 6.3. colesterol, 6.4. ácido úrico, 6.5. uréia, etc., 6.6. análise de urina. 7. 
Hematologia: 7.1. coagulograma, 7.2. VHS, 7.3. noções gerais de preparo de lâmina e contagem específica das 
células sanguíneas, 7.4. determinação dos índices hematimétricos, 7.5. noções gerais do processo de 
coagulação. 8. Eletroforese: 8.1. noções gerais de funcionamento da cuba eletroforética. 9. Noções de 
biossegurança. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
1. Ética Profissional: 1.1. comportamento social e de trabalho, 1.2. sigilo profissional. 2. Anatomia. 3. Técnicas 
básicas de Enfermagem: 3.1. sinais vitais, 3.2. higienização, 3.3. administração de medicamentos via oral e 
parenteral, 3.4. cuidados especiais, 3.5. coleta de material para exame. 4. Cálculo de medicamentos. 5. 
Enfermagem médica. 6. Enfermagem cirúrgica. 7. Enfermagem psiquiátrica. 8. Enfermagem em saúde pública. 
9. Introdução às Doenças Transmissíveis: 9.1. terminologia básica, 9.2. noções de epideminologia, 9.3. doenças 
de notificação compulsória, 9.4. isolamento, 9.5. infecção hospitalar, 9.6. vacinas. 10. Esterilização e 
desinfecção de materiais. 11. Socorros de urgência: 11.1. parada cardiorespiratória, 11.2. hemorragias, 11.3. 
ferimentos superficiais e profundos, 11.4. desmaio, 11.5. estado de choque, 11.6. convulsões, 11.7. 
afogamento, 11.8. sufocamento, 11.9. choque elétrico, 11.10. envenenamento, 11.11. mordidas de cobras, 
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11.12. fraturas e luxações, 11.13. corpos estranhos, 11.14. politraumatismo, 11.15. queimaduras. 12. 
Enfermagem materno-infantil: 12.1. pediatria e neonatologia, 12.2. o crescimento e o desenvolvimento infantil, 
12.3. alimentação, 12.4. doenças mais comuns, 12.5. berçários e 12.6. lactários. 13. Enfermagem obstétrica. 
14. Centro cirúrgico: 14.1. terminologia cirúrgica, 14.2. cirurgias mais comuns, 14.3. conhecimentos de 
instrumentos cirúrgicos. 15. Noções de administração. 16. Noções de biossegurança. 17. Ênfase em saúde 
coletiva. 
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ANEXO II - FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS  

CARGO DE ANALISTA DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO (TODAS AS ESPECIALIDADES) 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE ANALISTA DE ATIVIDADES DO 
HEMOCENTRO E TÉCNICO DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO NA CARREIRA DE ATIVIDADES DO 

HEMOCENTRO 
 
 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 1/2009 - 
SEPLAG/FHB, DE 30 DE JULHO DE 2009 

 
 

FORMULÁRIO RESUMO DE ENTREGA DE TÍTULOS 
Nome do Candidato: 
_____________________________________________________________________ 

Número de Inscrição no Concurso: ________________ 

Nº Documento de Identidade: __________________________________ 

Cargo/Especialidade______________________________________________________________
____ 

RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES 

Para uso do Instituto CetroNº de 
Ordem Título Entregue Validação Pontuação Anotações 

1   Sim  Não   
2   Sim  Não   
3   Sim  Não   
4   Sim  Não   
5   Sim  Não   
6   Sim  Não   
7   Sim  Não   
8   Sim  Não   
9   Sim  Não   
10   Sim  Não   

 

Total de Pontos:   Observações Gerais: 

 

 
Revisado por:  

  

  
 

Declaro que os documentos apresentados para serem avaliados na prova de títulos correspondem à 

minha participação pessoal em eventos educacionais nos quais obtive êxito de aprovação. 

 Declaro, ainda, que ao encaminhar a documentação listada na relação acima para avaliação da prova de 

títulos, e estou ciente que assumo todos os efeitos previstos no edital do concurso público quanto à plena 

autenticidade e validade dos mesmos, inclusive no que toca às sanções e efeitos legais. 

_____________________, ______ de _________________ de 2009. 

Assinatura _______________________________ 


