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A Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil – LABCMI, inscrito no CNPJ 15.170.723/0005-30, 
instituição privada, sem fins lucrativos, situado em Feria de Santana/BA, Av. Eduardo Fróes Mota, S/N Bairro 
Brasília - CEP: 44.089-340 dá publicidade a RETIFICAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - Cargo: 
304 – AUXILIAR HIGIENIZAÇÃO e Cargo 306 – AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

304 – AUXILIAR HIGIENIZAÇÃO - Conhecimentos Específicos: Sistema Único de Saúde (SUS) – 
princípios, diretrizes e arcabouço legal. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição 
Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei Nº 8.080/1990, Lei Nº 8.142/1990 e Decreto 
Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de informação em 
saúde. Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu 
atendimento. Relações humanas em uma instituição hospitalar. Código de ética profissional. Trabalho em 
equipe. Lei Nº 8.069, de 13 de julho 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Conceito 
de limpeza comum e hospitalar. Classificação e características da limpeza na área hospitalar. Tipos de 
limpeza. Processos e procedimentos de limpeza. Equipamentos e ferramentas de limpeza. Biossegurança. 
Apresentação Pessoal. Manual Técnico da ANVISA. 
 

306 – AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS Conhecimentos Específicos: Sistema Único de Saúde (SUS) – 
princípios, diretrizes e arcabouço legal. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição 
Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei Nº 8.080/1990, Lei Nº 8.142/1990 e Decreto 
Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de informação em 
saúde. Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu 
atendimento. Relações humanas em uma instituição hospitalar. Código de ética profissional. Trabalho em 
equipe. Lei Nº 8.069, de 13 de julho 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Conceito 
de limpeza comum e hospitalar. Classificação e características da limpeza na área hospitalar. Tipos de 
limpeza. Processos e procedimentos de limpeza. Equipamentos e ferramentas de limpeza. Biossegurança. 
Apresentação Pessoal. Manual Técnico da ANVISA. Procedimentos de limpeza, manual e/ou através de 
equipamentos específicos. Produtos de limpeza e higienização: aplicação, cuidados e segurança. Manuseio 
de Produtos de Limpeza e ferramentas de trabalho. Prevenção de acidentes e aspectos gerais da segurança 
individual e coletivas. Limpeza de paredes, tetos, portas, rodapés, luminárias, vidraças e persianas. Limpeza 
de ralos, caixa de gordura, vasos, pias, pisos, móveis e utensílios. Uso e cuidado com matérias de limpeza e 
higiene, detergente, desinfetante e defensivo.  Uso de Equipamentos de Proteção Individual, EPIs. Regras 
básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de 
trabalho. Noções de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de 
primeiros socorros. 
 
LEIA-SE: 
 

304 – AUXILIAR HIGIENIZAÇÃO - Conhecimentos Específicos: Sistema Único de Saúde (SUS) – 
princípios, diretrizes e arcabouço legal. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição 
Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei Nº 8.080/1990, Lei Nº 8.142/1990 e Decreto 
Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de informação em 
saúde. Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu 
atendimento. Relações humanas em uma instituição hospitalar. Código de ética profissional. Trabalho em 
equipe. Lei Nº 8.069, de 13 de julho 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Conceito 
de limpeza comum e hospitalar. Classificação e características da limpeza na área hospitalar. Tipos de 
limpeza. Processos e procedimentos de limpeza. Equipamentos e ferramentas de limpeza. Biossegurança. 
Apresentação Pessoal. 

 

306 – AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS Conhecimentos Específicos: Sistema Único de Saúde (SUS) – 
princípios, diretrizes e arcabouço legal. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição 
Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei Nº 8.080/1990, Lei Nº 8.142/1990 e Decreto 
Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de informação em 
saúde. Legislação e normas sobre os direitos do paciente. O paciente cirúrgico, aspectos humanos no seu 
atendimento. Relações humanas em uma instituição hospitalar. Código de ética profissional. Trabalho em 
equipe. Lei Nº 8.069, de 13 de julho 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Conceito 
de limpeza comum e hospitalar. Classificação e características da limpeza na área hospitalar. Tipos de 
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limpeza. Processos e procedimentos de limpeza. Equipamentos e ferramentas de limpeza. Biossegurança. 
Apresentação Pessoal. Procedimentos de limpeza, manual e/ou através de equipamentos específicos. 
Produtos de limpeza e higienização: aplicação, cuidados e segurança. Manuseio de Produtos de Limpeza e 
ferramentas de trabalho. Prevenção de acidentes e aspectos gerais da segurança individual e coletivas. 
Limpeza de paredes, tetos, portas, rodapés, luminárias, vidraças e persianas. Limpeza de ralos, caixa de 
gordura, vasos, pias, pisos, móveis e utensílios. Uso e cuidado com matérias de limpeza e higiene, 
detergente, desinfetante e defensivo.  Uso de Equipamentos de Proteção Individual, EPIs. Regras básicas de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Noções 
de conservação e limpeza. Higiene pessoal. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros 
socorros. 


