
 
 
 
CONCURSO PÚBLICO 01/2022 
OBJETO: Abre inscrições e fixa normas ao Concurso Público para contratação de profissionais 
para atuarem junto à Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio do Município de Campos Novos-
SC. 
 

 
RETIFICAÇÃO 02/2022 AO EDITAL 001/2022 

 
Através da presente retificação, em especial ao conteúdo de estudo ao cargo de 

Técnico em Raio-X do Anexo III, 

RESOLVE: 
 

I – Retificar o presente conteúdo de estudo específico ao cargo, passando a vigorar 
conforme segue abaixo: 
 

TÉCNICO EM RAIO-X 
Conhecimentos básicos de anatomia e fisiologia - ossos do crânio, face, coluna, tórax, 
membros superiores e inferiores, órgãos do tórax e abdômen. Técnicas radiográficas do crânio, 
face, coluna vertebral, de ossos, articulações, do aparelho urinário, das vias biliares, do 
aparelho respiratório. Incidências especiais. Conhecimentos básicos de equipamentos 
radiológicos e seu funcionamento - produção de Raios X, estrutura básica da aparelhagem fixa 
e portátil, câmara escura. Documentação da imagem radiográfica por processamento químico e 
digital. Conhecimentos de técnicas de revelação e fixação e de elementos dos componentes 
químicos do revelador e fixador. Qualidade da imagem radiográfica.  Conhecimento básico 
sobre organização de um Serviço de Raios X. Meios de tipos e utilização específica), 
indicações e contraindicações, em exames de imagens. Conhecimentos de técnicas de 
utilização dos Raios-X. Conhecimento em aquisição de imagens tomográficas e gerenciamento 
dessas imagens em sistemas computadorizados. Conhecimento sobre mamografia, noções de 
anatomia das mamas e regras gerais para o estudo radiográfico. Princípios da radioscopia e 
metodologia aplicada. Legislação concernente ao operador de Raios X. Efeitos biológicos das 
radiações ionizantes e meios de proteção. Riscos e precauções - equipamentos de proteção 
individual e coletiva. Resolução RDC nº 611, de 9 de Março de 2022.  Portaria 453 e 485 (NR 
32). Vigilância Sanitária. Código de Ética Profissional. COVID-19. Conceitos de saúde pública e 
saúde coletiva; Lei Orgânica de Saúde 8080/90; Lei Orgânica de Saúde 8142/90; Reforma 
Sanitária, Reforma Psiquiátrica e Lei 10216/2001; Política Nacional de Atenção Básica – PNAB 
de 2017. Caderno de Educação Popular em Saúde, 2017. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_educacao_popular_saude_p1.pdf; 
Portaria 264/2020 – Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória; HumanizaSUS – 
Documento base para Gestores e trabalhadores. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_documento_gestores_trabalhadores
_sus.pdf; Linhas de Cuidados no Sistema Único de Saúde – Todas as linhas. Disponível em:  
https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/todas-linhas   

 
 
 

Demais dispositivos do presente Edital, permanecem em vigência e inalterados, 
 
 

Joaçaba, 09 de Maio de 2022. 
APRENDER.COM 

 
 


