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ANEXO I  (VAGAS E REQUISITOS) 
QUADRO SETORIAL DA SAÚDE 

 
CARGO CÓDIGO REQUISITOS VAGAS VAGA 

DEFICIENTE 

ENFERMEIRO DO TRABALHO SE-503 
Curso Superior, em nível de graduação, em Enfermagem, 
registro profissional no conselho regional específico 
(COREN) e registro da especialidade no COREN. 

2 
 

ENGENHEIRO CLINICO SE-504 
Curso Superior, em nível de graduação, em Engenharia 
Mecânica, Eletrônica ou Elétrica e comprovação de 
experiência mínima de 2 anos em Área Hospitalar. 

2 
 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO SE-551 Curso Superior, em nível de graduação, em Engenharia e 

comprovação da especialidade. 1  

EPIDEMIOLOGO SE-506 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
Especialização em Epidemiologia, com carga horária mínima 
de 360h reconhecida pelo MEC ou Ministério da Saúde ou 
Mestrado ou Doutorado em Epidemiologia.  

2 

 

MÉDICO SE-516 Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo Conselho Regional de Medicina  179 9 

MÉDICO ALERGOLOGISTA SE-508 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

4 

 

MÉDICO ANATOMOPATOLOGISTA SE-509 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

3 

 

MÉDICO ANESTESISTA SE-510 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

43 

 
2 



 

 

 

 

 

2 

MÉDICO ANGIOLOGISTA SE-545 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

5 

 

MÉDICO CARDIOLOGISTA SE-511 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

13 

 
 
1 

MÉDICO CIRURGIAO GERAL SE-513 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

38 

 
 
2 

MÉDICO CIRURGIAO PEDIATRICO SE-514 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

11 

 
 
1 

MÉDICO CIRURGIAO PLASTICO SE-515 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

4 

 

MÉDICO CIRURGIAO TORACCICO SE-546 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

4 

 

MÉDICO CIRURGIAO VASCULAR SE-512 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

9 

 
 
1 



 

 

 

 

 

3 

MÉDICO DERMATOLOGISTA SE-517 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

4 

 

MÉDICO DO TRABALHO SE-518 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

6 

 

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA SE-519 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

4 

 

MÉDICO ENDOSCOPISTA SE-520 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

5 

 

MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA SE-521 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

2 

 

MÉDICO GERIATRA SE-522 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

4 

 

MÉDICO GINECO-OBSTETRA SE-523 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

76 

 
4 



 

 

 

 

 

4 

MÉDICO HEMATOLOGISTA SE-524 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

3 

 

MÉDICO INFECTOLOGISTA SE-526 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

6 

 

MÉDICO INTENSIVISTA SE-527 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

7 

 

MÉDICO INTENSIVISTA INFANTIL SE-528 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

7 

 

MÉDICO MASTOLOGISTA SE-547 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

5 

 

MÉDICO NEFROLOGISTA SE-529 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

9 

 
 
 

MÉDICO NEONATOLOGISTA SE-530 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

7 

 



 

 

 

 

 

5 

MÉDICO NEUROCIRURGIAO SE-531 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

10 

 
 
1 

MÉDICO NEUROLOGISTA SE-533 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

10 

 
 
1 

MÉDICO NEUROPEDIATRA SE-532 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

5 

 

MÉDICO OFTALMOLOGISTA SE-534 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

5 

 

MÉDICO ORTOPEDISTA SE-535 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

22 

 
 
1 

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA SE-536 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

6 

 

MÉDICO PATOLOGISTA CLINICO SE-548 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

1 

 



 

 

 

 

 

6 

MÉDICO PEDIATRA SE-537 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

85 

 
 
4 

MÉDICO PNEUMOLOGISTA SE-538 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

3 

 

MÉDICO PROCTOLOGISTA SE-549 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

2 

 

MÉDICO PSIQUIATRA SE-539 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

16 

 
 
1 

MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL SE-540 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

3 

 

MÉDICO RADIOLOGISTA SE-541 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

9 

 
 
 

MÉDICO REUMATOLOGISTA SE-542 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

4 

 



 

 

 

 

 

7 

MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA SE-543 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

5 

 

MÉDICO UROLOGISTA SE-544 

Curso de graduação em Medicina e registro profissional 
expedido pelo  Conselho Regional de Medicina e 
comprovação da especialidade médica (Título fornecido pela 
sociedade da especialidade, reconhecido pela AMB) ou 
Certificado de conclusão de Residência. 

7 

 

SANITARISTA SE-550 
Curso superior completo, em nível de graduação e titulo de 
especialização em Saúde Pública com carga horária mínima 
de 360 horas. 

3 
 

ANALISTA DE SISTEMAS DA SAÚDE SE-419 
Curso Superior, em nível de graduação em Ciência da 
Computação, Tecnólogo em Sistema de Informação e 
Engenharia da Computação. 

5 
 

ANALISTA EM GESTÃO DE SAÚDE SE-415 

Curso Superior, em nível de graduação nos cursos de 
Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 
Direito, Superior em Tecnologia de Administração e Gestão e 
Superior nas áreas Biológicas. 

10 

 
 
1 

ASSISTENTE SOCIAL SE-401 Curso Superior, em nível de graduação, na área e registro 
profissional no conselho regional específico (CRESS).  23  

1 

BIOLOGO SE-403 
Curso Superior, em nível de graduação, de Ciências 
Biológicas e registro profissional no conselho regional 
específico (CRBIO). 

2 
 

BIOQUIMICO SE-404 

Curso superior em nível de graduação, em Farmácia 
(Bacharelado), registro da profissão junto ao Conselho 
Regional de Farmácia (CRF), com habilitação em bioquímica 
-  Análises Clínicas. 

6 

 

CIRURGIAO DENTISTA SE-405 
Curso superior, em nível de graduação, em Odontologia e 
registro da profissão junto ao Conselho Regional de 
Odontologia. 

28 
 
1 

ENFERMEIRO SE-406 
Curso Superior, em nível de graduação, na área e registro 
profissional no Conselho Regional específico (COREN).  
 

94 
 
5 



 

 

 

 

 

8 

FARMACEUTICO SE-407 
Curso superior em nível de graduação, em Farmácia 
(Bacharelado) e  registro da profissão junto ao Conselho 
Regional de Farmácia (CRF). 

21 
 
1 

FISIOTERAPEUTA SE-408 
Curso Superior, em nível de graduação, em Fisioterapia e 
registro profissional no conselho regional de Fisioterapia 
(CREFITO). 

38 
 
2 

FONOAUDIOLOGO SE-409 
Curso superior, em nível de graduação, em fonoaudiologia, 
registro da profissão junto ao conselho regional de 
fonoaudiologia (CRF). 

26 
 
1 

JORNALISTA DA SAÚDE SE-418 Curso Superior, em nível de graduação em Comunicação 
Social  com habilitação em Jornalismo. 1  

MÉDICO VETERINARIO SE-410 
Curso superior, em nível de graduação, em Medicina 
Veterinária e registro da profissão junto ao conselho regional 
específico (CRMV). 

3 
 

NUTRICIONISTA SE-411 Curso Superior, em nível de graduação, em Nutrição, registro 
profissional no conselho regional específico (CRN).  10 1 

PSICOLOGO SE-412 
Curso superior completo, em nível de graduação,  em 
psicologia e registro da profissão junto ao conselho regional 
de Psicologia - CRP. 

33 
 
2 

PUBLICITÁRIO DA SAÚDE SE-416 Curso Superior, em nível de graduação em Comunicação 
Social  com habilitação em Publicidade. 1  

RELAÇÕES PÚBLICAS DA SAÚDE SE-417 Curso Superior, em nível de graduação em Comunicação 
Social  com habilitação em Relações Públicas. 1  

TERAPEUTA OCUPACIONAL SE-414 
Curso Superior, em nível de graduação, em Fisioterapia e 
registro profissional no conselho regional de Fisioterapia 
(CREFITO). 

26 
 
1 

FISCAL SANITARIO SE-303 Ensino médio completo 12 1 
OFICIAL DE APOIO A SAUDE SE-301 Ensino médio completo 102 5 

TECNICO DE LABORATORIO SE-308 

Ensino médio completo e curso profissionalizante na área ou 
curso profissionalizante no nível do Ensino Médio 
reconhecido pelo MEC e Registro profissional no Conselho 
Regional específico (CRQ) 

35 

 
 
2 

TECNICO DE NUTRICAO SE-312 
Ensino médio completo e curso profissionalizante na área ou 
curso profissionalizante no nível do Ensino Médio 
reconhecido pelo MEC e Registro profissional no Conselho 

3 
 



 

 

 

 

 

9 

Regional específico (CRN) 

TECNICO DE RAIO-X SE-309 

Ensino médio completo e curso profissionalizante na área ou 
curso profissionalizante no nível do Ensino Médio 
reconhecido pelo MEC e Registro profissional no Conselho 
Regional específico (CRT) 

38 

 
 
2 

TECNICO DE SEGURANCA DO 
TRABALHO SE-317 

Ensino médio completo e curso profissionalizante na área ou 
curso profissionalizante no nível do Ensino Médio 
reconhecido pelo MEC  

4 
 

TECNICO EM CONTABILIDADE DA 
SAÚDE SE-320 

Ensino médio completo e curso profissionalizante na área ou 
curso profissionalizante no nível do Ensino Médio 
reconhecido pelo MEC e Registro profissional no Conselho 
Regional específico (CRC) 

2 

 

TÉCNICO EM EEG SE-305 
Ensino médio completo e curso profissionalizante na área ou 
curso profissionalizante no nível do Ensino Médio 
reconhecido pelo MEC  

2 
 

TECNICO EM ENFERMAGEM SE-304 Ensino médio completo, curso profissionalizante e registro 
profissional no Conselho Regional específico (COREN). 414  

21 

TECNICO EM ENFERMAGEM DO 
TRABALHO SE-307 

Ensino médio completo, curso profissionalizante e registro 
profissional no Conselho Regional específico (COREN) e 
registro da especialidade no COREN. 

1 
 

TECNICO EM HIGIENE DENTAL SE-310 Ensino médio completo, registro profissional no Conselho 
Regional específico (CRO). 10 1 

TECNICO EM INFORMÁTICA DA 
SAÚDE SE-319 

Ensino médio completo e curso profissionalizante na área ou 
curso profissionalizante no nível do Ensino Médio 
reconhecido pelo MEC 

3 
 

TECNICO EM PROTESE DENTAL SE-314 Ensino médio completo, registro profissional no Conselho 
Regional específico (CRO). 4  

ATENDENTE DE CONSULTORIO 
DENTARIO SE-202 Ensino Fundamental completo, e registro profissional no 

Conselho Regional específico (CRO). 41 2 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM SE-203 
Ensino Fundamental completo, curso profissionalizante e 
registro profissional no Conselho Regional específico 
(COREN). 

79 
 
4 

AUXILIAR DE FARMACIA SE-204 Ensino Fundamental completo 18 1 

AUXILIAR DE LABORATORIO SE-205 Ensino Fundamental completo 
 13 1 



 

 

 

 

 

10 

MOTORISTA DA SAÚDE SE-211 
Ensino Fundamental completo e Carteira Nacional de 
Habilitação CATEGORIA D 15 

1 

OPERADOR DE RADIO SE-210 Ensino Fundamental completo 2  
RECEPCIONISTA DA SAÚDE SE-212 Ensino Fundamental completo 30 2 
AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO DA SAÚDE SE-101 Ensino Fundamental Incompleto 47 2 
AUXILIAR DE COZINHA SE-102 Ensino Fundamental Incompleto 15 1 
COPEIRO SE-103 Ensino Fundamental Incompleto 11 1 
COZINHEIRO SE-105 Ensino Fundamental Incompleto 11 1 
GUARDA PATRIMONIAL SE-106 Ensino Fundamental Incompleto 89 4 

 
 
 

 
ANEXO I (VAGAS E REQUISITOS) 

 
QUADRO SETORIAL DA EDUCAÇÃO 

 
CARGO CÓDIGO REQUISITOS VAGA VAGA 

DEFICIENTE 
PEDAGOGO EE 801 Curso superior de Pedagogia 40 2 

PROFESSOR II – Língua Portuguesa EE 601 
 Habilitação específica (licenciatura) obtida em curso superior. 26 1 

PROFESSOR II - Matemática EE 601 
 Habilitação específica (licenciatura) obtida em curso superior. 27 1 

PROFESSOR II – Ciências Físicas e 
Biológicas 

EE 601 
 Habilitação específica (licenciatura) obtida em curso superior. 17 1 

PROFESSOR II - Geografia EE 601 
 

Habilitação específica (licenciatura) obtida em curso superior. 
 15 1 

PROFESSOR II - História EE 601 
 
 

Habilitação específica (licenciatura) obtida em curso superior. 18 1 

PROFESSOR II – Língua Estrangeira - 
Inglês 

EE 601 
 Habilitação específica (licenciatura) obtida em curso superior. 10 1 

PROFESSOR II – Língua Estrangeira - 
Espanhol 

EE 601 
 Habilitação específica (licenciatura) obtida em curso superior. 01  



 

 

 

 

 

11 

PROFESSOR II – Educação Física EE 601 
 Habilitação específica (licenciatura) obtida em curso superior. 10 1 

PROFESSOR II - Arte EE 601 
 Habilitação específica (licenciatura) obtida em curso superior. 20 1 

PROFESSOR II – Educação Religiosa 

EE 601 
 

• Habilitação específica obtida em curso superior de 
licenciatura plena em ensino religioso, ciências da religião 
ou educação religiosa.  

• Licenciatura em qualquer área do conhecimento, cuja 
grade curricular inclua conteúdo relativo a ciências da 
religião, metodologia e filosofia do ensino religioso ou 
educação religiosa, com carga horária mínima de 500 
horas.  

• Licenciatura, em qualquer área de conhecimento, 
acrescido de curso de pós-graduação “lato sensu” em 
ensino religioso ou ciências da religião, com carga horária 
mínima de 360 horas. 

• Licenciatura, em qualquer área de conhecimento, 
acrescido de curso de metodologia e filosofia do ensino 
religioso oferecido por entidade credenciada e reconhecida 
pela Secretaria de Estado da Educação. 

         Lei nº 15.434 05/01/2005 art.5º 

6  

 
 


