EDITAL DE ABERTURA
CONCURSO PÚBLICO N.º 002/2019

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, torna
público que realizará, na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, a abertura de inscrições ao
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E PROVAS E TÍTULOS para o preenchimento de vagas dos cargos abaixo
especificados providas pelo Estatutário – Lei nº 002/94. O Concurso Público será regido pelas instruções
especiais constantes do presente instrumento elaborado em conformidade com os ditames da Le gi sl ação
Federal e Municipal, vigentes e pertinentes.

CAPÍTULO 1
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - A organização, aplicação e correção do Concurso Público serão de responsabilidade da UNISISP –
Universo Serviços Públicos Ltda – EPP.
1.2 - É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, edi tai s e
comunicados referentes a este Concurso Público divulgadas, até sua homologação, no site
www.unisisp.com.br e na Prefeitura. A partir da homologação as publicações serão feitas
exclusivamente pela Prefeitura em seus órgãos oficiais de publicação, além de afixação em seus átrios.
1.3 - Os cargos, as vagas, as vagas para Pessoas com Deficiência (PcD), a carga horária semanal, o
vencimento mensal, os requisitos e a escolaridade exigidos são os estabelecidos no Anexo I.
1.4 - As atribuições dos cargos são as constantes do Anexo II do presente Edital.

CAPÍTULO 2
DAS INSCRIÇÕES
2.1 - A inscrição implica na aceitação, por parte do candidato, de todos os princípios, normas e condi çõe s
do Concurso Público estabelecidos no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente.
2.1.1-O candidato será responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição, bem como por
qualquer erro e omissão, e deverá estar ciente de que disporá dos requisitos necessários para
contratação, especificados neste Edital.
2.1.2-Para se inscrever, o candidato deverá atender às condições para provimento do cargo e entre gar e m
data a ser fixada em publicação oficial, quando da contratação, a comprovação de:
I. ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do art. 12 da Constituição Federal;
II. ter até a data da contratação, idade mínima de 18 anos;
III. estar quite com as obrigações eleitorais;
IV. estar quite com as obrigações militares (quando do sexo masculino);
V. gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por
avaliação médica oficial realizada por profissionais designados pela Prefeitura;
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VI. não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e
políticos;
VII. não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, estadual ou municipal) em
consequência de processo administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público);
VIII. não ocupar emprego ou cargo público, ressalvados os acumuláveis previstos no art. 37, inciso
XVI da Constituição Federal;
IX. possuir os requisitos mínimos exigidos para o cargo, constantes do presente edital.
2.2 - As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.unisisp.com.br, no período de 20
de agosto a 08 de setembro de 2019, (horário de Brasília), devendo, para tanto, o interessado
proceder da seguinte forma:
a) acesse o site www.unisisp.com.br e clique, em inscrições abertas, sobre a cidade que deseja se
inscrever.
b) em seguida, clique em INSCREVA-SE JÁ, digite o número de seu CPF e clique em continuar.
c) escolha o cargo, preencha todos os campos corretamente e clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO.
d) na próxima página confira seus dados e leia a Declaração e Termo de Aceitação e, em seguida,
clique em CONCORDO e EFETIVAR INSCRIÇÃO.
e) na sequência, imprima o Boleto Bancário, respeitando-se o horário de Brasília efetue o
pagamento da respectiva taxa de inscrição.
2.2.1-Para inscrever-se o candidato deverá recolher o valor correspondente ao nível de escolaridade d o
cargo escolhido, conforme tabela abaixo:
Nível de Ensino Fundamental Completo R$ 19,00
Nível de Ensino Médio
R$ 19,00
Nível de Ensino Superior
R$ 19,00
2.2.2- O pagamento do boleto deverá ser feito em qualquer agência bancária até a data de vencimento
do mesmo, que corresponde ao primeiro dia útil após a data do encerramento das inscrições,
entendendo-se como “não úteis” exclusivamente os feriados nacionais e estaduais e respeitando-se,
para tanto, o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pe na de a
inscrição não ser processada, recebida e validada.
2.2.3- Não será aceito pagamento da taxa de inscrição que não seja através da quitação do boleto e mi ti do
no momento da inscrição. O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua
efetivação dentro do período de inscrição e até a data de seu vencimento.
2.2.4- Quarenta e oito horas após o pagamento, conferir no site www.unisisp.com.br se os dados da
inscrição efetuada pela internet foram recebidos e seu status encontra-se como “inscrição
confirmada”. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com a UNISISP, pelo tele fone
(18) 3199-1019, para verificar o ocorrido.
2.2.5- Para gerar o comprovante de inscrição (após o pagamento) basta digitar o seu CPF no menu
CONSULTE, em seguida selecionar o Concurso Público correspondente à inscrição desejada, e
imprimir comprovante de inscrição.
2.2.6- A UNISISP não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados. O descumprimento das instruções para inscrição via
internet implicará na não efetivação da mesma.
2.3 - Após encerramento das inscrições, os eventuais erros de digitação no nome, CPF e data de
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nascimento deverão ser corrigidos somente no dia das respectivas provas, mediante sol ici tação ao
Fiscal de Sala.
2.4 - A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato nas hipóteses de cancelamento do certame
pela própria administração ou quando o pagamento for realizado em duplicidade ou fora do prazo.
2.5 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para a alteração de cargos, seja qual for o motivo
alegado.
2.5.1- Os candidatos poderão inscrever-se para mais de um cargo, desde que haja compatibilidade de datas
e horários de provas, conforme dispõe o presente Edital, devendo, para tanto, proce de r i nscri çõe s
individualizadas para cada cargo desejado. Se eventualmente o candidato se inscrever p ara cargos
cujas provas coincidam horários, será homologada apenas a última inscrição de cada um dos
horários, identificada pela inscrição de número superior, ou seja, correspondendo a sua última
vontade, sendo as demais inscrições indeferidas, não havendo devolução da taxa de inscrição.

CAPÍTULO 3
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1 - Em obediência ao disposto no art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei
7853/89, reservado às pessoas com deficiência, aprovadas e classificadas dentro dos limites
estabelecidos no presente edital, terão reserva de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada
cargo, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do
presente Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com sua deficiência.
3.1.1-Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos),
estará formada 01(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), a
formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso
haja aumento do número de vagas para o cargo ou função.
3.1.2-Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no
art. 4º do Decreto Federal 3.298/99, e demais legislações vigentes e pertinentes.
3.2 - Para ter direito a reserva de vagas o candidato deficiente deverá encaminhar via sedex para a UNISISP,
situada na Rua Albano Ferracini, 167 – Jardim Primavera – CEP: 17930-000 – Tupi Paulista-SP,
postando até o último dia de inscrição:
a) requerimento solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato e indicação do
município/Concurso Público para o qual se inscreveu;
b) laudo médico (original ou cópia reprográfica autenticada) atestando a espécie e o grau ou níve l
da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doença – CID –, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar a previsão
de adaptação à prova;
c) solicitação de prova especial, se necessário, incluindo o detalhamento dos recursos nece ssários
para realização da prova (exemplos: prova ampliada, sala de fácil acesso com rampa ou no térreo,
mesa especial para cadeirante etc.). (A não solicitação de prova especial eximirá a empresa de
qualquer providência)
3.2.1-A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de
razoabilidade.
3.2.2-Para efeito dos prazos estipulados no item 3.2, será considerada a data de postagem fixada pela
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Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.
3.2.3-Serão indeferidas as inscrições na condição especial de pessoa com deficiência dos candidatos que
não encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. O
candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital,
não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.
3.2.4-As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal
3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso Público em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos
critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para
todos os demais candidatos.
3.3 - Ao ser convocado para a investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a exame
médico oficial ou credenciado pela Prefeitura, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do
candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício d o cargo. Se rá
eliminado da lista de pessoa com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de
Inscrição não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral.
3.3.1-Após o ingresso do candidato com deficiência, esta não poderá ser arguida para justificar a conce ssão
de readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez.
3.4 - A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas: contendo a pri me i ra, a
pontuação de todos os candidatos inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, somente a
pontuação destes últimos.
3.4.1-Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas se rão
preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem classificatória.

CAPÍTULO 4
DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO
4.1 - O Concurso Público constará das provas / etapas conforme Anexo III do presente Edital.
4.2 - Os conteúdos constantes das provas são as constantes no Anexo IV do presente Edital.
4.3 - A prova objetiva visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário para o
desempenho das atribuições do cargo.

CAPÍTULO 5
DAS PROVAS / ETAPAS
PROVA OBJETIVA
5.1 - LOCAL - DIA - As provas objetivas (escritas) serão realizadas na cidade de Presidente Epitácio-SP no
dia 22 de setembro de 2019, nos horários descritos abaixo, em locais a serem divulgados por meio de
Edital próprio que será afixado no local de costume da Prefeitura, por meio de jornal com ci rcul ação
no município e do site www.unisisp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias.
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5.1.1-HORÁRIOS
Abertura dos portões – 7h15
Fechamento dos portões – 7h45
Início das Provas – 8h
Médico Ginecologista/Obstetra
Médico Psiquiatra
Médico Otorrinolaringologista
Médico Ortopedista
Médico Clínico Geral 2
Médico Cardiologista
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

Abertura dos portões – 11h45
Fechamento dos portões – 12h15
Início das Provas – 12h30
Bioquímico
Técnico de Farmácia
Fiscal Municipal
Nutricionista

5.2 - Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas.
Pontualmente no horário determinado, os portões serão fechados não sendo permitida a entrada de
candidatos retardatários.
5.3 - Caso o número de candidatos exceda a oferta de locais suficientes ou adequados na cid ade, a critério
da UNISISP e da Prefeitura, as provas poderão ser realizadas em outras cidades próximas, apl icadas
em datas e horários diferentes ou mesmo divididas em mais de uma data e horários, cabendo aos
candidatos a obrigação de acompanhar as publicações oficiais, por meio do site www.unisisp.com.br.
5.3.1- Será disponibilizado no site www.unisisp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias, o Cartão
de Convocação. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim, apenas informativo.
5.3.2- A prova objetiva terá a duração de 2h (duas horas), já incluído o tempo para o preenchimento da
folha de respostas, e desenvolver-se-á em forma de testes, por meio de questões de múltipla
escolha, com 4 (quatro) alternativas de resposta, na forma estabelecida no presente Edital.
5.3.3- O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas após decorrida 1h (uma hora) do
horário estabelecido no Edital para as mesmas, devendo entregar ao Fiscal de Sala a folha de
respostas, podendo levar consigo o caderno de questões.
5.4 - O candidato deverá comparecer ao local designado, munido de caneta azul ou preta, lápis preto e
borracha, além de UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL:
- Cédula de Identidade - RG;
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Certificado Militar;
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto);
- Passaporte.
5.4.1- Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a
identificação do candidato e de sua assinatura, podendo o candidato ser submetido à i de ntificação
especial caso seu documento oficial de identidade apresente dúvidas quanto à fisionomia ou
assinatura.
5.4.2- Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento oficial e original de identidade, por
motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que comprove o registro do fato e m
órgão policial, expedido no prazo máximo de 30 dias, sendo o candidato submetido à i de nti fi cação
especial.
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5.5 - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, nem a
utilização de livros, manuais ou anotações, máquina calculadora, relógios de qualquer ti po, age nda
eletrônica, telefone celular, smartphone, mp3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou
qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés,
turbantes, chapelarias e outros adereços, protetores auriculares e outros acessórios similares. O
candidato que for flagrado na sala de provas fazendo uso de qualquer dos pertences acima será
excluído do Concurso Público.
5.5.1- O candidato que necessitar usar boné, gorro, chapéu, protetor auricular ou óculos de sol de ve rá te r
justificativa médica e o(s) objeto(s) será(ão) verificado(s) pela Coordenação. Constatado qualquer
problema, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público.
5.5.2- Recomenda-se aos candidatos não levarem para o local de provas aparelhos celular, contudo, se
levarem, estes deverão ser desligados, preferencialmente com baterias retiradas, e acondi ci onados
em invólucro fornecidos pela UNISISP, juntamente com demais pertences pessoais, lacrados e
colocados embaixo da cadeira onde o candidato irá sentar-se. Pertences que não puderem ser
alocados nos sacos plásticos deverão ser colocados no chão sob a guarda do candidato.
5.5.3- O candidato que for surpreendido dentro ou fora da sala antes do término da prova portando celular
fora da embalagem lacrada fornecida pela UNISISP, mesmo que off-line (desligado) – ou dentro dela,
porém on-line (ligado) será excluído do Concurso Público, podendo, se quiser, conti nuar faze ndo a
prova, mas ciente de sua exclusão, inclusive poderá responder criminalmente por tentativa de fraude
em concursos/processos seletivos. Ao concluir a prova e deixar a sala, o candidato deverá manter
desligado o celular até a saída do prédio.
5.5.4- Todos os pertences serão de inteira responsabilidade do candidato. A organizadora não se
responsabilizará por perdas ou extravios de objetos e/ou equipamentos eletrônicos ocorridos
durante a realização da prova, nem por danos neles causados.
5.5.5- Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público designado pela UNISISP e aos Fiscais, o direito de
tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e
correta da provas, bem como excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo
comportamento for considerado inadequado, tais como:
a) ausentar-se do local de realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal;
b) não devolver ao fiscal da sala a folha de respostas, o caderno de questões da prova objetiva
e/ou qualquer outro material de aplicação da prova;
c) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer material que não o
fornecido pela empresa UNISISP;
d) estiver portando arma, mesmo que possua o respectivo porte;
e) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
5.6 - Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do
Volante, designado pela Coordenação do Concurso Público.
5.7 - No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a folha de respostas e o caderno de
questões da prova, sendo de responsabilidade do candidato a conferência de seus dados pe ssoai s e
do material entregue pela empresa UNISISP.
5.7.1- O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, no dia da realização da
prova, deverá solicitar ao Fiscal de Sala que registre em seu relatório de ocorrências.
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5.8 - A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candi dato, é o único docume nto
válido para a correção eletrônica. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que
legível, nem questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma del as
esteja correta.
5.9 - Ao final das provas, os dois últimos candidatos, obrigatoriamente, deverão permanecer na sala, a fim
de assinar o verso das folhas de respostas e o lacre do envelope das folhas de respostas juntamente
com o Fiscal e Coordenador, sendo liberados quando todos as tiverem concluído.
5.10 - A regra do item anterior poderá ser relativizada quando se tratar de casos excepcionais nos quais
haja número reduzido de candidatos acomodados em uma determinada sala de aplicação, como, por
exemplo, no caso de candidatos com necessidades especiais que necessitem de sala em separado
para a realização da prova, oportunidade em que o lacre da embalagem de segurança será
testemunhado pelos membros da equipe de aplicação, juntamente com o(s) candidato(s) presente(s)
na sala de aplicação.
5.11 - O gabarito preliminar será disponibilizado no site www.unisisp.com.br, por meio da busca por
CPF/RG, entre as 13h e 18h da segunda-feira subsequente à data da aplicação da prova, e
permanecerão no site pelo prazo de 5 (cinco) dias.
DEMAIS NORMAS
5.12 - Com vistas à garantia da isonomia e lisura do certame seletivo em tela, no dia de realização da
Prova Objetiva, os candidatos serão submetidos, durante a realização das provas, ao sistema de
detecção de metais quando do ingresso e da saída dos sanitários;
5.13 - Não será permitido o uso dos sanitários por candidatos que tenham terminado as provas. A
exclusivo critério da Coordenação do local, poderá ser permitido, caso haja disponibilidade, o uso
de outros sanitários do local que não estejam sendo usados para o atendimento a candidatos que
ainda estejam realizando as provas;
5.14 - É garantida a liberdade religiosa dos candidatos inscritos no Concurso Público. Todavi a, e m razão
dos procedimentos de segurança previstos neste edital, previamente ao início da prova, aque l e s
que trajarem vestimentas que restrinjam a visualização das orelhas ou da parte superior da cabe ça
serão solicitados a se dirigirem a local a ser indicado pela Coordenação da UNISISP, no qual , com a
devida reserva, passarão por procedimento de vistoria por fiscais de sexo masculino ou fe mini no,
conforme o caso, de modo a respeitar a intimidade do candidato e garantir a necessária segurança
na aplicação das provas, sendo o fato registrado em ata;
5.15 - Não será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de
realização das provas, inclusive nos estacionamentos fechados internos do local de realização das
provas, exceto no caso de amamentação, podendo ocasionar inclusive a não participação do
candidato no Concurso Público.
5.15.1- Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá
levar um acompanhante maior de idade, que ficará em local reservado para esse fim e que será
responsável pela guarda da criança. Não haverá compensação do tempo de amamentação à
duração da prova da candidata.
5.15.2 - A utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer parte do local de provas. Assim, ai nda
que o candidato tenha terminado sua prova e esteja se encaminhando para a saída do local, não
poderá utilizar quaisquer aparelhos eletrônicos, sendo recomendável que a embalagem não
reutilizável fornecida para o recolhimento de tais aparelhos somente seja rompida após a saída do
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candidato do local de provas;
5.16 - Após o término das provas os candidatos não poderão permanecer nas dependências do prédio.
5.16.1- O candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais de realização das provas como
justificativa de sua ausência. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o moti vo, se rá
considerado como desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público.

CAPÍTULO 6
DOS TÍTULOS
6.1 - O Concurso Público será de provas com valoração de títulos para os cargos Médico
Ginecologista/Obstetra, Médico Psiquiatra, Médico Otorrinolaringologista, Médico Ortopedista,
Médico Clínico Geral 2, Médico Cardiologista, Bioquímico e Nutricionista e, exclusivamente, de
provas para as demais cargos.
Serão considerados os seguintes Títulos:
ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS
Doutorado
Mestrado
Pós Graduação latu sensu
Certificado ou Atestado de aprovação em Concurso
Público ou Processo Seletivo
(Conforme 6.7 e 6.8)
Pontuação Máxima

VALOR
10 (dez) pontos - máximo um título
07 (sete) pontos - máximo um título
03 (três) pontos – máximo um título
0,5 (zero vírgula cinco) ponto - máximo
dois títulos
10 (dez) pontos

6.1.1-

O candidato que se inscrever para mais de um cargo deverá entregar os títulos em envelopes
separados, não sendo considerados, em hipótese alguma, os títulos apresentados para cargo
diferente daquele descrito no envelope.

6.2 -

Os candidatos deverão apresentar na data das provas, até 30 (trinta minutos) após o
encerramento das mesmas, em salas especialmente designadas, CÓPIA REPROGRÁFICA
AUTENTICADA EXCLUSIVAMENTE EM CARTÓRIO DE EVENTUAIS TÍTULOS que possuam, conforme
o item 6.1 do presente Edital. Não serão considerados os títulos apresentados, por qualquer forma,
fora do dia e horário acima determinados, e estes deverão ser entregues em envelope identificado
com nome, cargo e número de inscrição do candidato, conforme o modelo abaixo, que será
recebido com aposição de número de protocolo por meio de etiqueta adesiva, entregando-se cópia
da mesma etiqueta ao candidato.
Modelo (Envelope)
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6.2.1-

Após a entrega, não serão aceitos acréscimos de títulos, substituições e/ou complementações de
quaisquer documentos entregues, sob qualquer hipótese.

6.2.2-

Não serão considerados os documentos que não estejam em perfeitas condições, de forma a
permitir, com clareza, a sua leitura e avaliação;

6.2.3-

As cópias dos documentos encaminhadas para a Avaliação de Títulos fora do prazo estabelecido no
subitem deste Edital não serão analisadas.

6.2.4-

Não haverá segunda chamada para a entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo de
impedimento do candidato de não os apresentar no dia e horário determinados.

6.3 -

Serão pontuados como títulos o Diploma, Certificado, Declaração ou Atestado de conclusão do
curso, em papel timbrado e com o CNPJ da Instituição de Ensino.

6.3.1-

Para que o título na forma de Certificado, Atestado ou Declaração seja considerado válido para
pontuação prevista em edital, nele deverá conter EXPRESSAMENTE as seguintes informações:
identificação do responsável, carga horária, confirmação da conclusão e entrega e aprovação do
Trabalho de Conclusão de Curso ou Dissertação ou Tese, sob pena de não serem validados.
Produzirá o mesmo efeito Ata de Defesa de Dissertação ou Tese que ate ste a aprovação sem
nenhum tipo de ressalva.

6.4 -

Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos. As cópias reprográficas deverão
ser autenticadas exclusivamente em cartório. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, títulos
emitidos eletronicamente.

6.5 -

Os títulos obtidos no exterior deverão ser revalidados por universidades oficiais que mante nham
cursos congêneres, credenciados junto aos órgãos competentes e deverão ser traduzidos por
tradutor oficial juramentado.

6.6 -

Não serão pontuadas como título, graduação ou pós-graduação, quando exigidas como prérequisito. Quando o título apresentado se constituir em um dos pré -requisitos, a graduação deverá
ser apresentada, sob pena de ser considerado pré-requisito e não título.

6.7 -

Somente será considerado o Certificado ou Atestado de aprovação em concurso público ou
processo seletivo expedido pelo órgão público responsável pelo processo de seleção ou e mpre sa
organizadora do mesmo, em que conste o número e o ano do concurso/processo seletivo, o cargo
pleiteado e a assinatura e função do responsável pela emissão do certificado.

6.8 -

Para efeito de pontuação referente à aprovação em concurso público ou processo seletivo não
serão aceitas, mesmo que autenticadas, cópias de publicaçõe s de resultado (oficiais ou não),
documentos relacionados à posse ou contratação em cargo ou função pública, ou qualquer outro
documento que não mencionado no item anterior.

6.9 -

Os pontos serão contados apenas para efeito de “classificação” e não de “aprovação”. Sobre a
nota obtida pelos candidatos serão somados os pontos referentes aos títulos, para a cl assi fi cação
final.

6.10 - Em que pese os títulos serem apresentados na data das provas, os pontos somente serão contados
se o candidato obtiver a nota mínima para aprovação na prova objetiva.
6.11 - Os títulos entregues serão inutilizados após decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado da data da divulgação oficial do resultado final do Processo Seletivo.
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CAPÍTULO 7
DA FORMA DE JULGAMENTO DAS PROVAS
DA PROVA OBJETIVA
7.1 -

A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e
classificatório.

7.1.1- A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo:
NPO =

100
xNAP
TQP

ONDE:
NPO = Nota da Prova Objetiva
TQP = Total de Questões da Prova
NAP = Número de Acertos na Prova
7.1.2- Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, no mínimo, 50 (ci nque nta)
pontos.
7.1.3- O candidato que não auferir, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva será
desclassificado do Concurso Público.

CAPÍTULO 8
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
8.1 -

Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de
preferência os seguintes:
a) idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos
demais, dando-se preferência ao de idade mais elevada.
b) maior nota na prova de Conhecimentos Específicos, se houver.
c)

maior nota na prova de Língua Portuguesa, se houver.

d) maior nota na prova de Matemática, se houver.
e) maior idade.
8.1.1 - Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o
desempate se dará por meio de sorteio.
8.1.2 - O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o
seu número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro
prêmio da extração da Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da
Prova Objetiva, conforme os seguintes critérios:
a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a
ordem será a crescente;
b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.
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CAPÍTULO 9
DO RESULTADO FINAL
9.1 -

Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê exclusivamente prova objetiva, o resultado final será
a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova.

9.2 -

Para os candidatos cujas funções o Edital prevê prova objetiva e avaliação de títulos, o resultado
final será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova, acrescido da soma dos títulos.

CAPÍTULO 10
DOS RECURSOS
10.1 - Todos os recursos deverão ser interpostos até 2 (dois) dias corridos a contar da divulgação ofi ci al,
excluindo-se o dia da divulgação para efeito da contagem do prazo:
a) da homologação das inscrições;
b) dos gabaritos (divulgação no site);
c) do resultado do Concurso Público em todas as suas fases.
10.2 - Para recorrer o candidato deverá:
- acessar o site www.unisisp.com.br
- em seguida clicar em RECURSOS, CONCURSOS, SOLICITAR e preencher os campos solicitados.
10.3 - Somente poderá ser interposto 1 (um) recurso para cada questão, quando o mesmo se referir ao
gabarito da prova objetiva, devendo o mesmo ser interposto nos termos do item 10.3.1 deste
edital.
10.3.1- O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Os recursos deverão ser
fundamentados e estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em caso de constatação
de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada, referência
bibliográfica e argumentação plausível.
10.3.2- O formulário preenchido de forma incorreta, com campos em branco ou faltando informações se rá
automaticamente desconsiderado, não sendo sequer encaminhado à Banca Examinadora da
UNISISP.
10.4 - Após a análise dos recursos contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva, a Banca Examin adora
da UNISISP poderá manter o gabarito, alterá-lo ou anular a questão.
10.4.1- Se houver alteração do gabarito oficial, por força de provimento de algum recurso, o gabari to se rá
alterado e as provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito. No caso de questão anulada
será atribuída a pontuação referente à questão a todos os candidatos que tenham realizado o
mesmo tipo de prova, independentemente de interposição de recursos.
10.5 - Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados por e-mail, via postal, via fax ou por
meio de protocolo pessoal no órgão realizador.
10.6 - Será liminarmente indeferido o recurso cujo teor desrespeitar a Banca;
10.7 - Recursos inconsistentes ou intempestivos serão julgados como “não conhecidos”, sem julgame nto
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de mérito.
10.8 - Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso, de recurso do recurso ou de recurso de gabarito
definitivo.
10.9 - A banca examinadora constitui única instância para recurso, sendo soberana em suas decisões,
razão pela qual não caberão recursos adicionais.

CAPÍTULO 11
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 - A inscrição do candidato implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital e das demais normas legais pertinentes, sobre as quais não se poderá
alegar qualquer espécie de desconhecimento.
11.2 - A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos,
ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos
os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e
penal.
11.3 - Não obstante as penalidades cabíveis, a UNISISP poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição ou a
prova do candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou irregularidades.
11.4 - A UNISISP, bem como o órgão realizador do presente certame, não se responsabiliza por quaisquer
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao Concurso Público.
11.5 - A folha de respostas do candidato será disponibilizada juntamente com o resultado final no site
www.unisisp.com.br.
11.6 - Após 180 (cento e oitenta) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as fol has
de respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo
de cinco anos.
11.7 - A convocação para a contratação dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de
classificação, não gerando, o fato da aprovação, direito à nomeação. Apesar do número de vagas
disponibilizadas no presente edital, os aprovados e classificados além desse número poderão ser
convocados para aquelas que vagarem e as que eventualmente forem criadas dentro do p razo da
validade do presente Concurso Público.
11.8 - A validade do presente Concurso Público será de “2” (dois) anos, contados da homologação final dos
resultados, prorrogável uma vez por igual período nos termos do Art. 37 da Constituição Federal.
11.9- O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão
realizador, após o resultado final.
11.10- O candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência quanto à possibilidade de
divulgação de seus dados em listagens e resultados no decorrer do certame, tais como aqueles
relativos à data de nascimento, notas e desempenho na prova, ser pessoa com deficiência (se for o
caso), ser pessoa preta ou parda (se for o caso), entre outros, tendo em vista que essas informaçõe s
são essenciais para o fiel cumprimento da publicidade dos atos atinentes ao Concurso Públ i co. Não
caberão reclamações posteriores nesse sentido, ficando cientes também os candidatos de que,
possivelmente, tais informações poderão ser encontradas na rede mundial de computadores atravé s
dos mecanismos de busca atualmente existentes;
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11.11- O Edital poderá ser impugnado, mediante justificativa legal e dentro do prazo de inscrição, que
decorrido implicará em aceitação integral dos seus termos.
11.12- No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de apl icação
destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos cri té ri os
de avaliação e de classificação;
11.13- Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam, com qualquer dos sócios da
UNISISP – Universo Serviços Públicos Ltda - EPP, a relação de parentesco disciplinada nos artigos
1.591 a 1.595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo, o candidato terá sua inscri ção
indeferida, e se verificado posteriormente à homologação, o candidato será eliminado do ce rtame ,
sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis.
11.14- Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenh am sido expressamente
previstos no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela e UNISISP –
Universo Serviços Públicos Ltda – EPP.
11.15- A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo
conjunto de cargos constantes do presente Edital, a critério da Administração.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Presidente Epitácio-SP, 19 de agosto de 2019.

Cássia Regina Zaffani Furlan
Prefeita Municipal
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ANEXO I
DOS CARGOS

Vagas
Cargos

Geral

PcD

Ref.

Carga
Vencimentos
Horária
R$
Semanal

Nível de Escolaridade e Requisitos
Nível s uperior na área, com especialização em
Es pecialização em Ginecologia e Obstetrícia,
reconhecidos pelo MEC e registro no órgão
competente.
Nível s uperior na área com especialização em
Ps i quiatria, reconhecidos pelo MEC e registro no
órgã o competente.

Médi co Ginecologista/Obstetra

01 +
CR

-

20M

20h

4.567,45*

Médi co Psiquiatra

01 +
CR

-

20M

20h

4.567,45*

Médi co Otorrinolaringologista

01 +
CR

-

20M

20h

4.567,45*

Médi co Ortopedista

01 +
CR

-

20M

20h

4.567,45*

Médi co Clinico Geral 2

02 +
CR

-

23M

40h

11.061,11*

Médi co Ca rdiologista

01 +
CR

-

20M

20h

4.567,45*

Bi oquímico

01 +
CR

-

17

20h

1.687,20*

Técni co de Farmácia
Auxi l i a r de Des envol vi mento
Infa ntil

CR
01 +
CR
01 +
CR
01 +
CR

-

14

40h

1.249,44*

Nível s uperior na área reconhecido pelo MEC e
regi stro no órgão competente.
Forma ção técnica na área

-

05

40h

1.137,72*

Ens i no Fundamental Completo

-

04

40h

1.137,72*

Ens i no Médio Completo

-

17

40h

1.687,20*

Nível s uperior na área e registro no órgão
competente

Fi s cal Municipal
Nutri ci onista

Nível s uperior na área com especialização em
Otorri nolaringologia, reconhecidos pelo MEC e
regi stro no órgão competente.
Nível s uperior na área com especialização em
Ortopedia, reconhecidos pelo MEC e registro no
órgã o competente.
Nível s uperior na área reconhecido pelo MEC e
regi stro no órgão competente.
Nível s uperior na área com especialização em
Ca rdi ologia, reconhecido pelo MEC e registro no
órgã o competente.

Os vencimentos constantes na tabela anterior estão atualizados até a data de publicação deste Edital.
Nenhum servidor receberá a titulo de vencimento importância inferior a 01 (um) salário mínimo + 14%
(catorze por cento). Redação dada pela Lei Complementar 002/1994, parágrafo único.
* R$ 325,00 de Auxílio Alimentação, proporcional aos dias/período trabalhado, em conformidade com a
legislação aplicável.
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ANEXO II
ATRIBUIÇÕES

Médico Ginecologista/Obstetra
1. Examinar a paciente fazendo inspeção, palpação e toque, para avaliar as condições gerais dos órgãos
genitais femininos;
2. Realizar exames específicos de colposcopia e colpocitologia, utilizando colposcópio e lâminas, para
fazer diagnóstico preventivo de afecções genitais e orientações terapêuticas;
3. Executar biópsia de órgãos ou tecidos suspeitos, colhendo fragmentos dos mesmos para realizar
exame anatomopatológico e estabelecer o diagnóstico e a conduta terapêutica;
4. Fazer cauterizações do colo uterino, empregando termocautério ou outro processo, para tratar a s
lesões existentes;
5. Executar cirurgias ginecológicas, seguindo as técnicas indicadas a cada caso, para corrigir processos
orgânicos e extrair órgãos ou formações patológicas;
6. Participar de equipe de saúde pública, propondo ou orientando condutas, para pro mover programas
de prevenção do câncer ginecológico e das mamas ou de outras doenças que afetem a área genital;
7. Colher secreções vaginais ou mamárias, para encaminha-las a exame laboratorial;
8. Fazer a anamnese, exame clinico e obstétrico e requisitar ou realizar testes de laboratórios, valendo-se
de técnicas usuais, para compor o quadro clinico da paciente bem como diagnosticar a gravidez;
9. Requisitar exames de sangue, fezes e urina e analisar/interpretar os resultados dos mesmos,
comparando-os com os padrões normais, para prevenir e/ou tratar anemias, sífilis, HIV, parasitoses,
incompatibilidade do sistema Rh, diabetes, moléstica hipertensiva e outras que possam perturbar a
gestação;
10. Controlar a evolução da gravidez, realizando exames periódicos, verificando a mensuração ute ri na, o
foco fetal, a pressão arterial e o peso, para prevenir ou tratar as intercorrências clinicas ou obstétricas;
11. Acompanhar a evolução do trabalho de parto, verificando a dinâmica do colo do útero e condi çõe s do
canal de parto, o gráfico do foco fetal e o estado geral da parturiente, para evitar distocia;
12. Indicar o tipo de parto, atentando para as condições do pré -natal ou do período de parto, para
assegurar resultados satisfatórios;
13. Assistir a parturiente no parto normal, no parto cirúrgico ou no cesariano, fazendo, se necessário
episiotomia, aplicando fórceps ou realizando operária cesária, para preservar a vida da mãe e do filho;
14. Controlar o puerpério imediato e mediato, verificando diretamente ou por intermédio da enfermeira a
eliminação de lóquios, a involução uterina e as condições de amamentação, para prevenir ou tratar
infecções ou qualquer intercorrência;
15. Realizar o exame pós-natal, fazendo o exame clinico e ginecológico, para avaliar a recuperação do
organismo materno;
16. Realizar exames médico-periciais pertinentes á especialidade;
17. Prestar, em casos de urgência e emergência, os primeiros cuidados ao recém-nascido;
18. Participar de programas ou projetos de saúde pública aplicados á saúde materna;
19. Zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos colocados a sua disposição, comunicando
qualquer falha detectada no sistema;
20. Operar equipamentos, sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao e xe rcíci o
de suas atividades; e,
21. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e locais de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade; - Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
imediato.

Médico Psiquiatra
1. Exercer, nas unidades e programas de saúde do Município, atividades de assistência médica
psiquiátrica de saúde mental, com atribuições específicas;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Participar do planejamento, execução e avaliação de programas de saúde públicos;
Planejar, executar e controlar os procedimentos e diagnósticos e tratamento utilizando recursos de
medicina preventiva e terapêutica;
Atuar em pesquisas e elaboração de laudos e pareceres;
Proceder a perícias médico-administrativas, examinando pacientes, a fim de fornecer atestados e
laudos previstos em normas e regulamentos;
Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo de saúde pública e medicina preventiva;
Participar da concepção e execução de programas de fiscalização sanitária;
Atender consultas médicas nas Unidades de Saúde da rede assistencial;
Prescrever exames de apoio e diagnóstico segundo protocolos clínicos;
Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para
confirmar ou informar o diagnóstico;
Emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para d iversos
tipos de enfermidades, aplicando recursos de medica preventiva ou terapêutica;
Manter registros dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento
prescrito e a evolução da doença;
Encaminhar pacientes para atendimento, quando for o caso, atendendo os critérios de referência e
contra-referência;
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para a implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação;
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo
exposições sobre situações e/ou problemas identificados visando a formulação de diretrizes, pl anos e
programas de trabalho afetos ao Municipio e em conformidade com a política nacional de saúde
vigente;
Preparar relatórios periódicos de atividades, conforme exigido pela Administração;
Efetivar as determinações das normas legais pertencentes ao exercício da medicina e do CRM e
regulamentos do serviço da especialidade;
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade ou correlatas, determinadas pelo
superior imediato;
Realizar consultas médicas, emitir diagnóstico, prescrever tratamentos, realizar intervenções de
pequenas cirurgias;
Aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promove r,
proteger e recuperar a saúde de pacientes e da comunidade;
Realizar exames clínicos, diagnósticos e tratamentos, bem como intervenções de pequenas ci rurgi as,
aplicando recursos da medicina preventiva ou curativa;
Desenvolver atividades de educação em saúde pública junto com o paciente e a comunidade;
Participar das ações de vigilância epidemiológica e vigilância em saúde;
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Médico Otorrinolaringologista
1. Examinar o paciente, utilizando instrumentos especiais ou palpando com as mãos, para determinar
diagnósticos e/ou requisitar exames complementares;
2. Executar consultas médicas em crianças, gestantes e adultos, realizando as ações previstas na
programação da área de Saúde;
3. Integrar-se com a equipe da área de Saúde, afim de obter maior eficácia no desenvolvimento das
programações;
4. Registrar a consulta médica anotando no prontuário a queixa, exame físico, exames complementares,
provável diagnóstico e a conduta a ser tomada;
5. Inteirar-se das ações recebidas pelo paciente, nas diferentes áreas de atendimento doenças com fi m
de prestar assistência médica integral;
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Encaminhar para assuntos especializados, pacientes para os quais a área de saúde não esteja
capacitada a atender, prestando-lhes toda assistência até que se efetue o atendimento solicitado;
Inteirar-se dos programas, normas técnicas, ordens de serviço e circulares relacionados com a áre a de
Saúde ;
Participar do planejamento e da avaliação da programação executada pela área de saúde;
Assessorar seus superiores hierárquicos os demais elementos da equipe, em assuntos relacionados
com sua área de atuação;
Substituir colegas, na própria unidade, ou em outra unidade do município por determinação de seu
superior hierárquico;
Responsabilizar se pelas informações constantes da guia de encaminhamentos que subscrever,
devendo responder as indagações relativas ao caso;
Manter-se sempre informado sobre os medicamentos disponíveis no depósito da área de saúde;
Zelar pelo funcionamento e conservação do instrumental sob sua guarda e utilização, requisitando no
devido tempo sua manutenção preventiva e corretiva;
Participar de cursos, treinamentos e reciclagens, sempre que convocado, visando seu aprimoramento
profissional;
Desenvolver atividades de educação em saúde pública junto com o cliente e a comunidade;
Participar de ações de Vigilância Epidemiológica;
Participar juntamente com outros profissionais, dos programas de Saúde Pública e de vacinação,
orientando a população trabalhadora e o tipo de vacinação a ser aplicada, para prevenir moléstias
transmissíveis;
Executar serviço de pronto socorro, fazendo suturas, pequenas cirurgias encaminhando só em caso
que o PS não tem recursos para atender;
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo seu superior imediato.

Médico Ortopedista
1. Realizar atendimento na área de ortopedia;
2. Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa;
3. Realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e e xe cutar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes
ao cargo e área;
4. Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões,
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão;
5. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade;
6. Participar de programa de treinamento, quando convocado;
7. Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina
preventiva;
8. Participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde
visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da popul ação em geral;
9. Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpre tar
diversos exames e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades,
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades
sanitárias, escolas, setores esportivos, entre outros;
10. Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescri to
e a evolução da doença;
11. Realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes;
12. Efetuar a notificação compulsória de doenças;
13. Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e
orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado;
14. Prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis;
15. Participar de grupos terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específi cos
para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes;
Pá gi na 17 de 35

16. Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em comunidades, visando à
divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades;
17. Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos
mais complexos;
18. Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população;
19. Realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do
impacto das ações em saúde implementadas por equipe;
20. Representar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões,
reuniões com as demais Secretarias Municipais;
21. Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área;
22. Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em
sua especialidade, observando a sua correta utilização;
23. Utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela A NVISA;
24. Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo;
25. Realizar outras atribuições afins.

Médico Clinico Geral 2
1. Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando
grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização
contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;
2. Realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde ,
no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando
necessário;
3. Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as
previstas nas prioridades e protocolos da gestão local;
4. Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde,
prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da
realização das ações programáticas e de vigilância à saúde;
5. Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos
e situações de importância local;
6. Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando
atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo;
7. Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando e sta
necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde;
8. Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos
dados disponíveis;
9. Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social;
Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a
equipe, sob coordenação da Secretaria de Saúde;
10. Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção
Básica;
11. Participar das atividades de educação permanente;
12. Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais;
13. Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico,
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as f ases do
desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade;
14. Realizar consultas clínicas e procedimentos na Unidade de Saúde – US e, quando indicado ou
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros
assemelhados);
15. Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, gineco
obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico cirúrgicas e procedimentos para fins de
diagnósticos;
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16. Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos
de referência e contrareferência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do
plano terapêutico do usuário, proposto pela referência;
17. Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo
acompanhamento do usuário;
18. Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem,
ACD e THD; e,
19. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da US.

Médico Cardiologista
1. Exercer, nas unidades e programas de saúde do Município, atividades de assistência médica
cardiológica de atenção básica, com atribuições específicas;
2. Participar do planejamento, execução e avaliação de programas de saúde públicos;
3. Planejar, executar e controlar os procedimentos e diagnósticos e tratamento utilizando recursos de
medicina preventiva e terapêutica;
4. Atuar em pesquisas e elaboração de laudos e pareceres;
5. Proceder a perícias médico-administrativas, examinando pacientes, a fim de fornecer atestados e
laudos previstos em normas e regulamentos;
6. Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo de saúde pública e medicina preventiva;
7. Participar da concepção e execução de programas de fiscalização sanitária;
8. Atender consultas médicas nas Unidades de Saúde da rede assistencial;
9. Prescrever exames de apoio e diagnóstico segundo protocolos clínicos;
10. Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para
confirmar ou informar o diagnóstico;
11. Emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos
tipos de enfermidades, aplicando recursos de medica preventiva ou terapêutica;
12. Manter registros dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento
prescrito e a evolução da doença;
13. Encaminhar pacientes para atendimento, quando for o caso, atendendo os critérios de referência e
contra-referência;
14. Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para a implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação;
15. Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões, realizando estudos, emitindo parecere s ou fazendo
exposições sobre situações e/ou problemas identificados visando a formulação de diretrizes, pl anos e
programas de trabalho afetos ao Municipio e em conformidade com a política nacional de saúde
vigente;
16. Preparar relatórios periódicos de atividades, conforme exigido pela Administração;
17. Efetivar as determinações das normas legais pertencentes ao exercício da medicina e do CRM e
regulamentos do serviço da especialidade;
18. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade ou correlatas, determinadas pelo
superior imediato;
19. Realizar consultas médicas, emitir diagnóstico, prescrever tratamentos, realizar intervenções de
pequenas cirurgias;
20. Aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promove r,
proteger e recuperar a saúde de pacientes e da comunidade;
21. Realizar exames clínicos, diagnósticos e tratamentos, bem como intervenções de pequenas ci rurgi as,
aplicando recursos da medicina preventiva ou curativa;
22. Desenvolver atividades de educação em saúde pública junto com o paciente e a comunidade;
23. Participar das ações de vigilância epidemiológica e vigilância em saúde; e,
24. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
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Bioquímico
1. Análise química e físico-química, químico - biológica, toxicológica e legal, padronização e control e de
qualidade.
2. Produção, tratamentos prévios e complementares de produtos e resíduos.
3. Operação e manutenção de equipamentos e instalações, execução de trabalhos técnicos.
4. Estudo de viabilidade técnica e técnico-econômica no âmbito das atribuições respectivas.
5. Auxiliar nas análises laboratoriais;
6. Realizar testes e análises dos produtos químicos recebidos para tratamento de água;
7. Testar e analisar a qualidade das águas captadas, tratadas e distribuídas;
8. Elaborar e preencher documentos / planilhas referentes aos testes e análises efetuados;
9. Orientar pacientes para o preparo prévio de exames;
10. Recepcionar todo e qualquer usuário em nível ambulatorial;
11. Fazer análise clínica de exsudatos e transudatos humanos, sangue, urina, fezes, liquor e outros,
valendo-se de diversas técnicas específicas;
12. Analisar soro antiofídico, pirogênio e outras substâncias, valendo-se de meios biológicos;
13. Proceder a análise legal de peças anatômicas e de substâncias suspeitas de estarem e nvenenadas;
14. Efetuar análise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos para garantir o controle de
qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da Saúde Pública;
15. Fazer análise de água, como pesquisa de micro-organismo e determinações de elementos quími cos,
valendo-se de técnicas específicas;
16. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões,
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão;
17. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade;
18. Trabalhar segundo normas técnicas de biossegurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação
ambiental; e,
19. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Técnico de Farmácia
1. Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, control e, armaze namento,
distribuição e transporte de produtos da área
2. Auxílio no fornecimento de medicamentos em farmácias e drogarias.
3. Auxílio na orientação do uso racional de medicamentos em farmácias e drogarias.
4. Auxilio no fornecimento de medicamentos e outros produtos para saúde em unidades de dispensação
do SUS.
5. Auxilio no fornecimento de medicamentos e produtos para saúde em hospitais e clínicas.
6. Auxilio no controle do estoque de medicamentos, cosméticos, insumos e correlatos.
7. Auxilio na realização de ações de promoção da saúde no segmento farmacêutico.

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
1. Executar, sob supervisão de especialistas e professores, serviços de atendimento às crianças e m suas
necessidades diárias, cuidando da alimentação, higiene, recreação, segurança, zelando e
responsabilizando-se em todos as situações pelo bem estar das crianças;
2. Auxiliar as atividades recreativas e educativas das crianças na educação infantil, incent ivando as
brincadeiras em grupo ou individuais, como brincar de roda, de bola, pular corda e outros jogos,
visando estimular o desenvolvimento físico e mental das mesmas;
3. Orientar e acompanhar as crianças quanto às condições de higiene, nas trocas de fraldas, orientando e
auxiliando no banho, na escovação de dentes, vestir, calçar, pentear e guardar seus pertences, para
garantir sua higiene, segurança e bem estar;
4. Orientar e auxiliar nas refeições, alimentando-as ou orientando sobre a postura correta de se
alimentar, bem como incentivando a correta alimentação e comportamento à mesa;
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5.

Controlar os horários de repouso das crianças, preparando os locais, ajudando-as de forma a garantir o
descanso necessário, bem como sua tranquilidade;
6. Cuidar e zelar pela disciplina e segurança das crianças em todas as dependências da unidade escolar;
7. Orientar e assistir aos interesses e comportamentos das crianças, fora da sala de aula, para o melhor
convívio e interação na escola;
8. Atender as solicitações dos professores, responsabilizando-se pela disciplina e segurança na ausê nci a
dos mesmos, colaborando em todo o processo educativo;
9. Participar quando solicitado de cursos e capacitações relativas ao serviço e em especial ao
desenvolvimento infantil;
10. Ajudar a zelar por todo o patrimônio, instalações, matérias utilizadas do estabelecimento, para
propiciar ambiente adequado ao desenvolvimento físico e mental da criança;
11. Participar da execução de atividades de caráter cívico, cultural e recreativo, organizando jogos,
entretenimento e demais atividades, visando desenvolver nas crianças as capacidades de iniciativa,
cooperação, criatividade e relacionamento social; e,
12. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Superior.

Fiscal Municipal
1. Fiscalizar estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, verificando a correta
inscrição quanto ao tipo de atividades, recolhimento de taxas e tributos municipais, ou licença de
funcionamento, para fins notificar as irregularidades encontradas;
2. Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária, controlar a arrecadação e promover a cobrança de
tributos, aplicando as penalidades cabíveis;
3. Notificar e intimar os infratores das obrigações do código de postura municipal, e demais normas
municipais, com base em vistoria e fiscalização realizada, para fins de prestarem escl areci me ntos ou
pagarem seus débitos junto à Prefeitura Municipal;
4. Lavrar autos de infração e multa, interdição, lacração, embargo de obra;
5. Fiscalizar as atividades das feiras livres, do comércio eventual e ambulante no território municipal;
6. Fiscalizar o ordenamento urbano e realizar diligências;
7. Elaborar relatórios de irregularidades encontradas, com base nas vistorias efetuadas, informando seus
superiores para que as providências sejam tomadas;
8. Notificar os contribuintes que cometeram infrações; e informa-os sobre a legislação vigente, visando à
regularização de situação e o cumprimento da lei;
9. Manter-se atualizados sobre a política de fiscalização tributária, acompanhando as alterações e
divulgações feitas em publicações especializadas, colaborando para difundir a legislação vigente;
10. Manter livre acesso aos departamentos municipais e mantê-lo informado quanto aos acontecimentos;
11. Analisar, quando solicitado, processo administrativos fiscais, impugnações à notif icações e recursos de
aplicação de multa;
12. Exercer o Poder de Polícia Administrativa; e,
13. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Nutricionista
1. Proceder ao planejamento e elaboração dos cardápios e dietas especiais, baseando -se na obse rvação
da aceitação dos alimentos pelos comensais e no estudo dos meios e técnicas de introdução gradati va
de produtos naturais mais nutritivos e econômicos, para oferecer refeições balanceadas;
2. Programar e desenvolver treinamentos técnicos, em serviço, de o pessoal auxiliar de nutrição,
realizando entrevistas e reuniões e observando o nível de rendimento, de habilidade, de hi gi ene e de
aceitação dos alimentos pelos beneficiados, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos
serviços;
3. Orientar o trabalho de o pessoal auxiliar, supervisionando o preparo, distribuição das refeições,
recebimento dos gêneros alimentícios, sua armazenagem e distribuição, para possibili tar um me l hor
rendimento do serviço;
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4.

Preparar programas de educação e de readaptação em matéria de nutrição, inclusive em caráter
"interdisciplinar" (Secretária da Saúde/Vigilância Sanitária), avaliando a alimentação de col e tividades
sadias e enfermas, para atender as necessidades individuais do grupo e incutir bons hábitos
alimentares;
5. Efetuar o registro das despesas e das pessoas que receberam refeições, anotando em formulários
apropriados, para estimular o custo médio da alimentação;
6. Zelar pela ordem e manutenção de boas condições de higiene, inclusive a extinção de moscas e insetos
em todas as áreas e instalações relacionadas ao serviço de alimentação, orientando e supervisionando
os funcionários e seus conhecimentos teóricos e práticos, para garantir regularidade no serviço;
7. Providenciar recursos adequados, para assegurar a confecção de uma alimentação sadia;
8. Promover o conforto e a segurança do ambiente de trabalho, dando orientações a respeito, para
prevenir acidentes;
9. Participar de comissões e grupos de trabalho encarregados da compra de gêneros alimentícios,
alimentos semi preparados e refeições preparadas, aquisição de equipamentos, maquinaria e material
específico, emitindo opiniões de acordo com seus conhecimentos teóricos e práticos, para garantir
regularidade no serviço;
10. Planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de nutrição e alimentação da col e ti vi dade
no âmbito da saúde pública (por exemplo, a avaliação antropométrica), desenvolvendo campanhas
educativas e outras atividades correlatas, a fim de contribuir para a criação de hábitos e regimes
alimentares adequados entre a população e conseqüente melhoria da saúde coletiva.
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ANEXO III
DAS PROVAS / ETAPAS

Os quadros a seguir apresentam as disciplinas e o número de questões para cada cargo.

Médico Ginecologista/Obstetra, Médico Psiquiatra, Médico Otorrinolaringologista, Médico Ortopedista,
Médico Clínico Geral 2, Médico Cardiologista, Bioquímico e Nutricionista
DISCIPLINA
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Conhecimentos / Legislação em Saúde
Conhecimentos de Informática
TOTAL DE QUESTÕES
Títulos

QUESTÕES
10
10
10
10
40
SIM

Técnico de Farmácia, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Fiscal Municipal
DISCIPLINA
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos de Informática
TOTAL DE QUESTÕES

QUESTÕES
10
10
10
10
40
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ANEXO IV
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
(verificar composição das provas no presente edital)

Cargo

Conteúdos
Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Cl assif i ca çã o d os f on ema s – S í l a ba s –
Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígraf os – D i vi s ão s i l ábi ca . OR TOG RAF IA:
Concei tos básicos – O Al fabeto – Ori entações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Concei tos b á si cos –
Acentuação tônica – Acentuação grá fica – Os a centos – As pectos g e néri cos d a s reg ra s d e
a centuação – As regras básicas – As regras especiais – H i a tos – D i to ng os – F o rma s ve rba i s
s eguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavra s
– Concei tos básicos – Processos de formação das palavras – Deriva ção e Composição – Prefixos –
Sufi xos – Ti pos de Composição – Es tudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Cl asse de Pa lavra s .
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Ora ção – Termos Acessóri os d a
Ora çã o – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – S i nta xe d e Co l oca çã o –
Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Si nais de Pontuação. PROBLEMAS G ER AIS D A
LÍNGUA CULTA: O us o do hífen – O us o da Cra se – Interpretação e análise de Textos – Ti pos d e
Comuni cação: Descrição – Na rração – Dissertação – Ti pos de Discurso – Qualidades e defeitos de
um texto – Coes ão Textual. ESTILÍSTICA: Fi guras de linguagem – Vícios de Linguagem.
Conhecimentos Básicos de Informática: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows 10 * o u
s uperior * e Li nux); Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos sobre: Word 2010 *, Word 365 *
ou s uperior *, Excel 2010 *, Excel 365 * ou s uperior * e PowerPoint 2010 *, PowerPoint 365 * o u
s uperior *; Internet; Us o do correio eletrônico (Outlook 2010 *, Outl ook 365 * o u s u peri o r*);
Noções s obre Segurança da Informação; Conceitos gerais sobre segurança física, lógica, firewa l l ,
cri ptografia e a fins.(*) – na sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil.

Médico
Ginecologista/Obstetra

Conhecimentos / Legislação em Saúde envolvendo:
Legislação/Saúde
BRASIL. Lei Federa l nº 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências. Di á rio Oficial da União, Brasília, seção I, 19 s et. 1990.
BRASIL. Lei Federa l nº 8.142/90. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde e dá outras providências. Di á rio Oficial da União, Brasília, seçã o I ,
28 dez. 1990.
BRASIL. Decreto nº 7.508/11. Regulamenta a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, para
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Di á ri o Ofi ci a l da
Uni ã o, Brasília, seção I, 28 jun. 2011.
______. Cons tituição da República Federativa do Brasil (arts 196ao 199). Diário Oficial da Uni ã o,
Bra s ília, s eção I, 05 out. 1988.
______. Lei Federa l nº 10.741/03. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.
Di á rio Oficial da União, Brasília, seção I, 3 out. 2003.
______. Lei Federa l nº 8.069/90 (a rts 1º a o 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, s eção I, 16 jul. 1990.
SUS
BRASIL. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção B á s i ca .
Política Nacional de Atenção Básica. 4 ed. Bra sília: Mi nistério da Saúde, 2017.
_____. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Hum aniz ação.
Cadernos HumanizaSUS – vol. 1 (Formação e Intervenção). Bra s ília: Ministério da Saúde, 2010.
_____. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Hum aniz ação.
Cadernos HumanizaSUS – vol. 2 (Atenção Básica). Bra s ília: Mi nistério da Saúde, 2010.
_____. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Hum aniz ação.
Cadernos HumanizaSUS – vol. 3 (Atenção Hospitalar). Bra s ília: Mi nistério da Saúde, 2011.
Saúde Pública
REIS, Regimarina Soares (Org.). Epidemiologia: conceitos e aplicabilidade no Sistem a Único de
Saúde. Sã o Luís: EDUFMA, 2017.
BRASIL. Agência Nacional de Saúde Suplementar (Brasil). Manual técnico para prom oção da
saúde e prevenção de riscos e doenças na saúde suplementar. 4. ed. rev. e a tua l . – Ri o de
Ja neiro: ANS, 2011.

Pá gi na 24 de 35

BRASIL. Mi ni s téri o da Sa úde. A vigilância, o controle e a prevenção das doenças crônicas nãotransmissíveis: DCNT no contexto do Sistema Único de Saúde brasileiro. Bra s íl i a : Orga ni za çã o
Pa n-Americana da Saúde, 2005.
Conhecimentos Específicos: Ana tomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia d os g e ni ta i s
femi ninos. Fisiologia menstrual e s exual. Endocrinologia do aparel ho g eni ta l f emi ni n o. Ci cl o
Mens trual. Cl imatério. Puberdade Fisiológica e patológica. Propedêutica clínica e complementa r
em tocoginecologia. Disfunções menstruais. Doenças sexualmente tra nsmissíveis. Ci togenéti ca .
Di s minorréia. Tensão pré -menstrual. Dispotopias genitais. Processos Inflamatórios dos g e ni ta is
femi ninos. Es terilidade conjugal. Incontinência urinário na mulher. Fístulas genitais. Ginecol o gi a
da i nfância e da adolescência. Ma stopatias benignas e m a l i g na s. An ti con cepçã o. Me di ci na
ps i cossomática em ginecologia. Urgências ginecológicas. Afecções da vulva e da va gina. Afecções
do col o e do corpo uterino. Afecções dos ovários e trompas. Oncologia ginecol ógi ca . Mo l és ti a
trofoblástica. Endometriose. Ci rurgias Ginecológicas. Anomalias do desenvol vi mento g eni ta l .
Al gi a s pél vi ca s . Di s funções s exua i s . Leucorréi a s es ta dos hi pera ndrogêni cos . Es ta dos
hi perprol a ctíni cos . Inters exua l i da de. Hemorra gi a s di s funci ona i s . Gra vi dez ectópi ca .
Aborta mento. Ovulação. Fertilização. Tra nsporte Ovular. Ni dação. Deciduação. Placenta. Cord ã o
Umbi lical. Sistema Ami niótico. Estudo do Feto. Modifi ca ções g era i s e l oca i s d o o rga n i sm o
ma terno. Endocrinologia do ci clo gravídico-puerperal. Bacia obstétrica. Relações Úte ros - feta i s.
Gra vi dez. Conceito. Duração, diagnóstico. Assistência pré-natal. Aspectos psicológi cos d o ci cl o
gra vídi co-puerpera l . Tra jeto pel vi geni ta l . Contra ti l i da de Uteri na . Pa rto. Genera l i da des .
Concei tos. Evolução Cl ínica do Pa rto. Assistência ao parto. Fen ôm enos m ecâ ni cos d o p a rto .
Fenômenos plásticos do parto. Analgesia e anestesia no parto. Puerpério e l a cta çã o. D oen ça s
i ntercorrentes no ci cl o gra vídi co-puerpera l . Doença hi pertens i va es pecífi ca da gra vi dez
prol ongada. Gemelidade. Sofrimento fetal. Doença hemolítica perinatal. Distocias. Aci dentes e
compl icações de parto. Discinesias. Prematuridade. Puerpério patológico . To cotra um a ti s m os
ma ternos e fetais. As pectos Médico-legais em toco-ginecologia. Pa tologia do feto e d o re cémna s cido. Mortalidade pré -natal. Distocias do tra jeto e desproporção céfalo-pélvi ca. Es tudo crítico
da s cirurgias obstétricas. Diagnóstico e terapêutica das patologias obstétricas. Efeitos de d rog a s
s obre o concepto. Gravidez molar. Rotura prema tura d e m em bra na s . Pro l a ps o d o co rdã o
umbi lical. Aspectos ético-legais da prática obstétrica.
Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Cl assif i ca çã o d os f on ema s – S í l a ba s –
Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígraf os – D i vi s ão s i l ábi ca . OR TOG RAF IA:
Concei tos básicos – O Al fabeto – Ori entações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Concei tos b á si cos –
Acentuação tônica – Acentuação grá fica – Os a centos – As pectos g e néri cos d a s reg ra s d e
a centuação – As regras básicas – As regras especiais – H i a tos – D i to ng os – F o rma s ve rba i s
s eguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavra s
– Concei tos básicos – Processos de formação das palavras – Deriva ção e Composição – Prefixos –
Sufi xos – Ti pos de Composição – Es tudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Cl asse de Pa lavra s .
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Ora ção – Termos Acessóri os d a
Ora çã o – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – S i nta xe d e Co l oca çã o –
Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Si nais de Pontuação. PROBLEMAS G ER AIS D A
LÍNGUA CULTA: O us o do hífen – O us o da Cra se – Interpretação e análise de Textos – Ti pos d e
Comuni cação: Descrição – Na rração – Dissertação – Ti pos de Discurso – Qualidades e defeitos de
um texto – Coes ão Textual. ESTILÍSTICA: Fi guras de linguagem – Vícios de Linguagem.
Médico Psiquiatra

Conhecimentos Básicos de Informática: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows 10 * o u
s uperior * e Li nux); Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos sobre: Word 2010 *, Word 365 *
ou s uperior *, Excel 2010 *, Excel 365 * ou s uperior * e PowerPoint 2010 *, PowerPoint 365 * o u
s uperior *; Internet; Us o do correio eletrônico (Outlook 2010 *, Outl ook 365 * o u s u peri o r*);
Noções s obre Segurança da Informação; Conceitos gerais sobre segurança física, lógica, firewa l l ,
cri ptografia e a fins.(*) – na sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil.
Conhecimentos / Legislação em Saúde envolvendo:
Legislação/Saúde
BRASIL. Lei Federa l nº 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências. Di á rio Oficial da União, Brasília, seção I, 19 s et. 1990.
BRASIL. Lei Federa l nº 8.142/90. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde e dá outras providências. Di á rio Oficial da União, Brasília, seçã o I ,
28 dez. 1990.
BRASIL. Decreto nº 7.508/11. Regulamenta a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, para
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a
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assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Di á ri o Ofi ci a l da
Uni ã o, Brasília, seção I, 28 jun. 2011.
______. Cons tituição da República Federativa do Brasil (arts 196ao 199). Diário Oficial da Uni ã o,
Bra s ília, s eção I, 05 out. 1988.
______. Lei Federa l nº 10.741/03. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.
Di á rio Oficial da União, Brasília, seção I, 3 out. 2003.
______. Lei Federa l nº 8.069/90 (a rts 1º a o 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, s eção I, 16 jul. 1990.
SUS
BRASIL. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção B á s i ca .
Política Nacional de Atenção Básica. 4 ed. Bra sília: Mi nistério da Saúde, 2017.
_____. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Hum aniz ação.
Cadernos HumanizaSUS – vol. 1 (Formação e Intervenção). Bra s ília: Ministério da Saúde, 2010.
_____. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Hum ani z ação.
Cadernos HumanizaSUS – vol. 2 (Atenção Básica). Bra s ília: Mi nistério da Saúde, 2010.
_____. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Hum aniz ação.
Cadernos HumanizaSUS – vol. 3 (Atenção Hospitalar). Bra s ília: Mi nistério da Saúde, 2011.
Saúde Pública
REIS, Regimarina Soares (Org.). Epidemiologia: conceitos e aplicabilidade no Sistem a Único de
Saúde. Sã o Luís: EDUFMA, 2017.
BRASIL. Agência Nacional de Saúde Suplementar (Brasil). Manual técnico para prom oção da
saúde e prevenção de riscos e doenças na saúde suplementar. 4. ed. rev. e a tua l . – Ri o de
Ja neiro: ANS, 2011.
BRASIL. Mi ni s téri o da Sa úde. A vigilância, o controle e a prevenção das doenças crônicas nãotransmissíveis: DCNT no contexto do Sistema Único de Saúde brasileiro. Bra s íl i a :Orga ni za çã o
Pa n-Americana da Saúde, 2005.
Conhecimentos Específicos: Síndromes e Tra ns tornos Menta i s Orgâ ni cos ; Demênci a s na
s enilidade e pré-senilidade; Tra ns to rnos Me n ta i s Org â ni cos i ndu zi dos p o r s u bs tâ n ci as
ps i coativas; Esquizofrenia; Tra nstorno delirante para n ói co; Tra ns torn os Ps i có ti co s S .O.E.;
Tra ns tornos afetivos; Tra nstornos de Ansiedade; Tra ns torn os S om a tom orf os ; Tra ns torn os
Di s sociativos; Transtornos Sexuais; Tra nstornos do Sono; Tra nstornos Factícios; Trans to rnos d e
Pers onalidade; Tra nstornos da Alimentação; Psiqui atri a I nf a nti l; Ps i qui a tri a Co m uni tá ri a ;
Ps i quiatria Forense; Emergências psiquiátricas; Epidemiologia dos Tra nstornos Menta is ; Tes tes
La boratoriais e outros Testes; Ps icofarmacoterapia e Terapias convulsivantes; Ps icoterapias.

Médico Otorrinolaringologista

Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Cl assif i ca çã o d os f on ema s – S í l a ba s –
Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígraf os – D i vi s ão s i l ábi ca . OR TOG RAF IA:
Concei tos básicos – O Al fabeto – Ori entações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Concei tos b á si cos –
Acentuação tônica – Acentuação grá fica – Os a centos – As pectos g e néri cos d a s reg ra s d e
a centuação – As regras básicas – As regras especiais – H i a tos – D i to ng os – F o rma s ve rba i s
s eguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavra s
– Concei tos básicos – Processos de formação das palavras – Deriva ção e Composição – Prefixos –
Sufi xos – Ti pos de Composição – Es tudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Cl asse de Pa lavra s .
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Ora ção – Termos Acessóri os d a
Ora çã o – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – S i nta xe d e Co l oca çã o –
Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Si nais de Pontuação. PROBLEMAS G ER AIS D A
LÍNGUA CULTA: O us o do hífen – O us o da Cra se – Interpretação e análise de Textos – Ti pos d e
Comuni cação: Descrição – Na rração – Dissertação – Ti pos de Discurso – Qualidades e defeitos de
um texto – Coes ão Textual. ESTILÍSTICA: Fi guras de linguagem – Vícios de Linguagem.
Conhecimentos Básicos de Informática: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows 10 * o u
s uperior * e Li nux); Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos sobre: Word 2010 *, Word 365 *
ou s uperior *, Excel 2010 *, Excel 365 * ou s uperior * e PowerPoint 2010 *, PowerPoint 365 * o u
s uperior *; Internet; Us o do correio eletrônico (Outlook 2010 *, Outl ook 365 * o u s u peri o r*);
Noções s obre Segurança da Informação; Conceitos gerais sobre segurança física, lógica, firewa l l ,
cri ptografia e a fins.(*) – na sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil.
Conhecimentos / Legislação em Saúde envolvendo:
Legislação/Saúde
BRASIL. Lei Federa l nº 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências. Di á rio Oficial da União, Brasília, seção I, 19 s et. 1990.
BRASIL. Lei Federa l nº 8.142/90. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
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Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde e dá outras providências. Di á rio Oficial da União, Brasília, seçã o I ,
28 dez. 1990.
BRASIL. Decreto nº 7.508/11. Regulamenta a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, para
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Di á ri o Ofi ci a l da
Uni ã o, Brasília, seção I, 28 jun. 2011.
______. Cons tituição da República Federativa do Brasil (arts 196ao 199). Diário Oficial da Uni ã o,
Bra s ília, s eção I, 05 out. 1988.
______. Lei Federa l nº 10.741/03. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.
Di á rio Oficial da União, Brasília, seção I, 3 out. 2003.
______. Lei Federa l nº 8.069/90 (a rts 1º a o 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, s eção I, 16 jul. 1990.
SUS
BRASIL. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção B á s i ca .
Política Nacional de Atenção Básica. 4 ed. Bra sília: Mi nistério da Saúde, 2017.
_____. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Hum aniz ação.
Cadernos HumanizaSUS – vol. 1 (Formação e Intervenção). Bra s ília: Ministério da Saúde, 2010.
_____. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Hum aniz ação.
Cadernos HumanizaSUS – vol. 2 (Atenção Básica). Bra s ília: Mi nistério da Saúde, 2010.
_____. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Hum aniz ação.
Cadernos HumanizaSUS – vol. 3 (Atenção Hospitalar). Bra s ília: Mi nistério da Saúde, 2011.
Saúde Pública
REIS, Regimarina Soares (Org.). Epidemiologia: conceitos e aplicabilidade no Sistem a Único de
Saúde. Sã o Luís: EDUFMA, 2017.
BRASIL. Agência Nacional de Saúde Suplementar (Brasil). Manual técnico para prom oção da
saúde e prevenção de riscos e doenças na saúde suplementar. 4. ed. rev. e a tua l . – Ri o de
Ja neiro: ANS, 2011.
BRASIL. Mi ni s téri o da Sa úde. A vigilância, o controle e a prevenção das doenças crônicas nãotransmissíveis: DCNT no contexto do Sistema Único de Saúde brasileiro. Bra s íl i a :Orga ni za çã o
Pa n-Americana da Saúde, 2005.
Conhecimentos Específicos: Embri ologia e a natomia: conjunto crânio f a ci al , o rel h a e xterna ,
média, i nterna, ca vidades nasal e paranasais, boca e faringe, l aringe e microcirúrgia d e b a s e d o
crâ ni o. Fisiologia: da orelha externa, média e i nterna, nariz e cavidades paranasais, boca, faringe,
a nel linfático de Waldeyer, laringe e deglutição. Mi crobiologi a , f i s i opa tol o gi a , di a g nós ti co,
a bordagem e tratamento das doenças d a o rel ha exte rna , i n terna , ca vi d a de n a sa l , s ei os
pa ra nasais, boca, faringe e laringe. Exa m es co mp l em enta res e d e i ma g em em o tol og i a ,
otoneurologia, audiologia, ri nologia, bucofaringologia e ca beça e pescoço. Endos co pi a na s a l e
l a ríngea. Anatomia ci rúrgica e técnicas operatórias em otologia, rionologia, b ucof a ri ng ol og i a,
ca beça e pes coço, pl á s ti ca e ba s e do crâ ni o. Anti bi óti cos , a nti fúngi cos , a nti vi róti cos ,
a nti nflamatórios, antihistamínicos, descongestionantes nasais, corticosteróides e a nestesia s em
otorri nolaringologia. Emergências em otorrinolaringologia. A relação médi co - pa ci ente. PAI R :
l egislação, a bordagem e diagnóstico. Doenças sistêmicas e s ua i nterrel a çã o co m a l tera çõ es
otorri nolaringológicas. Neoplasias em otorri nolaringologia – diagnóstico e tra tamen to. Ma s s a s
cervi ca is, diagnóstico cl ínico, estadiamento e diagnóstico diferencial. Código de Éti ca Médica.

Médico Ortopedista

Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Cl assif i ca çã o d os f on ema s – S í l a ba s –
Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígraf os – D i vi s ão s i l ábi ca . OR TOG RAF IA:
Concei tos básicos – O Al fabeto – Ori entações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Concei tos b á si cos –
Acentuação tônica – Acentuação grá fica – Os a centos – As pectos g e néri cos d a s reg ra s d e
a centuação – As regras básicas – As regras especiais – H i a tos – D i to ng os – F o rma s ve rba i s
s eguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavra s
– Concei tos básicos – Processos de formação das palavras – Deriva ção e Composição – Prefixos –
Sufi xos – Ti pos de Composição – Es tudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Cl asse de Pa lavra s .
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Ora ção – Termos Acessóri os d a
Ora çã o – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – S i nta xe d e Co l oca çã o –
Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Si nais de Pontuação. PROBLEMAS G ER AIS D A
LÍNGUA CULTA: O us o do hífen – O us o da Cra se – Interpretação e análise de Textos – Ti pos d e
Comuni cação: Descrição – Na rração – Dissertação – Ti pos de Discurso – Qualidades e defeitos de
um texto – Coes ão Textual. ESTILÍSTICA: Fi guras de linguagem – Vícios de Linguagem.
Conhecimentos Básicos de Informática: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows 10 * o u
s uperior * e Li nux); Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos sobre: Word 2010 *, Word 365 *
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ou s uperior *, Excel 2010 *, Excel 365 * ou s uperior * e PowerPoint 2010 *, PowerPoint 365 * o u
s uperior *; Internet; Us o do correio eletrônico (Outlook 2010 *, Outl ook 365 * o u s u peri o r*);
Noções s obre Segurança da Informação; Conceitos gerais sobre segurança física, lógica, firewa l l ,
cri ptografia e a fins.(*) – na sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil.
Conhecimentos / Legislação em Saúde envolvendo:
Legislação/Saúde
BRASIL. Lei Federa l nº 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências. Di á rio Oficial da União, Brasília, seção I, 19 s et. 1990.
BRASIL. Lei Federa l nº 8.142/90. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde e dá outras providências. Di á rio Oficial da União, Brasília, seçã o I ,
28 dez. 1990.
BRASIL. Decreto nº 7.508/11. Regulamenta a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, para
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Di á ri o Ofi ci a l da
Uni ã o, Brasília, seção I, 28 jun. 2011.
______. Cons tituição da República Federativa do Brasil (arts 196ao 199). Diário Oficial da Uni ã o,
Bra s ília, s eção I, 05 out. 1988.
______. Lei Federa l nº 10.741/03. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.
Di á rio Oficial da União, Brasília, seção I, 3 out. 2003.
______. Lei Federa l nº 8.069/90 (a rts 1º a o 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, s eção I, 16 jul. 1990.
SUS
BRASIL. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção B á s i ca .
Política Nacional de Atenção Básica. 4 ed. Bra sília: Mi nistério da Saúde, 2017.
_____. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Hum aniz ação.
Cadernos HumanizaSUS – vol. 1 (Formação e Intervenção). Bra s ília: Ministério da Saúde, 2010.
_____. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Hum aniz ação.
Cadernos HumanizaSUS – vol. 2 (Atenção Básica). Bra s ília: Mi nistério da Saúde, 2010.
_____. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Hum aniz ação.
Cadernos HumanizaSUS – vol. 3 (Atenção Hospitalar). Bra s ília: Mi nistério da Saúde, 2011.
Saúde Pública
REIS, Regimarina Soares (Org.). Epidemiologia: conceitos e aplicabilidade no Sistem a Único de
Saúde. Sã o Luís: EDUFMA, 2017.
BRASIL. Agência Nacional de Saúde Suplementar (Brasil). Manual técnico para prom oção da
saúde e prevenção de riscos e doenças na saúde suplementar. 4. ed. rev. e a tua l . – Ri o de
Ja neiro: ANS, 2011.
BRASIL. Mi ni s téri o da Sa úde. A vigilância, o controle e a prevenção das doenças crônicas nãotransmissíveis: DCNT no contexto do Sistema Único de Saúde brasileiro. Bra s íl i a :Orga ni za çã o
Pa n-Americana da Saúde, 2005.
Conhecimentos Específicos: Concei tos gera i s de ortopedi a e tra uma tol ogi a . Di a gnós ti co e
tra ta mento de lesões tra umáticas e patologia da coluna vertebral. Diagnóstico e tratam ento d e
l esões tra umáticas e patologia do quadril. Diagnóstico e tra tamento d e l es ões tra umá ti ca s e
pa tologia do joelho. Diagnóstico e tratamento de l esões traumáticas e patologia do torno zel o e
pé. Di agnóstico e tratamento de tumores ósseos e s arcoma d e p a rtes m o l es . D i a gn ós ti co e
tra ta mento de alongamento e reconstrução óssea.
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Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Cl assif i ca çã o d os f on ema s – S í l a ba s –
Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígraf os – D i vi s ão s i l ábi ca . OR TOG RAF IA:
Concei tos básicos – O Al fabeto – Ori entações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Concei tos b á si cos –
Acentuação tônica – Acentuação grá fica – Os a centos – As pectos g e néri cos d a s reg ra s d e
a centuação – As regras básicas – As regras especiais – H i a tos – D i to ng os – F o rma s ve rba i s
s eguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavra s
– Concei tos básicos – Processos de formação das palavras – Deriva ção e Composição – Prefixos –
Sufi xos – Ti pos de Composição – Es tudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Cl asse de Pa lavra s .
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Ora ção – Termos Acessóri os d a
Ora çã o – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – S i nta xe d e Co l oca çã o –
Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Si nais de Pontuação. PROBLEMAS G ER AIS D A
LÍNGUA CULTA: O us o do hífen – O us o da Cra se – Interpretação e análise de Textos – Ti pos d e
Comuni cação: Descrição – Na rração – Dissertação – Ti pos de Discurso – Qualidades e defeitos de
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um texto – Coes ão Textual. ESTILÍSTICA: Fi guras de linguagem – Vícios de Linguagem.
Conhecimentos Básicos de Informática: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows 10 * o u
s uperior * e Li nux); Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos sobre: Word 2010 *, Word 365 *
ou s uperior *, Excel 2010 *, Excel 365 * ou s uperior * e PowerPoint 2010 *, PowerPoint 365 * o u
s uperior *; Internet; Us o do correio eletrônico (Outlook 2010 *, Outl ook 365 * o u s u peri o r*);
Noções s obre Segurança da Informação; Conceitos gerais sobre segurança física, lógica, firewa l l ,
cri ptografia e a fins.(*) – na sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil.
Conhecimentos / Legislação em Saúde envolvendo:
Legislação/Saúde
BRASIL. Lei Federa l nº 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências. Di á rio Oficial da União, Brasília, seção I, 19 s et. 1990.
BRASIL. Lei Federa l nº 8.142/90. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde e dá outras providências. Di á rio Oficial da União, Brasília, seçã o I ,
28 dez. 1990.
BRASIL. Decreto nº 7.508/11. Regulamenta a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, para
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Di á ri o Ofi ci a l da
Uni ã o, Brasília, seção I, 28 jun. 2011.
______. Cons tituição da República Federativa do Brasil (arts 196ao 199). Diário Oficial da Uni ã o,
Bra s ília, s eção I, 05 out. 1988.
______. Lei Federa l nº 10.741/03. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.
Di á rio Oficial da União, Brasília, seção I, 3 out. 2003.
______. Lei Federa l nº 8.069/90 (a rts 1º a o 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, s eção I, 16 jul. 1990.
SUS
BRASIL. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção B á s i ca .
Política Nacional de Atenção Básica. 4 ed. Bra sília: Mi nistério da Saúde, 2017.
_____. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Hum aniz ação.
Cadernos HumanizaSUS – vol. 1 (Formação e Intervenção). Bra s ília: Ministério da Saúde, 2010.
_____. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Hum aniz ação.
Cadernos HumanizaSUS – vol. 2 (Atenção Básica). Bra s ília: Mi nistério da Saúde, 2010.
_____. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Hum aniz ação.
Cadernos HumanizaSUS – vol. 3 (Atenção Hospitalar). Bra s ília: Mi nistério da Saúde, 2011.
Saúde Pública
REIS, Regimarina Soares (Org.). Epidemiologia: conceitos e aplicabilidade no Sistem a Único de
Saúde. Sã o Luís: EDUFMA, 2017.
BRASIL. Agência Nacional de Saúde Suplementar (Brasil). Manual técnico para prom oção da
saúde e prevenção de riscos e doenças na saúde suplementar. 4. ed. rev. e a tua l . – Ri o de
Ja neiro: ANS, 2011.
BRASIL. Mi ni s téri o da Sa úde. A vigilância, o controle e a prevenção das doenças crônicas nãotransmissíveis: DCNT no contexto do Sistema Único de Saúde brasileiro. Bra s íl i a :Orga ni za çã o
Pa n-Americana da Saúde, 2005.
Conhecimentos Específicos: Epi demi ol ogi a e Fi s i opa tol ogi a . Ma ni fes ta ções cl íni ca s e
di a gnósticas. Tra tamento e prevenção de doenças: reumática, hematológica, pâncreas, s i stem a
hepatoliar, gastrintestinal, renais e do tra to urinário, ca rdí a ca s e va s cul ares , re s pi ra tór i a s ,
i nfectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino, imunológicas, neurológicas,
derma tológicas, psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, pediátricas.

Médico Cardiologista

Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Cl assif i ca çã o d os f on ema s – S í l a ba s –
Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígraf os – D i vi s ão s i l ábi ca . OR TOG RAF IA:
Concei tos básicos – O Al fabeto – Ori entações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Concei tos b á si cos –
Acentuação tônica – Acentuação grá fica – Os a centos – As pectos g e néri cos d a s reg ra s d e
a centuação – As regras básicas – As regras especiais – H i a tos – D i to ng os – F o rma s ve rba i s
s eguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavra s
– Concei tos básicos – Processos de formação das palavras – Deriva ção e Composição – Prefixos –
Sufi xos – Ti pos de Composição – Es tudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Cl asse de Pa lavra s .
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Ora ção – Termos Acessóri os d a
Ora çã o – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – S i nta xe d e Co l oca çã o –
Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Si nais de Pontuação. PROBLEMAS G ER AIS D A
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LÍNGUA CULTA: O us o do hífen – O us o da Cra se – Interpretação e análise de Textos – Ti pos d e
Comuni cação: Descrição – Na rração – Dissertação – Ti pos de Discurso – Qualidades e defeitos de
um texto – Coes ão Textual. ESTILÍSTICA: Fi guras de linguagem – Vícios de Linguagem.
Conhecimentos Básicos de Informática: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows 10 * o u
s uperior * e Li nux); Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos sobre: Word 2010 *, Word 365 *
ou s uperior *, Excel 2010 *, Excel 365 * ou s uperior * e PowerPoint 2010 *, PowerPoint 365 * o u
s uperior *; Internet; Us o do correio eletrônico (Outlook 2010 *, Outl ook 365 * o u s u peri o r*);
Noções s obre Segurança da Informação; Conceitos gerais sobre segurança física, lógica, firewa l l ,
cri ptografia e a fins.(*) – na sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil.
Conhecimentos / Legislação em Saúde envolvendo:
Legislação/Saúde
BRASIL. Lei Federa l nº 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências. Di á rio Oficial da União, Brasília, seção I, 19 s et. 1990.
BRASIL. Lei Federa l nº 8.142/90. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde e dá outras providências. Di á rio Oficial da União, Brasília, seçã o I ,
28 dez. 1990.
BRASIL. Decreto nº 7.508/11. Regulamenta a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, para
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Di á ri o Ofi ci a l da
Uni ã o, Brasília, seção I, 28 jun. 2011.
______. Cons tituição da República Federativa do Brasil (arts 196ao 199). Diário Oficial da Uni ã o,
Bra s ília, s eção I, 05 out. 1988.
______. Lei Federa l nº 10.741/03. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.
Di á rio Oficial da União, Brasília, seção I, 3 out. 2003.
______. Lei Federa l nº 8.069/90 (a rts 1º a o 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, s eção I, 16 jul. 1990.
SUS
BRASIL. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção B á s i ca .
Política Nacional de Atenção Básica. 4 ed. Bra sília: Mi nistério da Saúde, 2017.
_____. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Hum aniz ação.
Cadernos HumanizaSUS – vol. 1 (Formação e Intervenção). Bra s ília: Ministério da Saúde, 2010.
_____. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Hum aniz ação.
Cadernos HumanizaSUS – vol. 2 (Atenção Básica). Bra s ília: Mi nistério da Saúde, 2010.
_____. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Hum aniz ação.
Cadernos HumanizaSUS – vol. 3 (Atenção Hospitalar). Bra s ília: Mi nistério da Saúde, 2011.
Saúde Pública
REIS, Regimarina Soares (Org.). Epidemiologia: conceitos e aplicabilidade no Sistem a Único de
Saúde. Sã o Luís: EDUFMA, 2017.
BRASIL. Agência Nacional de Saúde Suplementar (Brasil). Manual técnico para prom oç ão da
saúde e prevenção de riscos e doenças na saúde suplementar. 4. ed. rev. e a tua l . – Ri o de
Ja neiro: ANS, 2011.
BRASIL. Mi ni s téri o da Sa úde. A vigilância, o controle e a prevenção das doenças crônicas nãotransmissíveis: DCNT no contexto do Sistema Único de Saúde brasileiro. Bra s íl i a :Orga ni za çã o
Pa n-Americana da Saúde, 2005.
Conhecimentos Específicos: Doença s do Cora çã o, Si s tema Ca rdi ova s cul a r e rel a ci ona dos :
Di a gnostico, Fisiopatologia, conduta diagn os ti ca , co n duta n o tra ta m ento, p ro tocol os d e
emergências, normas técnicas. Tanto a nível primário, secundário e terciário de atendimento.

Bioquímico

Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Cl assif i ca çã o d os f on ema s – S í l a ba s –
Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígraf os – D i vi s ão s i l ábi ca . OR TOG RAF IA:
Concei tos básicos – O Al fabeto – Ori entações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Concei tos b á si cos –
Acentuação tônica – Acentuação grá fica – Os a centos – As pectos g e néri cos d a s reg ra s d e
a centuação – As regras básicas – As regras especiais – H i a tos – D i to ng os – F o rma s ve rba i s
s eguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavra s
– Concei tos básicos – Processos de formação das palavras – Deriva ção e Composição – Prefixos –
Sufi xos – Ti pos de Composição – Es tudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Cl asse de Pa lavra s .
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Ora ção – Termos Acessóri os d a
Ora çã o – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – S i nta xe d e Co l oca çã o –
Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Si nais de Pontuação. PROBLEMAS G ER AIS D A
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LÍNGUA CULTA: O us o do hífen – O us o da Cra se – Interpretação e análise de Textos – Ti pos d e
Comuni cação: Descrição – Na rração – Dissertação – Ti pos de Discurso – Qualidades e defeitos de
um texto – Coes ão Textual. ESTILÍSTICA: Fi guras de linguagem – Vícios de Linguagem.
Conhecimentos Básicos de Informática: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows 10 * o u
s uperior * e Li nux); Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos sobre: Word 2010 *, Word 365 *
ou s uperior *, Excel 2010 *, Excel 365 * ou s uperior * e PowerPoint 2010 *, PowerPoint 365 * o u
s uperior *; Internet; Us o do correio eletrônico (Outlook 2010 *, Outl ook 365 * o u s u peri o r*);
Noções s obre Segurança da Informação; Conceitos gerais sobre segurança física, lógica, firewa l l ,
cri ptografia e a fins.(*) – na sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil.
Conhecimentos / Legislação em Saúde envolvendo:
Legislação/Saúde
BRASIL. Lei Federa l nº 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências. Di á rio Oficial da União, Brasília, seção I, 19 s et. 1990.
BRASIL. Lei Federa l nº 8.142/90. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde e dá outras providências. Di á rio Oficial da União, Brasília, seçã o I ,
28 dez. 1990.
BRASIL. Decreto nº 7.508/11. Regulamenta a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, para
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Di á ri o Ofi ci a l da
Uni ã o, Brasília, seção I, 28 jun. 2011.
______. Cons tituição da República Federativa do Brasil (arts 196ao 199). Diário Oficial da Uni ã o,
Bra s ília, s eção I, 05 out. 1988.
______. Lei Federa l nº 10.741/03. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.
Di á rio Oficial da União, Brasília, seção I, 3 out. 2003.
______. Lei Federa l nº 8.069/90 (a rts 1º a o 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, s eção I, 16 jul. 1990.
SUS
BRASIL. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção B á s i ca .
Política Nacional de Atenção Básica. 4 ed. Bra sília: Mi nistério da Saúde, 2017.
_____. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Hum aniz ação.
Cadernos HumanizaSUS – vol. 1 (Formação e Intervenção). Bra s ília: Ministério da Saúde, 2010.
_____. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Hum aniz ação.
Cadernos HumanizaSUS – vol. 2 (Atenção Básica). Bra s ília: Mi nistério da Saúde, 2010.
_____. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Hum aniz ação.
Cadernos HumanizaSUS – vol. 3 (Atenção Hospitalar). Bra s ília: Mi nistério da Saúde, 2011.
Saúde Pública
REIS, Regimarina Soares (Org.). Epidemiologia: conceitos e aplicabilidade no Sistem a Único de
Saúde. Sã o Luís: EDUFMA, 2017.
BRASIL. Agência Nacional de Saúde Suplementar (Brasil). Manual técnico para prom oção da
saúde e prevenção de riscos e doenças na saúde suplementar. 4. ed. rev. e a tua l . – Ri o de
Ja neiro: ANS, 2011.
BRASIL. Mi ni s téri o da Sa úde. A vigilância, o controle e a prevenção das doenças crônicas nãotransmissíveis: DCNT no contexto do Sistema Único de Saúde brasileiro. Bra s íl i a :Orga ni za çã o
Pa n-Americana da Saúde, 2005.
Conhecimentos Específicos: O l a boratório de Bioquímica; Pa dronização e Controle de qualida d e
em Bi oquími ca ; Fotometri a ; Obtençã o de a mos tra s ; El etrofores e; Imunoel etrofores e e
Croma tografia; Determinações bioquímicas; Enzimologia Cl ínica; Provas funcionais ; An á l i se d e
uri na ; Aná l i s e de cá l cul os ; Líqui do s i novi a l ; Interferentes ; Automa çã o; Meca ni s mos
Mi crobi ológicos; Meios de cultura; Esterilização em Laboratório de Análise Cl ínica; Co l ora çõ es;
Coprocul turas; Cultura de Ma teriais Geniturinários; Cultura de Ma teriais da Garganta e Es ca rro;
Hemoculturas; Exa mes do líquido cefalorraquidiano; Antibiograma; Autovacinas; A Ba cteriolog i a
de Ana eróbicos; Reação de Precipitação; Reação de Aglutinação; Reação de Hemólise; Té cni ca s
de Imunofluorescência; Col eta de sangue; Estudo de elementos figurados do s angue; Estudo dos
gl óbulos vermelhos; Imuno-hematologia; Hemostasia; Protozooses i ntestin a is e ca vi tá ri a s d o
homem; Pa rasitoses sanguíneas e fissulares; Diagnóstico das helmintíases i ntestina is ; Té cni ca s
pa ra diagnósticos das micoses; Mi coses de l ocalização s uperficial; Mi coses profunda s; Mi cos es
s i stêmicas.
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Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Cl assif i ca çã o d os f on ema s – S í l a ba s –
Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígraf os – D i vi s ão s i l ábi ca . OR TOG RAF IA:
Concei tos básicos – O Al fabeto – Ori entações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Concei tos b á si cos –
Acentuação tônica – Acentuação grá fica – Os a centos – As pectos g e néri cos d a s reg ra s d e
a centuação – As regras básicas – As regras especiais – H i a tos – D i to ng os – F o rma s ve rba i s
s eguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavra s
– Concei tos básicos – Processos de formação das palavras – Deriva ção e Composição – Prefixos –
Sufi xos – Ti pos de Composição – Es tudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Cl asse de Pa lavra s .
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Ora ção – Termos Acessóri os d a
Ora çã o – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – S i nta xe d e Co l oca çã o –
Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Si nais de Pontuação. PROBLEMAS G ER AIS D A
LÍNGUA CULTA: O us o do hífen – O us o da Cra se – Interpretação e análise de Textos – Ti pos d e
Comuni cação: Descrição – Na rração – Dissertação – Ti pos de Discurso – Qualidades e defeitos de
um texto – Coes ão Textual. ESTILÍSTICA: Fi guras de linguagem – Vícios de Linguagem.

Técnico de Farmácia

Matemática: Ra di ca i s : opera ções – s i mpl i fi ca çã o, propri eda de – ra ci ona l i za çã o de
denomi na dores ; Equa çã o de 2º gra u: res ol uçã o da s equa ções compl eta s , i ncompl eta s ,
probl ema s do 2º gra u; Equa çã o de 1º gra u: res ol uçã o – probl ema s de 1º gra u; Equa ções
fra ci onárias; Relação e Função: domínio, contra-domínio e i magem; Função do 1º gra u – f u n çã o
cons tante; Ra zão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra d e três s i mpl es e co mp os ta ;
Porcenta gem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração d e exp res sã o
a l gébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações - s implificaçã o;
PA e PG; Si s temas Li neares; Números complexos; Função exponenci al : e qu a çã o e i nequa çã o
exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Pro b a bi l i da de; F u nçã o d o 2º g ra u ;
Tri gonometria da 1ª vol ta: s eno, co-seno, ta ngente, relação fundamental; Geometria An a l íti ca ;
Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números i nteiros e f ra ci oná ri os ; MD C e
MMC; Ra i z quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medida s: co m p ri mento ,
s uperfície, massa, capacidade, tempo e vol ume.
Conhecimentos Básicos de Informática: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows 10 * o u
s uperior * e Li nux); Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos sobre: Word 2010 *, Word 365 *
ou s uperior *, Excel 2010 *, Excel 365 * ou s uperior * e PowerPoint 2010 *, PowerPoint 365 * o u
s uperior *; Internet; Us o do correio eletrônico (Outlook 2010 *, Outl ook 365 * o u s u peri o r*);
Noções s obre Segurança da Informação; Conceitos gerais sobre segurança física, lógica, firewa l l ,
cri ptografia e a fins.(*) – na sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil.
Conhecimentos Específicos: Noções de hierarquia; Normas de condu ta ; Le i tura d e re cei ta s ;
Hi gi ene e Segurança no tra balho; Éti ca e tra balho; Trabalho em Equipe; Qualidade na pres ta çã o
de s erviço; Relações i nterpessoais e a tendi m ento a o p úb l ico ; N o ções d e o rga ni z a çã o e
funci onamento de farmácia. Almoxarifado: controle de e ntra da e s a í da d e m edi ca m entos .
Cui da dos a s erem observa dos na estocagem. Dispensação de medicamentos. Reconhecimento e
l oca l i za çã o dos medi ca mentos . Interpreta çã o de gui a s dos medi ca mentos . Noções de
fa rma cologia. Noções de cl assificação de medicamentos quanto à classe terapêutica; Co n cei tos
de medicamento, remédio, genérico, s imilar; Noções de farmacotécnica. Conceitos de fó rm ul a s
fa rma cêuticas. Técnicas de manipulação de medicamentos a lopáticos, fitoterá pi cos . Vi dra ri a
uti l izada em l aboratório de manipulação: reconhecimento, manuseio e l avagem. Ma nus ei o d e
s ubstâncias tóxicas e cáusticas. Pesos e medidas: conhecimento das u ni da d es d e m a s s a e d e
vol ume. Balanças usadas na farmá ci a . Mu da n ça s d e e s ta d o f í s i co d os co rp os . Mi s tura s
homogêneas e heterogêneas: processos de separação. Processo de e s teri l iz a çã o. F ó rmul a e
nomenclatura de óxidos e á cidos. Descarte do lixo farmacêutico. Resoluções ANVISA para a á rea
fa rma cêutica. Noções de saúde pública. Preparação de fórmulas. Noções de higiene e segurança.
Porta ri a 344/98 – SVS/MS (12/05/1998). Noções de Anatomia e Fisiologia Humana.

Auxiliar de Desenvolvimento
Infantil

Língua Portuguesa: Fonema e Síl a ba ; Ortogra fi a ; Es trutura e Forma çã o da s Pa l a vra s ;
Cl a ssificação e Flexão das Palavras; Cl asses de Palavra s : tu d o s obre s ubs ta nti vo , a djeti vo ,
preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e a rti go ; Ace ntua çã o;
Concordâ ncia nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal ; R eg ênci a Verb a l; S i na is d e
Pontua ção; Uso da Crase; Col ocação dos pronomes nas frases; Term os Es s enci a i s d a Ora çã o
(Sujeito e Predicado); Análise e Interpretação de Textos.
Matemática: Conjunto de números: naturais, i nteiros, racionais, i rra ci ona i s, rea i s , o pera ções,
expressões (cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC e MMC – cá lculo – problemas; Porcenta g em;
Juros Simples; Regras de três simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, s uperf íci e,
ma ssa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1º e 2º g ra us ;
Inequações do 1º gra u; Expressões Algébricas; Fração Algébrica; Geometria Plana.
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Conhecimentos Básicos de Informática: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows 10 * o u
s uperior * e Li nux); Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos sobre: Word 2010 *, Word 365 *
ou s uperior *, Excel 2010 *, Excel 365 * ou s uperior * e PowerPoint 2010 *, PowerPoint 365 * o u
s uperior *; Internet; Us o do correio eletrônico (Outlook 2010 *, Outl ook 365 * o u s u peri o r*);
Noções s obre Segurança da Informação; Conceitos gerais sobre segurança física, lógica, firewa l l ,
cri ptografia e a fins.(*) – na sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil.
Conhecimentos Específicos:
ABRAMOWICZ, Anete, WAJSKOP, Gisela. Educação Infantil – CRECHES – Atividades para crianças
de zero a seis anos. Sã o Pa ulo: Moderna, 1995.
BRANDÃO, Hel i a na , FROESELER, Ma ri a da s Gra ça s V. G. O livro dos jogos e das brincadeiras:
para todas as idades. Bel o Horizonte: Editora Leitura, 1997.
CAMPOS, Ma ri a Ma l ta , ROSEMBERG, Fúl vi a . Critérios para um atendimento em creches que
respeite os direitos fundamentais das crianças. Bra s ília: MEC/SEB, 2009.
CAVICCHIA, Durl ei de Ca rva l ho. O cotidiano da creche: um projeto pedagógico. Sã o Pa ul o:
Loyol a , 1993.
GIL, Ma ri a Stella Coutinho de Alcantara, ALMEIDA, Na ncy Vi nagre F ons eca d e. B rincando na
Creche. Sã o Ca rl os: EdUFSCa r, 2001.
KISHIMOTO, Ti zuko Morchi da (org.). O brincar e suas teorias. Sã o Pa ul o: Pi onei ra Thoms on
Lea rning, 2002.
OLIVEIRA, Zilma de Mora es et. al. Creches: Crianças, Faz de conta & cia. Petrópolis: Vozes, 1992.
BRASIL. Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à
educação. Bra s ília: MEC, SEB, 2006.
______. Guia alimentar para crianças menores de dois anos. Bra s ília: Mi nistério da Saúde, 2002.
______: Mi ni stério da Saúde. Manual de Primeiros Socorros. Ri o de Janeiro: Fundação Oswa l do
Cruz, 2003.
______. Mi ni s téri o da Educa çã o. Secreta ri a de Educa çã o Bá s i ca . Parâmetros nacionais de
qualidade para a educação infantil – Volume 1. MEC/SEB, 2006.
______. Mi ni s téri o da Educa çã o. Secreta ri a de Educa çã o Bá s i ca . Parâmetros nacionais de
qualidade para a educação infantil – Volume 2. MEC/SEB, 2006.
______. Lei Federal nº 9.394/96. Es tabelece as diretrizes e bases da educação na ci ona l . D iário
Oficial da União, Bra s ília, seção I, 23 dez. 1996.
______. Lei Federa l nº 8.069/90 (a rts 1º a o 140). Di s põe s obre o Es ta tuto da Cri a nça e do
Adol escente, e dá outras provi dências. Diário Oficial da União, Bra s ília, seção I, 16 jul . 1990.

Fiscal Municipal

Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Cl assif i ca çã o d os f on ema s – S í l a ba s –
Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígraf os – D i vi s ão s i l ábi ca . OR TOG RAF IA:
Concei tos básicos – O Al fabeto – Ori entações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Concei tos b á si cos –
Acentuação tônica – Acentuação grá fica – Os a centos – As pectos g e néri cos d a s reg ra s d e
a centuação – As regras básicas – As regras especiais – H i a tos – D i to ng os – F o rma s ve rba i s
s eguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavra s
– Concei tos básicos – Processos de formação das palavras – Deriva ção e Composição – Prefixos –
Sufi xos – Ti pos de Composição – Es tudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Cl asse de Pa lavra s .
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Ora ção – Termos Acessóri os d a
Ora çã o – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – S i nta xe d e Co l oca çã o –
Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Si nais de Pontuação. PROBLEMAS G ER AIS D A
LÍNGUA CULTA: O us o do hífen – O us o da Cra se – Interpretação e análise de Textos – Ti pos d e
Comuni cação: Descrição – Na rração – Dissertação – Ti pos de Discurso – Qualidades e defeitos de
um texto – Coes ão Textual. ESTILÍSTICA: Fi guras de linguagem – Vícios de Linguagem.
Matemática: Ra di ca i s : opera ções – s i mpl i fi ca çã o, propri eda de – ra ci ona l i za çã o de
denomi na dores ; Equa çã o de 2º gra u: res ol uçã o da s equa ções compl eta s , i ncompl eta s ,
probl ema s do 2º gra u; Equa çã o de 1º gra u: res ol uçã o – probl ema s de 1º gra u; Equa ções
fra ci onárias; Relação e Função: domínio, contra-domínio e i magem; Função do 1º gra u – f u n çã o
cons tante; Ra zão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra d e três s i mpl es e co mp os ta ;
Porcenta gem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração d e exp res sã o
a l gébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações - s implificaçã o;
PA e PG; Si s temas Li neares; Números complexos; Função exponenci al : e qua çã o e i nequa çã o
exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Pro b a bi l i da de; F u nçã o d o 2º g ra u ;
Tri gonometria da 1ª vol ta: s eno, co-seno, ta ngente, relação fundamental; Geometria An a l íti ca ;
Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números i nteiros e f ra ci oná ri os ; MD C e
MMC; Ra i z quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medida s: co m p ri mento ,
s uperfície, massa, capacidade, tempo e vol ume.
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Conhecimentos Básicos de Informática: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows 10 * o u
s uperior * e Li nux); Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos sobre: Word 2010 *, Word 365 *
ou s uperior *, Excel 2010 *, Excel 365 * ou s uperior * e PowerPoint 2010 *, PowerPoint 365 * o u
s uperior *; Internet; Us o do correio eletrônico (Outlook 2010 *, Outl ook 365 * o u s u peri o r*);
Noções s obre Segurança da Informação; Conceitos gerais sobre segurança física, lógica, firewa l l ,
cri ptografia e a fins.(*) – na sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil.
Conhecimentos Específicos: Impostos; Ta xas; Emolumentos; Contribuição de melhoria; Lei 8.666;
Códi go Tributário Nacional; Tri butos na Constituição Federal; Direito de Empresa – a rtigos 966 a
1195 do Códi go Ci vil; Poder de polícia; Procedimentos de i nício e término de fiscalização, a uto de
i nfra ção; Direito de Defesa; Lei d e Exe cuçã o F i s ca l ; Lei d e R es po ns a bi li da de F i s ca l ( Lei
Compl ementar nº 101/2000) Pres crição e Decadência do crédito tri butário.
Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Cl assif i ca çã o d os f on ema s – S í l a ba s –
Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígraf os – D i vi s ão s i l ábi ca . OR TOG RAF IA:
Concei tos básicos – O Al fabeto – Ori entações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Concei tos b á si cos –
Acentuação tônica – Acentuação grá fica – Os a centos – As pectos g e néri cos d a s reg ra s d e
a centuação – As regras básicas – As regras especiais – H i a tos – D i to ng os – F o rma s ve rba i s
s eguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavra s
– Concei tos básicos – Processos de formação das palavras – Deriva ção e Composição – Prefixos –
Sufi xos – Ti pos de Composição – Es tudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Cl asse de Pa lavra s .
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Ora ção – Termos Acessóri os d a
Ora çã o – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – S i nta xe d e Co l oca çã o –
Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Si nais de Pontuação. PROBLEMAS G ER AIS D A
LÍNGUA CULTA: O us o do hífen – O us o da Cra se – Interpretação e análise de Textos – Ti pos d e
Comuni cação: Descrição – Na rração – Dissertação – Ti pos de Discurso – Qualidades e defeitos de
um texto – Coes ão Textual. ESTILÍSTICA: Fi guras de linguagem – Vícios de Linguagem.
Conhecimentos Básicos de Informática: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows 10 * o u
s uperior * e Li nux); Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos sobre: Word 2010 *, Word 365 *
ou s uperior *, Excel 2010 *, Excel 365 * ou s uperior * e PowerPo int 2010 *, PowerPoint 365 * o u
s uperior *; Internet; Us o do correio eletrônico (Outlook 2010 *, Outl ook 365 * o u s u peri o r*);
Noções s obre Segurança da Informação; Conceitos gerais sobre segurança física, lógica, firewa l l ,
cri ptografia e a fins.(*) – na sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil.
Conhecimentos / Legislação em Saúde envolvendo:

Nutricionista

Legislação/Saúde
BRASIL. Lei Federa l nº 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências. Di á rio Oficial da União, Brasília, seção I, 19 s et. 1990.
BRASIL. Lei Federa l nº 8.142/90. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde e dá outras providências. Di á rio Oficial da União, Brasília, seçã o I ,
28 dez. 1990.
BRASIL. Decreto nº 7.508/11. Regulamenta a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, para
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Di á ri o Ofi ci a l da
Uni ã o, Brasília, seção I, 28 jun. 2011.
______. Cons tituição da República Federativa do Brasil (arts 196ao 199). Diário Oficial da Uni ã o,
Bra s ília, s eção I, 05 out. 1988.
______. Lei Federa l nº 10.741/03. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.
Di á rio Oficial da União, Brasília, seção I, 3 out. 2003.
______. Lei Federa l nº 8.069/90 (a rts 1º a o 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, s eção I, 16 jul. 1990.
SUS
BRASIL. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção B á s i ca .
Política Nacional de Atenção Básica. 4 ed. Bra sília: Mi nistério da Saúde, 2017.
_____. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Hum aniz ação.
Cadernos HumanizaSUS – vol. 1 (Formação e Intervenção). Bra s ília: Ministério da Saúde, 2010.
_____. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Hum aniz ação.
Cadernos HumanizaSUS – vol. 2 (Atenção Básica). Bra s ília: Mi nistério da Saúde, 2010.
_____. Mi nistério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Hum aniz ação.
Cadernos HumanizaSUS – vol. 3 (Atenção Hospitalar). Bra s ília: Mi nistério da Saúde, 2011.
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Saúde Pública
REIS, Regimarina Soares (Org.). Epidemiologia: conceitos e aplicabilidade no Sistem a Único de
Saúde. Sã o Luís: EDUFMA, 2017.
BRASIL. Agência Nacional de Saúde Suplementar (Brasil). Manual técnico para prom oção da
saúde e prevenção de riscos e doenças na saúde suplementar. 4. ed. rev. e a tua l . – Ri o de
Ja neiro: ANS, 2011.
BRASIL. Mi ni s téri o da Sa úde. A vigilância, o controle e a prevenção das doenças crônicas nãotransmissíveis: DCNT no contexto do Sistema Único de Saúde brasileiro. Bra s íl i a :Orga ni za çã o
Pa n-Americana da Saúde, 2005.
Conhecimentos Específicos:
Princípios nutricionais: Di gestão, absorção, tra nsporte e excreção de nu tri entes , en ergi a . Os
nutri entes e s eu metabolismo, vi taminas, minerais e água, eletrólitos e equilíbrio á cido- b á s ico .
Nutrição no Ciclo da Vida: Nutri çã o durante a Gestação e La ctação, Nu tri çã o pa ra o B e bê d e
Ba i xo Peso a o Nascer, Nutrição no Estágio Inicial da Infância, Nutrição na Infância , N utri çã o na
Adol escência, Nutrição na Idade Adulta, Nutriçã o n o En vel heci men to. Nutrição em S aúde
Pública ou da Comunidade: Educa çã o a l i menta r e nutri ci ona l , pa pel que des empenha a
educação nutricional nos hábitos alimentares, Desenvo l vi m ento e a va l i a çã o d e a ti vi da d es
educativas em nutrição, avaliação nutricional, NASF, Alimentação Escolar e Segurança Alimentar.
Dietoterápia: di retrizes para planejamento dietético, Cálcul o s N utri ci ona i s , Ab orda g em a o
Pa ci ente Hospitalizado, Generalidades, fisiopatologias e tratamento de diversas enf ermi da des .
Ava l iação Dietética e Clinica, Ava liação de Dados Laboratoriais Ava liação das I ntera ções e ntre
Al i mentos e Medicamentos, Medicina Complemen ta r e F i to tera pi a, Pro ce s so d e Cu i da do
Nutri ci onal, Diagnóstico e Intervenção Nutricionais, Suplementação Al imenta r e Tra ta m entos
Interativos e Suporte para tra tamentos Nutricionais Enteral e Pa renteral. Nutrição para S aúde e
Bem Estar: Control e de peso corporal, Nutrição nos distúrbios alimentares, nutrição vo l ta da a o
exercíci o e desempenho esportivo, nutrição e s aúde óssea. Tratam ento Médico Nutricional :
Tra ta mento nas doenças do trato gastrointestinal s uperior, Tratamento na s d oen ça s d o tra to
ga s trointestinal, terapia cl inica e nutricional nos distúrbios do fígado, sistema biliar e p â ncrea s
exócri nos, terapia nutricional para a lergia e intolerância alimentar, terapia n u tri ci ona l cl i ni ca
pa ra diabetes melito e hipoglicemia de origem não diabética, tratamento m é di co n u tri ci o na l
pa ra anemia, terapia cl inica e nutricional nas doenças (hipertensão, insuficiência e tra ns pl a nte
ca rdía co, pulmonares, distúrbios renais, câncer, vírus da imunodeficiência humana HIV, doença s
reumá ticas, distúrbios neurológicos) e Terapia médico nutricional pa ra Es tres s e M e ta b ól i co,
Sepse, Tra uma, Queimadura e ci rurgias. Técnica Dietética: Co n d i ções s a ni tá ri a s, f o ntes d e
conta mi na çã o, compos i çã o e cl a s s i fi ca çã o dos a l i mentos ; s el eçã o, cons erva çã o e
a rma zenamento; técnicas de pré-preparo, preparo e cocção; compras, métodos e procedimentos
de recepçã o e es toca gem movi menta çã o e control e de gêneros . Métodos e técni ca s de
hi gienização dos alimentos, da área física, equipamentos e utensílios. Elaboração de cardápios a
nível i ns ti tuci ona l . Res ol uçã o Federa l RDC nº 216/04 e códi go de éti ca e de conduta do
nutri cionista (Resolução CFN nº 599, de 25 de fevereiro de 2018).
RESOLUÇÃO FEDERAL RDC Nº 216/04:
http://porta l .a nvi s a .gov.br/documents /33916/388704/RESOLU%25C3%2587%25C3%2583ORDC%2BN%2B216%2BDE%2B15%2BDE%2BSETEMBRO%2BDE%2B2004.pdf/23701496-925d4d4d-99a a-9d479b316c4b
CARTILHA ANVISA RDC Nº 216/04
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/389979/Cartilha+Boas+Pr%C3%A1ticas+para+Serv
i %C3%A7os+de+Alimenta%C3%A7%C3%A3o/d8671f20-2dfc-4071-b516-d59598701af0
RESOLUÇÃO CFN Nº 599 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2018
http://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/resolucoes/Res_599_2018.htm
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