PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE ABERTURA N° 01/2019-SGE01
A Diretora do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Gestão, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que fará realizar concurso público, regido de acordo com as presentes
Instruções Especiais e seus Anexos, sob organização e aplicação da Fundação para o Vestibular da
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" — Fundação VUNESP, para preenchimento de vagas
dos empregos públicos constantes da Tabela abaixo, da Prefeitura de Guarulhos, a realizar -se de acordo
com a Lei Federal n° 7.853/1989, com a Lei Orgânica Municipal de Guarulhos, com as Leis Municipais n°s.
4.772/96, 6.289/2007, 6.359/2008, 6.501/2009, 6.820/2011 e 7.550/2017, com os Decretos Municipais n°s
15.214/1989, 20.901/00, 22.353/2003, 23.704/2006, 25.064/2008, 28.939/2011 e 29.086/2011, obedecidas
as normas deste Edital e autorização contida no Processo n° 27.015/2016 e 36.772/2018.
O Concurso Público será regido pelas Instruções Especiais a seguir transcritas.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1. DOS EMPREGOS PÚBLICOS
1.1.

O n° do concurso, os empregos, as vagas, a escolaridade, as exigências, e carga horária semanal

os salários são estabelecidos adiante:
N° do
Concurso

Empregos
Públicos/Especialidades

Vagas

MÉDICO
2428

2429

ACUPUNTURISTA

MÉDICO ALERGISTA

1

CARDIOLOGISTA

Salário (R$)

R$ 6.070,13

1

Ensino Superior Completo em Medicina,
Título de Especialista ou Residência
Médica ou Curso de Especialização, com
duração mínima de 02 anos ou mínimo de
360 horas, ou Estágio após a formação
com duração mínima de 02 anos, em
instituição devidamente reconhecida,
concluído na área a que concorre ou
Registro de Qualificação de Especialidade
Médica e registro no CRM/SP / 20 horas

R$ 6.070,13

1

Ensino Superior Completo em Medicina,
Título de Especialista ou Residência
Médica ou Curso de Especialização, com
duração mínima de 02 anos ou mínimo de
360 horas, ou Estágio após a formação
com duração mínima de 02 anos, em
instituição devidamente reconhecida,
concluído na área a que concorre ou
Registro de Qualificação de Especialidade
Médica e registro no CRM/SP / 20 horas

R$ 6.070,13

MÉDICO
2430

Escolaridade / Exigências / Carga Horária
Semanal
Ensino Superior Completo em Medicina,
Título de Especialista ou Residência
Médica ou Curso de Especialização, com
duração mínima de 02 anos ou mínimo de
360 horas, ou Estágio após a formação
com duração mínima de 02 anos, em
instituição devidamente reconhecida,
concluído na área a que concorre ou
Registro de Qualificação de Especialidade
Médica e registro no CRM/SP / 20 horas

1
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MÉDICO
2431

2432

2433

CLÍNICO GERAL

MÉDICO DA FAMÍLIA

MÉDICO DO TRABALHO

19

Ensino Superior Completo em Medicina,
e registro no CRM/SP / 20 horas

32

Ensino Superior Completo em Medicina e
registro no CRM/SP / 40 horas

1

Ensino Superior Completo em Medicina,
Título de Especialista ou Especialização
em Medicina do Trabalho e registro no
CRM/SP / 20 horas

R$ 6.070,13

1

Ensino Superior Completo em Medicina,
Título de Especialista ou Residência
Médica ou Curso de Especialização, com
duração mínima de 02 anos, ou mínimo
de 360 horas, ou Estágio após a formação
com duração mínima de 02 anos, em
instituição devi dament e reconhecida
concluído na área a que concorre ou
Registro de Qualificação de Especialidade
Médica e registro no CRM/SP / 20 horas

R$ 6.070,13

MÉDICO
2434

DERMATOLOGISTA

MÉDICO
2435

ENDOCRINOLOGISTA

4

MÉDICO
2436

GASTROENTEROLOGISTA

1

Ensino Superior Completo em Medicina,
Título de Especialista ou Residência
Médica ou Curso de Especialização, com
duração mínima de 02 anos, ou mínimo
de 360 horas, ou Estágio após a formação
com duração mínima de 02 anos, em
instituição devi dament e reconhecida
concluído na área a que concorre ou
Registro de Qualificação de Especialidade
Médica e registro no CRM/SP / 20 horas
Ensino Superior Completo em Medicina,
Título de Especialista ou Residência
Médica ou Curso de Especialização, com
duração mínima de 02 anos, ou mínimo
de 360 horas, ou Estágio após a formação
com duração mínima de 02 anos, em
instituição devi damente r econhecida
concluído na área a que concorre ou
Registro de Qualificação de Especialidade
Médica e registro no CRM/SP / 20 horas

R$ 6.070,13

R$ 15.347,74

R$ 6.070,13

R$ 6.070,13

Ensino Superior Completo em Medicina,
Título de Especialista ou Residência
Médica ou Curso de Especialização, com
duração mínima de 02 anos, ou mínimo
d e 3 6 0 h o r a s , o u E s t á g io a p ó s a f o r m a ç ã o

2437

2438

MÉDICO GERIATRA

MÉDICO GINECOLOGISTA

3

19

com duração mínima de 02 anos, em
instituição devidament e reconheci da
concluído na área a que concorre ou
Registro de Qualificação de Especialidade
Médica e registro no CRM/SP/ 20 horas
Ensino Superior Completo em Medicina,
Título de Especialista ou Residência
Médica ou Curso de Especialização, com
duração mínima de 02 anos, ou mínimo
de 360 horas, ou Estágio após a formação
com duração mínima de 02 anos, em
instituição devidamente reconhecida
concluído na área a que concorre ou
Registro de Qualificação de Especialidade
Médica e registro no CRM/SP/ 20 horas

R$ 6.070,13

R$ 6.070,13
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2439

MÉDICO HEMATOLOGISTA

1

2440

MÉDICO HOMEOPATA

1

2441

MÉDICO INFECTOLOGISTA

1

2442

MÉDICO NEFROLOGISTA

1

MÉDICO NEUROLOGISTA

1

2443

Ensino Superior Completo em Medicina,
Título de Especialista ou Residência
Médica ou Curso de Especialização, com
duração mínima de 02 anos, ou mínimo
de 360 horas, ou Estágio após a formação
com duração mínima de 02 anos, em
instituição devidamente reconhecida
concluído na área a que concorre ou
Registro de Qualificação de Especialidade
Médica e registro no CRM/SP/ 20 horas
Ensino Superior Completo em Medicina,
Título de Especialista ou Residência
Médica ou Curso de Especialização, com
duração mínima de 02 anos, ou mínimo
de 360 horas, ou Estágio após a formação
com duração mínima de 02 anos, em
instituição devidamente reconhecida
concluído na área a que concorre ou
Registro de Qualificação de Especialidade
Médica e registro no CRM/SP/ 20 horas.
Ensino Superior Completo em Medicina,
Título de Especialista ou Residência
Médica ou Curso de Especialização, com
duração mínima de 02 anos, ou mínimo
de 360 horas, ou Estágio após a formação
com duração mínima de 02 anos, em
instituição devidamente reconhecida
concluído na área a que concorre ou
Registro de Qualificação de Especialidade
Médica e registro no CRM/SP/ 20 horas.
Ensino Superior Completo em Medicina,
Título de Especialista ou Residência
Médica ou Curso de Especialização, com
duração mínima de 02 anos, ou mínimo
de 360 horas, ou Estágio após a formação
com duração mínima de 02 anos, em
instituição devidamente reconhecida
concluído na área a que concorre ou
Registro de Qualificação de Especialidade
Médica e registro no CRM/SP/ 20 horas
Ensino Superior Completo em Medicina,
Título de Especialista ou Residência
Médica ou Curso de Especialização, com
duração mínima de 02 anos, ou mínimo
de 360 horas, ou Estágio após a formação
com duração mínima de 02 anos, em
instituição devidamente reconhecida

R$ 6.070,13

R$ 6.070,13

R$ 6.070,13

R$ 6.070,13

R$ 6.070,13

concluído na área a que concorre ou

2444

MÉDICO NEUROPEDIATRA

1

Registro de Qualificação de Especialidade
Médica e registro no CRM/SP/ 20 horas
Ensino Superior Completo em Medicina,
Título de Especialista ou Residência
Médica ou Curso de Especialização, com
duração mínima de 02 anos, ou mínimo
de 360 horas, ou Estágio após a formação
com duração mínima de 02 anos, em
instituição devidamente reconhecida
concluído na área a que concorre ou
Registro de Qualificação de Especialidade
Médica e registro no CRM/SP/ 20 horas

R$ 6.070,13
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2445

MÉDICO ORTOPEDISTA

1

Ensino Superior Completo em Medicina,
Título de Especialista ou Residência
Médica ou Curso de Especialização, com
duração mínima de 02 anos, ou mínimo
de 360 horas, ou Estágio após a formação
com duração mínima de 02 anos, em
instituição devidamente reconhecida
concluído na área a que concorre ou
Registro de Qualificação de Especialidade
Médica e registro no CRM/SP/ 20 horas

R$ 6.070,13

1

Ensino Superior Completo em Medicina,
Titulo de Especialista ou Res idência
Médica ou Curso de Especialização, com
duração mínima de 02 anos, ou mínimo
de 360 horas, ou Estágio após a formação
com duração mínima de 02 anos, em
i nsti t uiç ão devi dament e rec onhec i da
concluído na área a que concorre ou
Registro de Qualificação de Especialidade
Médica e registro no CRM/SP/ 20 horas

R$ 6.070,13

5

Ensino Superior Completo em Medicina,
Titulo de Especialista ou Res idência
Médica ou Curso de Especialização, com
duração mínima de 02 anos, ou mínimo
de 360 horas, ou Estágio após a formação
com duração mínima de 02 anos, em
i nsti t uiç ão devi dament e rec onhec i da
concluído na área a que concorre ou
Registro de Qualificação de Especialidade
Médica e registro no CRM/SP/ 24 horas

R$ 6.070,13

05

Ensino Superior Completo em Medicina,
Titulo de Especialista ou Residência
Médica ou Curso de Especialização, com
duração mínima de 02 anos, ou mínimo
de 360 horas, ou Estágio após a formação
com duração mínima de 02 anos, em
instituição devidamente reconhecida
concluído na área a que concorre ou
Registro de Qualificação de Especialidade
Médica e registro no CRM/SP/ 20 horas

R$ 6.070,13

1

Ensino Superior Completo em Medicina,
Título de Especialista ou Residência
Médica ou Curso de Especialização, com
duração mínima de 02 anos, ou mínimo
de 360 horas, ou Estágio após a formação
com duração mínima de 02 anos, em
instituição devidamente reconhecida
concluído na área a que concorre ou
Registro de Qualificação de Especialidade
Médica e registro no CRM/SP/ 20 horas

R$ 6.070,13

04

Ensino Superior Completo em Medicina,
Título de Especialista ou Residência
Médica ou Curso de Especialização, com
duração mínima de 02 anos, ou mínimo
de 360 horas, ou Estágio após a formação
com duração mínima de 02 anos, em
instituição devidamente reconhecida
concluído na área a que concorre ou
Registro de Qualificação de Especialidade
Médica e registro no CRM/SP/ 20 horas

R$ 6.070,13

MÉDICO
2446

OTORRINOLARINGOLOGISTA

MÉDICO
2447

PATOLOGISTA

MÉDICO
2448

PEDIATRA

MÉDICO
2449

2450

PNEUMOLOGISTA

MÉDICO PSIQUIATRA

4
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2451

MÉDICO REUMATOLGISTA

1

Ensino Superior Completo em Medicina,
Título de Especialista ou Residência
Médica ou Curso de Especialização, com
duração mínima de 02 anos, ou mínimo
de 360 horas, ou Estágio após a formação
com duração mínima de 02 anos, em
instituição devidamente reconhecida
concluído na área a que concorre ou
Registro de Qualificação de Especialidade
Médica e registro no CRM/SP/ 20 horas

2452

MÉDICO SOCORRISTA
CLÍNICO GERAL

29

Ensino Superior Completo em Medicina e
registro no CRM/SP / 24 horas

2453

MÉDICO SOCORRISTA
ORTOPEDISTA

1

2454

MÉDICO SOCORRISTA
PEDIATRA

08

2455

MÉDICO
ULTRASSONOGRAFISTA

01

2456

MEDICO UROLOGISTA

1

Ensino Superior Completo em Medicina,
Título de Especialista ou Residência
Médica ou Curso de Especialização, com
duração mínima de 02 anos, ou mínimo
de 360 horas, ou Estágio após a formação
com duração mínima de 02 anos, em
instituição devidamente reconhecida,
concluído na área a que concorre ou
Registro de Qualificação de Especialidade
Médica e registro no CRM/SP / 24 horas
Ensino Superior Completo em Medicina,
Título de Especialista ou Residência
Médica ou Curso de Especialização, com
duração mínima de 02 anos, ou mínimo
de 360 horas, ou Estágio após a formação
com duração mínima de 02 anos, em
instituição devidamente reconhecida,
concluído na área a que concorre ou
Registro de Qualificação de Especialidade
Médica e registro no CRM/SP / 24 horas
Ensino Superior Completo em Medicina,
Título de Especialista ou Residência
Médica ou Curso de Especialização, com
duração mínima de 02 anos, ou mínimo
de 360 horas, ou Estágio após a formação
com duração mínima de 02 anos, em
instituição devidamente reconhecida
concluído na área a que concorre ou
Registro de Qualificação de Especialidade
Médica e registro no CRM/SP/ 20 horas
Ensino Superior Completo em Medicina,
Título de Especialista ou Residência
Médica ou Curso de Especialização, com
duração mínima de 02 anos, ou mínimo
de 360 horas, ou Estágio após a formação
com duração mínima de 02 anos, em
instituição devidamente reconhecida
concluído na área a que concorre ou
Registro de Qualificação de Especialidade
Médica e registro no CRM/SP/ 20 horas

R$ 6.070,13

R$ 7.284,16

R$ 7.284,16

R$ 7.284,16

R$ 6.070,13

R$ 6.070,13

1.2. A descrição sumária das atribuições dos empregos públicos constantes da Tabela do item 1.1 deste
Edital consta no Anexo 1 deste Edital.
1.3. O Concurso destina-se a selecionar candidatos para preenchimento dos empregos públicos pelo regime
da Consolidação das Leis do Trabalho — CLT.
1.4. Em caso de adoção do Regime Jurídico Único de que trata o artigo 39 da Constituição Federal, as vagas
a serem preenchidas em decorrência deste Concurso Público, dentro da sua validade, passarão
automaticamente a integrar o Regime Estatutário Municipal.
1.5. Os salários mencionados no item 1.1. deste Edital referem-se ao mês de dezembro/2018 e serão
reajustados de acordo com os percentuais aplicados pela Prefeitura de Guarulhos aos salários dos
servidores públicos municipais da mesma categoria.
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1.6. De acordo com a necessidade e conveniência da Administração, a carga horária do emprego poderá
ser estendida e/ou realizadas em regimes de plantões, bem como aos sábados, domingos e feriados, com a
equivalente retribuição pecuniária e gratificação de dedicação integral.
1.7. Os empregos com carga horária de 20 e 24 horas semanais poderão ter sua carga horária estendida a
critério da Administração com anuência do servidor, fazendo jus à Gratificação de Dedicação Integral prevista
no art. 31 da Lei Municipal n° 6.820/2011.
1.8. Os servidores que trabalharem no sistema de turno e revezamento de 12x36 horas obedecerão ao
estabelecido pela Portaria n° 016/2009-SS, de 13/03/2009.
1.9. O Auxílio-Transporte, em conformidade com o Decreto Municipal n° 29.086, de 22 de julho de 2.011,
será fornecido para custear unicamente despesas com o percurso dos servidores que tenham a necessidade
de utilização do transporte público para o deslocamento de sua residência ao trabalho e para o retorno ao
final da jornada. O benefício será fornecido também para os residentes em municípios limítrofes à cidade de
Guarulhos e para os municípios integrantes da região metropolitana de São Paulo/SP.
1.10. O Auxílio-Alimentação será fornecido mediante solicitação do servidor, respeitado o prazo necessário
para a operacionalização do pedido e, por caracterizar-se como benefício utilizado para a alimentação diária
do servidor, não será fornecido para períodos retroativos à data da concessão. O Auxílio-Alimentação a ser
concedido aos servidores admitidos nas vagas deste Edital com valor mensal atualizado de R$ 495,00
(quatrocentos e noventa e cinco reais), e será descontado percentual de acordo com a faixa salarial em qu e
se insere. O valor mencionado refere-se ao mês de janeiro de 2019 e será reajustado de acordo aos
percentuais aplicados pela Prefeitura de Guarulhos aos valores recebidos pelos servidores públicos
municipais.
1.11. Os servidores integrantes do quadro de pessoal da Prefeitura de Guarulhos que forem aprovados
neste Concurso Público de provas ou de provas e títulos, e que não esteja em conformidade com o
inciso 1.11.2, somente poderão ter a investidura na vaga para qual forem aprovados mediante
comprovação de desligamento definitivo da vaga até então ocupada e eventual designação para
gerência ou supervisão, sendo vedada a transferência.
1.11.1. O desligamento do serviço público de que trata o item 1.11 deste Edital pressupõe a
quitação ampla e geral dos direitos acumulados no período do cargo ou emprego público
encerrado, iniciando-se novo vínculo empregatício e nova relação jurídica.
1.11.2 No caso do candidato que vier a se classificar no presente concurso, que seja detentor de
emprego público na Prefeitura e Guarulhos e que esteja em conformidade com o que dispõe o
artigo 37, inciso XVI, letras a, b e c da Constituição Federal, quando da contratação poderá
assumir o referido emprego mediante apresentação da Declaração de Acúmulo de Cargos, desde
que considerada lícita.
1.12. Os servidores integrantes do quadro de pessoal da Prefeitura de Guarulhos, lotados na Secretaria da
Saúde, tem por responsabilidade participar ativamente da formação de recursos humanos da área da saúde,
conforme prevê a Constituição Federal de 1988, a qual estabelece a constituição do SUS no Título VIII,
Capítulo II, Seção II Da Saúde, art. 200, inciso III, e na Lei Orgânica da Saúde n° 8080 de 1990, em seu
artigo 6°, inciso III.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital e das normas legais pertinentes, bem como em eventuais retificações,
comunicados e instruções específicas para a realização deste Certame, acerca das quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento.
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2.2. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o

correspondente valor da taxa de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos
para o Concurso.
2.3. O candidato, ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da lei que, após a aprovação neste
Concurso e no ato da contratação, comprovará que satisfaz as seguintes condições:
2.3.1 ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma do artigo 12 da Constituição Federal, e se estrangeiro

que se encontra com visto permanente, conforme artigos 95 e 101 da Lei Federal n° 6.815/80;
2.3.2 ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos ou emancipado na forma da lei;
2.3.3 estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do (sexo masculino);
2.3.4 estar em situação regular com a Justiça Eleitoral;
2.3.5 possuir escolaridade/exigências para o respectivo emprego, no caso da carteira fornecida por

Conselhos de Classe devem estar em situação regular;
2.3.6 não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício do emprego público, achando-se no

pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
2.3.7 submeter-se, ao exame médico pré-admissional, de caráter eliminatório, a ser realizado pela

Prefeitura de Guarulhos ou por sua ordem, para constatação de aptidão física e mental, sendo
impedido o ingresso de portadores de moléstias incapacitantes para o respectivo emprego
público e aquelas integrantes do rol de moléstias ensejadoras de aposentadoria por invalidez, nos
termos do regulamento da Previdência Social;
2.3.8 não estar aposentado pelo serviço público de qualquer dos entes federativos ou ser detentor de

emprego público ou cargo público, exceto as ressalvas das letras "a", "h" e "c", do inciso XVI, do
artigo 37 da Constituição Federal/1988.
2.3.9 preencher as exigências do emprego público segundo o que determina a Lei e a Tabela constante

do item 1.1. do presente Edital;
2.3.10 não ter sido dispensado por justa causa, demitido ou demitido a bem do serviço público de

qualquer dos entes federativos nos últimos 5 (cinco) anos, a contar da data prevista para o inicio
das atividades; e,
2.3.11 apresentar regularidade nos cadastros NIS, PIS/PASEP e no CPF.

2.4. No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes das exigências contidas no item 2.3, deste
Edital, sendo obrigatória a sua comprovação quando da convocação para ingresso no quadro de servidores
públicos municipais, sob pena de desclassificação automática, não cabendo recurso.
2.4.1 O candidato deverá optar somente por um dos empregos públicos. Entretanto, caso seja efetuada

mais de uma inscrição, será considerado, para efeito deste Concurso Público, aquele em que o
candidato estiver presente na prova objetiva, sendo considerado ausente e eliminado nas demais
opções.
2.4.2 Após a efetivação da inscrição, não será aceito, em hipótese alguma, pedido de troca de emprego

público.
2.4.3 As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, no site www.vunesp.com.br, durante o
período das 10 horas de 28 de janeiro de 2019 às 23h59min de 28 de fevereiro de 2019.
2.4.4 Às 23h59 min (horário de Brasília) do último dia para realizar a inscrição, a ficha de inscrição não

estará mais disponível no site da Fundação VUNESP.
2.4.5 O período de inscrições poderá ser prorrogado, por necessidade de ordem técnica e/ou

operacional, a critério da Prefeitura de Guarulhos.
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2.4.6 A prorrogação das inscrições que trata o subitem 2.4.5. poderá ser feita sem prévio aviso, bastando
para todos os efeitos legais, a comunicação de prorrogação feita por meio de Edital de Prorrogação
de Inscrições a ser publicado no Diário Oficial do Município e no site da Fundação VUNESP
(www.vunesp.com. br).
2.4.7 Na impossibilidade de acesso particular à internet, o candidato poderá efetuar sua inscrição por
meio de serviços públicos, tais como os infocentros do Programa Acessa São Paulo
(www.acessasaopaulo.sp.gov.br), que disponibiliza postos (locais públicos para acesso à internet),
em todas as regiões da cidade de São Paulo, assim como em várias cidades do Estado de São
Paulo.
2.4.7.1 Este programa, além de oferecer facilidade para os candidatos que não possuem acesso
particular à internet, é completamente gratuito e permitido a todo cidadão. Para utilizar os
equipamentos, basta fazer cadastro, apresentando o RG, nos próprios Postos Acessa São
Paulo.
2.5 O candidato, no período de inscrição, deverá:
2.5.1 acessar o site www.vunesp.com.br;
2.5.2 localizar, no site, o link correlato a este Concurso Público;
2.5.3 ler total e atentamente este Edital e preencher, na íntegra e corretamente, a ficha de inscrição, nos
moldes previstos neste Edital;
2.5.4 transmitir os dados da inscrição;
2.5.5 imprimir o boleto bancário;
2.6 efetuar o pagamento em qualquer agência bancária, até o 1° dia subsequente ao encerramento das
inscrições do valor correspondente da taxa de inscrição, de acordo com a tabela abaixo.

ESCOLARIDADE

TAXA DE INSCRIÇÃO

NIVEL SUPERIOR

R$ 98,86

2.7 O descumprimento das instruções para inscrição pela internet implicará a não efetivação da inscrição.
2.8 Para o correspondente pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto
bancário gerado no ato da inscrição, e deverá ser pago até o 1° dia útil subsequente do encerramento das
inscrições, com observância do horário de atendimento bancário.
2.9 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento das agências bancárias na localidade em
que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.
2.10 No caso de agendamento, a inscrição somente será efetivada se comprovado o pagamento até o 1°

dia útil subsequente do período de inscrição.
2.11 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou em cheque, em qualquer

agência bancária.
2.12 A inscrição por pagamento em cheque somente será considerada efetivada, após a respectiva
compensação.
2.13 Caso devolvido o cheque utilizado para pagamento da taxa de inscrição ou caso preenchido em valor

inferior, a inscrição será automaticamente cancelada e/ou anulada, não sendo permitida complementação
em hipótese alguma.
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2.14 Não será efetivada a inscrição se o correspondente pagamento da taxa de i nscrição for realizado em
valor diferente daquele e/ou fora do período estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto no item 2.25
deste Edital.
2.15 Não haverá devolução do valor pago a título de inscrição, mesmo que efetuado a maior, qualquer que
seja o motivo alegado.
2.16 A devolução da importância paga somente ocorrerá se este Concurso Público não se realizar.
2.17 A efetivação da inscrição somente ocorrerá após a informação bancária do correspondente valor do
pagamento do boleto referente à taxa de inscrição. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição
poderá ser feita no site www.vunesp.com.br, na página do Concurso Público, a partir do terceiro dia útil após
o encerramento do período de inscrições. Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá entrar
em contato com o Disque VUNESP, pelo telefone (0XX11) 3874 -6300 em dias úteis de segunda a sábado,
das 8 às 18horas (horário oficial de Brasília), para verificar o ocorrido.
2.18 Realizada a inscrição, o candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral (nome,
número de documento de identidade, sexo, data de nascimento, endereço etc), poderá efetuar a alteração
cadastral pela internet acessando o site da Fundação VUNESP no endereço: www.vunesp.com.br, na área
do Candidato.
2.18.1 As eventuais alterações cadastrais realizadas após 03 (três) dias úteis do encerramento do período
de inscrições não serão contempladas no edital de co nvocação para a prova objetiva, mas
somente para a(s) próxima(s) fase(s) deste Concurso.
2.19 A Fundação VUNESP e a Prefeitura de Guarulhos não se responsabilizam por solicitação de inscrição
pela internet não recebida por motivos de ordem técnica dos comp utadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem
a transferência de dados.
2.20 Em caso de necessidade de condição especial (não deficientes e/ou deficientes) para realizar a
prova, o candidato deverá, até o último dia do término das inscrições de inscrição, o candidato deverá :
a) acessar o "link" próprio da página do Concurso Público no site da Fundação VUNESP
www.vunesp.com.br, localizar a área do candidato;
b) Enviar a documentação conforme estabelecido neste deste Capítulo por meio digital "upload" (nas
extensões "pdf', "png", "jpg" ou "jpeg").
2.20.1 Não serão considerados os documentos encaminhados por outro meio que não os estabelecidos
neste Capítulo.
2.20.2 Não será aceita a entrega condicional ou complementação de documentos ou a retirada de
documentos após o envio da documentação na Fundação VUNESP. Caso o candidato utilize de
outros meios que não os estabelecidos neste Capitulo deste Edital, terá seu pedido indeferido.
2.21 O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de razoabilidade e viabilidade do pedido.
2.22 O candidato que não atender integralmente ao estabelecido no item 2.20 deste Capítulo, não t erá a sua
prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado.
2.23 O candidato com deficiência deverá observar e cumprir integralmente, quando da sua inscrição, o
disposto no item 2.20 deste Edital.
2.24 No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes das exigências contidas no item 2.3, deste
Edital, sendo obrigatória a sua comprovação quando da convocação para ingresso no quadro de servidores
públicos municipais, sob pena de desclassificação automática, não cabendo recurso.
2.24.1 Os documentos que deverão ser apresentados durante o período da inscrição, naquilo que couber,
estão elencados a seguir:
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2.24.1.1 quando da solicitação do pedido de isenção;
2.24.1.2 quando da condição de jurado;
2.24.1.3 quando da condição de deficiente.
2.25 Amparado pela Lei Municipal n° 6.289, de 15 de outubro de 2007, regulamentada pelo Decreto
Municipal n° 25.064, de 24/01/2008, que prevê a gratuidade de taxa de inscrição para desempregados, os
candidatos que se enquadrarem nessa situação poderão solicitar isenção da taxa de inscrição no período 28
de janeiro de 2019 a 30 de janeiro de 2019 desde que atenda aos seguintes requisitos:
2.25.1 não possuir relação de emprego com pessoa física e/ou jurídica no período de 3 (três) meses
anteriores à janeiro de 2019.
2.25.2 não possuir renda superior a 2 (dois) salários mínimos estadual por exercício regular de qualquer
atividade de trabalhador autônomo.
2.25.3 não tenha direito e não esteja recebendo parcelas do seguro desemprego no período de 28 de
janeiro de 2019 a 30 de janeiro de 2019.
2.26 Poderá solicitar isenção do valor da taxa de inscrição no presente Concurso o candidato inscrito no
Programa Social do Governo Federal denominado Bolsa Família que comprove o recebimento do benefício
referente ao mês dezembro de 2018.
2.27 As solicitações de isenção do valor da taxa de inscrição de que trata o item 2.24 e seus subitens serão
realizadas no site:www.vunesp.com.br, das 8 horas de 28 de janeiro de 2019 às 23h59min a 30 de
janeiro de 2019 (horário oficial de Brasília), por meio do link referente ao Concurso Público da Prefeitura de
Guarulhos, devendo o candidato ler e aceitar as condições estabelecidas e m Edital, para requerer a isenção
da taxa de inscrição.
2.27.1 O candidato deverá até 30 de janeiro de 2019 acessar o "link" próprio da página do Concurso
Público no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), localizar a área do candidato;
2.27.2 Enviar a documentação conforme estabelecido neste deste Capítulo por meio digital "upload"
(nas extensões "pdf', "png", "jpg" ou "jpeg").
2.27.2.1 requerimento de Isenção de pagamento de taxa de Inscrição no "Concurso Público 01/19";
2.27.2.2 cópia do RG;
2.27.2.3 cópia do CPF;
2.27.2.4 cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social das seguintes páginas: (página com foto e
com a identificação do candidato, página onde conste a baixa do último emprego e página
posterior ao registro) e, quando se fizer necessário, a comprovação de recebimento da última
parcela do seguro desemprego ou cópia da rescisão de contrato de trabalho, onde
comprovará não ter direito ao recebimento do seguro desemprego;
2.27.2.5 declaração manuscrita, com duas testemunhas, onde conste não possuir renda superior a 2
(dois) salários mínimos estadual por exercício regular de qualquer atividade de trabalhador
autônomo, ou
2.27.2.6 comprovar a inscrição no Programa Bolsa Família e apresentar a cópia de recebimento do
benefício referente ao mês de dezembro de 2018, além das cópias do RG, CPF e da
Carteira de Trabalho e Previdência Social (da página com foto e com a identificação do
candidato, da página onde conste a baixa do último emprego e página posterior ao registro).
2.27.3 Não serão considerados os documentos encaminhados por outro meio que não o estabelecido
neste Edital.
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2.27.4 Não serão aceitas as solicitações de isenção de taxa de inscrição por fac-símile ou por qualquer

outra via que não a especificada neste Edital.
2.27.5 Os documentos encaminhados para solicitação de isenção da taxa de inscrição terão validade

somente para este Concurso Público e não serão devolvidos.
2.27.6 As informações prestadas para fins de isenção de taxa de inscrição e a documentação anexada

serão de inteira responsabilidade do candidato, respondendo civil e criminalmente pelo teor das
afirmativas.
2.27.7 A qualquer tempo, poderão ser realizadas diligências relativas à situação declarada pelo

candidato, para o deferimento ou não do pedido de isenção de taxa de inscrição deferindo ou não pedido.
2.27.8 O candidato que não comprovar as condições constantes no item 2.25 e seus subitens e/ou não

enviar os documentos indicados nos itens 2.26.2 e os subsequentes deste Edital não terá sua solicitação
de isenção de taxa deferida e terá seu pedido invalidado.
2.27.9 Expirado o período para anexar os documentos, não serão aceitos pedidos de inclusão de
documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.
2.27.10

Os pedidos de isenção de taxa de inscrição serão analisados e julgados pela Fundação

VUNESP.
2.27.11 Em 15 de fevereiro de 2019 a partir das 10h, o candidato deverá verificar no endereço eletrônico

da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br) o resultado da análise dos pedidos de isenção da taxa de
inscrição deferidos e indeferidos, observados os respectivos motivos do indeferimento.
2.27.12 O candidato que tiver seu pedido de isenção do valor da taxa de inscrição indeferido poderá

apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias úteis após a divulgação, no site da Fundação VUNESP.
2.27.13 Em 22 de fevereiro de 2019, a partir das 10 horas, após análise dos recursos referentes aos

pedidos de isenção será disponibilizada no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br) a relação
dos resultados dos recursos deferidos e indeferidos.
2.27.14 Ao acessar o site da Fundação VUNESP, o candidato será automaticamente informado, pelo

sistema, se o pedido de isenção de taxa de inscrição foi deferido e se sua inscrição foi efetivada;
O candidato que tenha exercido a função de jurado, a partir da vigência da Lei Federal n°
11.689/2008, poderá informar, na ficha de inscrição, esta condição para fins de critério de desempate,
desde que comprovadamente, tenha sido jurado nos termos do art.440, do Código de Processo Penal —
Decreto Federal 3.689, de 03/10/1941 , e,
a) Deverá acessar o "link" próprio da página do Concurso Público no site da Fundação VUNESP
(www.vunesp.com.br), localizar a área do candidato;
2.27.15

b) Enviar a documentação conforme estabelecido neste deste Edital por meio digital "upload" (nas

extensões "pdf', "png", "jpg" ou "jpeg").
2.27.16 Para fins de comprovação da condição de jurado, serão aceitas certidões, declarações,

atestados e outros documentos públicos (original ou cópia autenticada em cartório) emitidos pelos
Juízos e Tribunais de Justiça Estaduais e Federais do País.
2.27.17 O documento anexado terá validade para esse Concurso e não será devolvido.
2.27.18 O candidato que não atender ao item 2.27.15 deste Capítulo não terá sua condição de jurado

reconhecida como critério de desempate.
2.27.19 Informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site

www.vunesp.com.brou pelo Disque-VUNESP, no telefone (0xx11) 3874-6300de segunda a sábado das 8
às 18horas (horário oficial de Brasília).

11
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 1041 - Vila Augusta - CEP 07040-030

DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
2.28 Ante o que dispõe o Decreto Federal n° 3.298/1999 artigo 4° inciso I a IV, com as modificações
trazidas pelo Decreto Federal n° 5.296/2004 e Decreto Municipal n° 23.704/2006, a reserva de vagas para
candidatos com deficiência prevista no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal dar-se-á conforme
segue:
Empregos Públicos

Vagas disponibilizadas para os candidatos com deficiência

MÉDICO CLINICO GERAL

01

MÉDICO DA FAMÍLIA

02

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA

01

MÉDICO GERIATRA

01

MÉDICO GINECOLOGISTA

01

MÉDICO PATOLOGISTA

01

MÉDICO PEDIATRA

01

MÉDICO PSIQUIATRA

01

MÉDICO SOCORRISTA CLÍNICO GERAL

02

MÉDICO SOCORRISTA PEDIATRA

01

2.29 Serão consideradas deficiências aquelas conceituadas pela medicina especializada, de acordo com os
padrões mundialmente estabelecidos e que constituam inferioridade que implique em grau acentuado de
dificuldade para a integração social, em conformidade com o artigo 5° do Decreto Federal n° 5.296/04, a
saber:
"Art. 5° Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de
serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário a pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida.
§ 1° - Considera-se, para os efeitos deste Decreto:
I — Pessoa com deficiência, além daquelas previstas na Lei n° 10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui
limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias:
a) - Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais seguimentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia,
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação
ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita adquirida, exceto as
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho das funções.
b) — Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por
audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz , 2.000Hz e 3.000Hz.
c) — Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0.05 no melhor olho, com a
melhor correção óptica: a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0.03 e 0.05 no melhor olho, com a
melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for
igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
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d) — Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação
antes dos dezoito anos de idade, limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas,
tais como:
1 — comunicação
2 — cuidado pessoal
3 — habilidades sociais
4 — utilização dos recursos da comunidade
5 — saúde e segurança
6 — habilidades acadêmicas
7 — lazer
8 — trabalho
e) — Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
2 — Pessoa com mobilidade reduzida, àquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa com
deficiência, tenha por qualquer motivo, dificuldade de movimentar -se, permanente ou temporariamente,
gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção.
2.30 As alterações quanto às definições e parâmetros de deficiência n a legislação federal serão

automaticamente aplicadas no cumprimento deste Edital.
2.31 Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pela

legislação em vigor, na forma expressa nos itens 2.28, é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso
Público para preenchimento do emprego público cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de
que são possuidoras, cuja constatação será verificada em momento oportuno.
2.31.1 Para comprovar a deficiência deverá ser apresentado Laudo Médico atestando a espécie e

o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença — CID, bem como a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e
o carimbo do número do CRM do médico responsável por sua emissão.
2.32. Para comprovar a necessidade de tempo adicional para a realização das provas deverá ser
apresentado Parecer Médico emitido por especialista da área da deficiência do inscrito, contendo a

assinatura e o carimbo do número do CRM do médico responsável por sua emissão.
2.32.1. A necessidade do tempo adicional poderá vir justificada no Laudo Médico a que se refere o

item 2.31.1, caso tenha sido emitido por especialista da área da deficiência do can didato.
2.33. A validade do Laudo Médico e do Parecer Médico a que se referem os itens 2.31.1 e 2.32 será de:
a) (dois) anos a contar da data de início da inscrição do concurso quando a deficiência for
permanente ou de longa duração;
b) 1 (um) ano a contar da data de início da inscrição do concurso nas demais situações.
2.34. A pessoa com deficiência que desejar concorrer nessa condição deverá, no momento da inscrição,

observar as diretrizes expressas neste Edital, assinalando no Formulário Eletrônico de Solicita ção de
Inscrição o seguinte:
2.34.1. que possui deficiência e que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com

deficiência;
2.34.2. qual das modalidades de deficiência se enquadra (deficiência física, auditiva, visual, mental

ou múltipla), conforme disposto no item 2.29;
2.34.3. no caso de candidato com deficiência física, se necessita de atendimento especial para a

realização das provas, tais como: mobiliário adaptado, espaços adequados para a realização da
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prova, designação de fiscal para auxiliar no manuseio das provas e transcrição das respostas,
facilidade de acesso às salas de provas e demais instalações relacionadas ao certame etc.;
2.34.4. no caso de candidato com deficiência auditiva,se necessita de atendimento do Intérprete de

Libras — Língua Brasileira de Sinais, ou aparelho auricular;
2.34.5. no caso de candidato com deficiência visual, se necessita de prova especial impressa em

Braile ou em Caracteres Ampliados; leitura de sua prova por meio de Fiscal Ledor, ou utilização de
computador com Software de leitura de tela e/ou ampliação de tela;
2.34.6. se necessita de tempo adicional para a realização das provas;
2.34.7. se necessita de outras ajudas técnicas ou condições especiais para a realização das provas,

promovendo a precisa indicação e suas razões.
2.35. No caso de prova especial realizada com auxílio de Fiscal Intérprete de Libras, nos termos da Lei

federal n° 12.319, de 1° de setembro de 2010, a prova será gravada em vídeo, salvo impossibilidade
devidamente justificada por escrito;
2.36. A autorização para utilização de aparelho auricular está sujeita a inspeção e aprovação, com a
finalidade de garantir a lisura do certame.
2.37. No caso de prova especial impressa em Braile, as respostas do candidato deverão ser transcritas

também em Braile. Para tanto, deverá levar, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo, ainda,
utilizar-se de soroban.
2.38. No caso de prova especial impressa em Caracteres Ampliados, o candidato deverá indicar a fonte e

seu tamanho, entre 16, 20, 24 ou 28. Em caso de ausência de indicação, a prova será confeccionada com a
fonte Arial, tamanho 24.
2.39. No caso de prova especial realizada com auxílio de Fiscal Ledor, com leitura fluente, a prova será

gravada em áudio.
2.40. No caso de prova especial por meio da utilização de computador com Software de leitura de tela e/ou

ampliação de tela, será ofertado o ambiente NVDA que se encontra instalado no equipamento (desktop ou
notebook) que será fornecido para a realização da prova.
2.40.1. Na hipótese de serem verificados problemas técnicos no computador e/ou software, será

disponibilizado ao candidato fiscal ledor para leitura de sua prova.
2.41. O tempo para realização de provas a que serão submetidos os candidatos com deficiência poderá ser

diferente daquele previsto para os demais candidatos, levando -se em conta o grau de dificuldade para a
leitura e escrita em Braille, bem como o grau de dificuldade provocado por outras modalidades de deficiência.
2.42. Preenchido o Formulário Eletrônico de Solicitação de Inscrição, nos moldes expressos neste Capítulo, o

candidato deverá anexar a documentação comprobatória na forma e no tempo estabelecidos nos itens
2.31 a 2.32.
2.43. Os candidatos que, de alguma forma, não observarem integralmente as normas previstas neste Edital

para inscrição às vagas reservadas às pessoas com deficiência e para os requerimentos de ajudas técnicas
ou condições especiais para a realização das provas e, por iss o, tiverem indeferidos seus pleitos,
permanecerão no certame concorrendo às vagas de ampla concorrência, salvo se também não atenderem as
regras de inscrição devidas a todo e As alterações quanto às definições e parâmetros de deficiência na
legislação federal serão automaticamente aplicadas no cumprimento deste Edital.
2.44. Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis de correção.
2.45. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do emprego público

especificadas no ANEXO 1 - DAS ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO PÚBLICO, são compatíveis com a
deficiência declarada.
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2.46. O candidato deverá especificar na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, observado o
disposto no art. 4° do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e na Súmula 377, do Superior
Tribunal de Justiça, e, até o 1° dia útil subsequente do encerramento do período de inscrição,:
a) acessar o "link" próprio da página do Concurso Público no site da Fundação VUNESP
www.vunesp.com.br, localizar a área do candidato;
b) Enviar a documentação no período de 28.01.2019 a 28.02.2019, conforme estabelecido neste
deste Capítulo por meio digital "upload" (nas extensões "pdf', "png", "jpg" ou "jpeg");
2.47. Serão publicadas duas listagens de candidatos aprovados, em ordem classificatória: uma com os
candidatos inscritos como deficientes por emprego público e outra com todos os aprova dos no Concurso
Público.
2.48. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, será
elaborada somente a Lista de Classificação Geral.
2.49. Os candidatos com deficiência deverão submeter-se, quando convocados, a exame médico a ser
realizado pela Prefeitura ou por sua ordem, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato
como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do emprego público, observada
a legislação aplicável à matéria.
2.49.1
Havendo parecer médico oficial contrário à condição de deficiente, o nome do candidato
será excluído da listagem correspondente.
2.50. O candidato que for julgado inapto para o exercício do emprego público em razão da deficiência
incompatibilizar-se com o exercício das atividades próprias do emprego público, será desclassificado do
Concurso.
2.51. A não observância pelo candidato de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do
direito a ser contratado para as vagas reservadas às pessoas com deficiência.
2.52. O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso e não será devolvido.
2.53. Após o ingresso do candidato com deficiência, esta não poderá ser apresentada como motivo para
justificar a concessão de readaptação de função, bem como para a aposentadoria por invalidez.
2.54. As pessoas com deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os
demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, a avaliação e aos critérios de aprova ção, ao
horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos, nos
termos do artigo 41 do Decreto n° 3.298/1999.
2.55. Não havendo candidatos com deficiência habilitados, as vagas reservadas serão revertidas aos
demais candidatos.
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA CANDIDATAS LACTANTES
2.56. Em cumprimento ao art. 227 da Constituição Federal, art. 4° da Lei n° 8.069/90 e arts. 1° e 2° da Lei n°
10.048/2000, a candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova poderá fazê-lo
em sala reservada, desde que o requeira e se atente para as normas de conduta estabelecidas nesta seção.
2.57. A candidata deverá, no momento da inscrição, observar as diretrizes expressas neste Edital,
assinalando no Formulário Eletrônico de Solicitação de Inscrição essa opção.
2.58. Os nomes das candidatas lactantes que optarem amamentar durante a realização da prova serão
publicados por meio de edital.
2.59. A candidata lactante deverá, no período de inscrição realizar os procedim entos descritos neste Edital
para se assegurar do atendimento especial para a realização das provas.
2.60. As candidatas que, de alguma forma, não observarem integralmente as normas previstas nesta Seção
não terão o atendimento especial para a realização das provas.
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2.61 No dia da aplicação da prova, a candidata lactante deverá apresentar-se no local e horário constantes

em sua convocação, com a criança e o (a) acompanhante.
2.61.1. A criança deverá ser acompanhada de adulto responsável por sua guarda (18 anos ou

mais) e permanecer em ambiente reservado.
2.61.2. Não será disponibilizado, pela VUNESP, responsável para a guarda da criança, e a sua

ausência acarretará à candidata a impossibilidade de realização da prova.
2.62. O (A) acompanhante receberá uma embalagem plástica para guardar seus pertences eletrônicos e só

poderá abri-la fora do prédio.
2.63. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente

da sala de prova, acompanhada de uma fiscal.
2.64. Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal,

sendo vedada a permanência de qualquer outra pessoa.
2.64.1. O (A) acompanhante deverá aguardar do lado de fora da sala reservada o término da

amamentação.
2.65. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS QUE NECESSITAM DE AJUDAS TÉCNICAS OU CONDIÇÕES
ESPECIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
2.66. A pessoa com deficiência que não desejar concorrer às vagas a ela reservadas, ou o candidato que,

embora não possua deficiência, necessite de ajudas técnicas ou condições especiais para a realização das
provas deverá requerê-las na forma estabelecida nesta seção.
2.67. O candidato que necessitar de ajudas técnicas ou condições especiais para a realização das provas
deverá, no momento da inscrição, observar as diretrizes expressas neste Capítulo inclusive no que

concerne ao envio da documentação comprobatória, assinalando no Formulário Eletrônico de Solicitação de
Inscrição, alternativamente, o seguinte:
2.67.1. que possui deficiência, mas que não deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com
deficiência, necessitando, contudo, de ajudas técnicas ou condições especiais para a realização das

provas;
2.67.2. que não possui deficiência, mas que necessita de ajudas técnicas ou condições especiais

para a realização das provas.
2.67.3. O atendimento às ajudas técnicas ou condições específicas não previstas em edital ficará

sujeito à análise da razoabilidade do pedido.
2.68. O candidato deverá, consultar as publicações para verificar o resultado dos requerimentos de ajudas

técnicas ou condições especiais para a realização das provas.
2.69. Os candidatos que, de alguma forma, não observarem integralmente as normas previstas nesta Seção

não terão as ajudas técnicas ou condições especiais para a realização das provas disponibilizadas.

DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS QUE TENHAM EXERCIDO A FUNÇÃO DE JURADO
2.70. O candidato que tenha exercido a função de jurado, a partir da vigência da Lei n° 11.689/2008, e queira

se valer dos benefícios previstos no art. 440 do Código do Processo Penal — Decreto Federal 3.689, de
03.10.1941, poderá usufruí-los, desde que o requeira na forma estabelecida nesta seção.
2.71. Para comprovar essa condição deverá ser apresentada certidão emitida pelo Poder Judiciário.
2.72. O candidato deverá, no momento da inscrição, observar as diretrizes expressas neste Edital

assinalando no Formulário Eletrônico de Solicitação de Inscrição essa pretensão e encaminhando a
documentação comprobatória na forma e durante o período de inscrição.
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2.73. Os nomes dos candidatos que buscarem o favorecimento legal serão publicados por meio de edital, no

site da Fundação VUNESP.
2.74. O candidato deverá, consultar a publicação mencionada no item 2.73 para se assegurar da anotação

do benefício legal para futuro e eventual gozo.
2.75. O candidato que não atender aos ditames desta seção não terá a sua condição de jurado reconhecida

como critério de desempate.

3. DAS MODALIDADES DE AVALIAÇÃO

O concurso constará das seguintes etapas:
3.1. Prova Objetiva, para todos os empregos públicos, de caráter eliminatório e classificatório, visando

avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessários ao desempenho do emprego.
3.1.1. As provas objetivas serão compostas de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha com 05
(cinco) alternativas cada uma, sendo apenas uma alternativa correta. As provas serão elaboradas de acordo
com o conteúdo programático constante do ANEXO II — CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
3.2. Duração das Provas Objetivas, a aplicação das provas objetivas terão duração de 3 horas.
3.3. Títulos, para todos os empregos públicos, de caráter classificatório, visa valorizar a formação acadêmica

do candidato, conforme disposições do item 6 da Prova de Títulos.
QUADRO GERAL
Empregos Públicos

Fases

Temas

Número
de itens

Conhecimentos Gerais
1ª FASE

MÉDICO ACUPUNTURISTA, ALERGISTA,
CARDIOLOGISTA, CLÍNICO GERAL, DA FAMÍLIA, DO
TRABALHO, DERMATOLIGISTA,
ENDOCRINOLOGISTA, GASTROENTEROLOGISTA,
GERIATRA, GINECOLOGISTA, HEMATOLOGISTA,
HOMEOPATA, INFECTOLOGISTA, NEFROLOGISTA,

Prova Objetiva

Política de Saúde

10

Noções de Informática

05

Conhecimentos
Específicos

35

NEUROLOGISTA, NEUROPEDIATRA, ORTOPEDISTA,
OTORRINOLARINGOLOGISTA, PATOLOGISTA,
PEDIATRA, PNEUMOLOGISTA, PSIQUIATRA,
REUMATOLGISTA, MÉDICO SOCORRISTA CLÍNICO
GERAL, MÉDICO SOCORRISTA ORTOPEDISTA,
MÉDICO SOCORRISTA PEDIATRA, MÉDICO

2ª FASE

Prova de Títulos

Avaliação de Documentos
Conforme item 6.5

ULTRASSONOGRAFISTA, MEDICO UROLOGISTA

4. DA APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
4.1. A prova será realizada na cidade de Guarulhos.
4.1.1. Caso haja impossibilidade de aplicação das provas na cidade de Guarulhos, a Fundação VUNESP

poderá aplicá-la em municípios próximos.
4.2. A prova objetiva está prevista para 28 de abril de 2019 podendo ser alterada ou confirmada conforme

item 4.3 deste Edital.
4.2.1. As provas ocorrerão no período da tarde.
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4.3. A confirmação ou alteração da data prevista e as informações sobre local e hor ário das provas será
divulgada com antecedência mínima de 10 (dez) dias, por meio de Edital de Convocação a ser publicado no
Diário Oficial do Município de Guarulhos, devendo ser acompanhado pelo candidato, não podendo alegar
qualquer espécie de desconhecimento para justificar a ausência ou atraso. Como subsídio, o candidato
poderá consultar os sítios eletrônicos da Prefeitura de Guarulhos (www.guarulhos.sp.gov.br.) e da Fundação
VUNESP (www.vunesp.com.br).
4.3.1. O candidato somente poderá realizar as provas na data, horário, turma, sala e local constantes do
Edital de Convocação, a ser publicado no Diário Oficial do Município de Guarulhos.

4.4. Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar no Edital de
Convocação para a prova objetiva, esse deverá entrar em contato com a Fundação VUNESP, por meio do
telefone (0xx11) 3874-6300, em dias úteis de segunda a sábado das 8 horas às 18 horas, horário de Brasília,
para verificar o ocorrido.
4.4.1. Ocorrendo o caso mencionado no item 4.4 deste Capítulo, poderá o candidato participar do
Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos
moldes previstos neste Edital, para tanto, preencher, datar e assinar, no dia da prova, formulário
específico.
4.4.2. A inclusão de que trata o subitem 4.4.1. será realizada de forma condicional, sujeita à posterior
verificação da regularidade da referida inscrição.
4.4.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente
cancelada, sem direito a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos
todos os atos dela decorrentes.
4.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para a respectiva prova com, no mínimo, 1 (uma)
hora de antecedência do horário estabelecido para o seu início, não sendo admitidos retardatários, sob
pretexto algum, após o fechamento dos portões.

4.5.1.Não haverá segunda chamada ou repetição da(s) prova(s), seja qual for o motivo alegado para
justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem aplicação da prova fora do local, sala, turma, data e
horário preestabelecidos.
4.6. Será admitido no local da(s) prova(s) apenas o candidato que estiver trajado adequadamente e munido
de caneta esferográfica com corpo transparente, de tinta de cor preta, lápis preto e borracha e um dos
seguintes documentos de identificação, no original, com foto que permita sua identificação, ex pedido por
órgão oficial:
4.6.1. Cédula de Identidade (RG);
4.6.2. Carteira de Identidade expedida pelas Forças Armadas ou pelas Polícias Militares ou pelos Corpos
de Bombeiros Militares;
4.6.3. Carteira Nacional de Habilitação expedida nos termos da Lei Federal n° 9.503/1997;
4.6.4. Passaporte;
4.6.5. Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
4.6.6. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
4.6.7. Certificado Militar.
4.6.8. O candidato que não apresentar o documento de identificação, conforme dispos ição do item 4.6.
deste Capítulo, não fará as provas, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público.
4.6.9. O candidato deverá apresentar comprovante de inscrição, no caso de o nome não constar do Edital
de Convocação, publicado no Diário Oficial do Município e divulgados, como subsídio nos sítios
eletrônicos da Prefeitura de Guarulhos ( www.guarulhos.sp.gov.br ) e da Fundação VUNESP
www.vunesp.com.br na respectiva página do Concurso.
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4.6.10. Não serão aceitos, para efeito de identificação, documentos sem foto, tais como Boletim de
Ocorrência, Protocolos de requisição de documentos, Certidão de Nascimento ou Casamento, Título
Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida anteriormente à Lei n° 9.503/1997, Carteira Digital
Carteira de Estudante, Crachás, dentre outros.
4.7. Não será admitido no local da(s) prova(s) o candidato que se apresentar após o horário estabelecido no
Edital de Convocação. Os portões serão fechados impreterivelmente no horário estabelecido para a
realização da(s) prova(s).
4.8. O horário de início da(s) prova(s), propriamente dito, será definido em cada sala de aplicação, após os
devidos esclarecimentos.
4.9. Durante a realização da prova não será permitido o uso de máquinas calculadoras, pagers, telefones
celulares, tablets, relógios de qualquer natureza ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos e, aind a, boné,
gorro, chapéu, óculos de sol ou outros materiais não classificados como estritamente necessários à
realização da prova.
4.9.1. Haverá, em cada sala de prova, cartaz/marcador de tempo para que os candidatos possam
acompanhar o tempo de prova.
4.9.2.0 candidato que estiver de posse de qualquer equipamento eletrônico deverá, após a assinatura na
lista de presença e antes de entrar na salada prova:
4.9.2.1. desligá-lo;
4.9.2.2. retirar sua bateria (se possível);
4.9.2.3. acondicioná-lo em embalagem específica fornecida pela Fundação VUNESP, devendo lacrar
a embalagem e mantê-la lacrada, embaixo da carteira, ou ao lado da carteira , durante todo o tempo
de realização da(s) prova(s);
4.9.2.4. colocar também, nessa embalagem, os eventuais pertences pessoais (bonés, gorros ou
similares, relógio e protetor auricular);
4.9.2.5. esse material deverá permanecer durante todo o período de permanência do candidato no
local de provas, dentro dessa embalagem, que deverá também permanecer lacrada, embaixo da
carteira ou ao lado da carteira, até a saída do candidato do prédio de aplicação da(s) prova(s);
4.9.2.6. os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados e lacrados, bem como com seus
alarmes desabilitados até a saída do candidato do prédio de aplicação da prova.
4.10. É reservado à Fundação VUNESP, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais. O
candidato que for flagrado portando em seu bolso e/ou utilizando qualquer tipo de aparelho de comunicação,
nas dependências do local onde estiver realizando a prova, durante o processo de aplicação das provas,
será eliminado do Concurso Público.
4.11. O candidato não poderá ausentar-se da sala durante a aplicação da prova sem o acompanhamento de
um fiscal e, tampouco, levar consigo quaisquer dos materiais fornecidos.
4.12. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova, poderá fazê-lo em sala
reservada, desde que o requeira à Fundação VUNESP, conforme previsto no Capítulo 2 deste Edital.
4.12.1. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova, e tão somente nesse caso, a
candidata deverá levar um acompanhante maior de idade, devidamente comprovado, que ficará em lugar
reservado para tal finalidade e será responsável pela criança.
4.12.2. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por uma fiscal, sem o material de
aplicação das provas e sem o acompanhante.
4.12.3. Não haverá compensação do tempo de amamentação na duração da prova da candidata.
4.12.4. Excetuada esta situação, não será permitida a permanência de qualquer acompanhante, inclusive
de menor de idade nas dependências do local de realização de prova.
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4.13. Não serão permitidas a interferência e a participação de outras pessoas, durante a realização das
provas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim, de acordo com o
Capítulo 2 deste Edital, ocasião em que o candidato será acompanhado por um fiscal da Fundação VUNESP,
devidamente treinado.
4.14. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de afastamento,
por qualquer motivo, do candidato da sala de provas.
4.15. Os responsáveis pela aplicação da prova não emitirão esclarecimentos a respeito das ques tões
formuladas, da inteligência (do entendimento) de seu enunciado ou da forma de respondê-las.
4.16. No início da prova da aplicação das provas a VUNESP, objetivando a lisura e a idoneidade do
Concurso Público - o que é de interesse público e, em especial , dos próprios candidatos - bem como a sua
autenticidade, solicitará aos candidatos, a autenticação digital e a reprodução de uma frase na lista de
presença.
4.17. No ato da realização da prova objetiva serão entregues ao candidato:
4.17.1. a folha de respostas personalizada (contendo os dados cadastrais do candidato) e
4.17.2. o caderno de questões da prova objetiva.
4.17.3. Não será permitida a substituição da folha de respostas personalizada por erro do candidato.
4.17.4. São de responsabilidade do candidato, inclusive no que diz respeito aos seus dados pessoais, a
verificação e a conferência do material entregue pela Fundação VUNESP.
4.18. O preenchimento da folha de respostas personalizada, único documento válido para a correção das
provas, será de inteira responsabilidade do candidato que deverá proceder em conformidade com as
instruções fornecidas no momento da realização da prova.
4.19. A folha de respostas personalizada deverá ser entregue ao final da prova, juntamente com o caderno
de questões, ao fiscal de sala, com a assinatura do candidato no campo próprio e com a transcrição das
respostas com caneta esferográfica, com tinta preta.
4.19.1. Não serão computadas questões não respondidas nem questões que contenham, ainda que
legível, emenda ou rasura, assim como questões com mais de uma resposta, mesmo que uma delas
esteja correta.
4.19.2. Não poderá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois
qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do candidato.
4.20. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova depois de decorrido o prazo de
75% (setenta e cinco por cento) do tempo de sua duração, não podendo levar o caderno de questões e a
folha de respostas, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, para futura conferência.
4.20.1. Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 (três) últimos candidatos, até que o
último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo, os quais deverão sair juntos da sala.
4.21. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para o
candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a folha de respostas.
4.22. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar ou corrigir algum dado cadastral, deverá efetuar a
correção em até 02 (dois) dias após a aplicação da prova objetiva no site da Fundação VUNESP.
4.23. O caderno de questões da prova objetiva estará disponível no site da Fundação VUNESP
(www.vunesp.com.br), no link "provas" e "gabaritos" na respectiva página do Concurso, a partir das 14 horas
do 1° dia útil subsequente a aplicação da prova.
4.23.1. O gabarito estará disponibilizado no site da Fundação Vunesp, após publicação em Diário Oficial
do Município.
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4.24. A Fundação VUNESP e a Prefeitura de Guarulhos não se responsabilizarão por danos, perda ou

extravio de documentos e/ou objetos ocorridos no prédio de realização da prova.
4.25. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a Sala de Coordenação

no local em que estiver prestando a prova.
4.26. Quando, após a prova, for constatado por meio eletrônico, estatística, visual ou grafológico, ter o

candidato utilizado de processos ilícitos para sua realização, sua prova será anulada e, em consequência,
será eliminado do Concurso.
4.26.1 Motivará a eliminação do candidato, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a

tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso, aos
comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
4.27. Será excluído do Concurso o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste Edital:
4.27.1 não comparecer às provas, ou quaisquer das etapas, conforme convocação oficial publicada no Diário

Oficial do Município, seja qual for o motivo alegado;
4.27.2 apresentar-se após o horário estabelecido para a realização das provas;
4.27.3 apresentar-se à prova em outro local que não seja o previsto no Edital de Convocação;
4.27.4 não apresentar documento de identificação conforme previsto neste Edital;
4.27.5 ausentar-se da sala de realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal;
4.27.6 retirar-se do local de realização da prova antes de decorrido 75% do tempo estabelecido para a
sua duração;
4.27.7 for surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outras pessoas, bem como
utilizando livro, anotação, impressos não permitidos ou máquina calculadora;
4.27.8 estiver fazendo uso ou portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, ou de comunicação,
conforme disposto no itens 4.9 e 4.9.2 deste Edital, durante o período de realização da prova;
4.27.9 estiver fazendo uso de óculos de sol, boné, gorro ou chapéu;
4.27.10 lançar mão de meios ilícitos para execução de prova;
4.27.11 não devolver integralmente o material solicitado ao final da prova;
4.27.12 ausentar-se da sala de provas levando material sem autorização;
4.27.13 estiver portando arma branca ou de fogo, ainda que possua o respectivo porte;
4.27.14 perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
4.27.15 utilizar do aparelho celular para fotografar imagens, antes, durante e depois no local(is) de
aplicação da(s) prova(s) ;
4.27.16 agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada pela
aplicação das provas;
4.27.17 durante o processo, não atender a quaisquer das disposições estabelecidas neste Edital.

5. DA PROVA OBJETIVA E SEU JULGAMENTO
5.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada na escala de O (zero) a 100 (cem)

pontos.
5.2. A nota da prova objetiva será obtida pela seguinte fórmula:

NP = Nax100
Nq
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Onde:
NP = nota da prova
Na = número de acertos
Nq = número de questões

5.3.
Será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50
(cinquenta) pontos.
5.4. Os candidatos habilitados na prova objetiva serão classificados, por emprego público, em duas listas,
em ordem decrescente da nota da prova, sendo uma lista geral (para todos os candidatos) e outra
especial (para os candidatos com deficiência).

5.5. O candidato não habilitado será eliminado do Concurso Público.

6.

DA PROVA DE TÍTULOS E SEU JULGAMENTO

6.1.
A prova de títulos visa valorizar a formação acadêmica do candidato e será realizada no mesmo dia,
em período oposto à prova objetiva.
6.1.1. A prova de títulos terá caráter exclusivamente classificatório.
6.2.

Somente serão analisados apenas os títulos dos candidatos considerados habilitados na prova

objetiva.

6.2.1. Não serão aceitos títulos entregues fora do local, data e horário estabelecidos no Edital de
Convocação, nem a complementação ou a substituição, a qualquer tempo, de títulos já entregues.
6.2.2. O candidato que não comparecer à prova de títulos será considerado ausente, porém, não será
eliminado do Concurso.
6.2.3. Será permitida entrega de títulos por procuração, sendo que no ato da entrega, o procurador
deverá apresentar procuração, documento de identificação pessoal e cópia simples de documento
de identidade do candidato.
6.2.3.1.

A não apresentação dos documentos citados no item 6.2.3 inviabilizará o recebimento dos
títulos do candidato, bem ainda o não comparecimento do candidato ou de seu procurador em
data, local e horário estabelecido em edital de convocação específico.

6.2.4. A entrega e a comprovação dos títulos são de responsabilidade do candidato e/ou do seu
procurador.
6.2.5.

Somente serão avaliados os títulos obtidos até a data de entrega prevista neste edital.

6.3. A pontuação total da prova de títulos estará limitada ao valor máximo de 14 (quatorze) pontos.
6.3.1. Não serão considerados como títulos os cursos que se constituírem em requisito para o cargo.
Assim sendo, no caso de entrega de títulos, previstos na tabela de títulos, que possam ser considerados
requisito, o candidato deverá entregar, também, comprovantes dos requisitos, de acordo com o item 6.5 e
seus subitens, sob pena de não ter aqueles pontuados.
6.4. A pontuação dos títulos estará limitada aos valores constantes na tabela de títulos do quadro do item
6.6, observando-se os comprovantes, os valores unitários e máximos e a quantidade máxima de cada
título.
6.5. Serão considerados títulos somente os constantes nas tabelas abaixo:
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TÍTULO

COMPROVANTES

Doutor na área
que concorre.
Mestre na área
que concorre.

Diploma devidamente registrado
ou Declaração/Certificado de
Conclusão de Curso

VALOR

QUANTIDADE

VALOR

UNITÁRIO

MÁXIMA

MÁXIMO

4,0

01

4,0

3,0

01

3,0

Curso de
Especialização/
Aperfeiçoamento na
área que
concorre, com
duração mínima de
360 horas

Certificado/Declaração de
Conclusão de Curso, e Histórico
Escolar.

1,0

03

3,0

Cursos de
Especialização em
Saúde Pública ou
Administração
Hospitalar ou
Saúde Coletiva,
com duração
mínima de 360
horas

Certificado/Declaração de
Conclusão de Curso, e Histórico
Escolar.

1,0

02

2,0

Curso de
Especialização em
Saúde da Família ou
Vigilância em Saúde
com duração
mínima de 360
horas

Certificado/Declaração de
Conclusão de Curso, e Histórico
Escolar.

1,0

02

2,0

6.6. Os documentos comprobatórios dos títulos deverão ser entregues em cópias reprográficas,
autenticadas ou acompanhadas da apresentação do original para serem vistadas pelo receptor, sendo
que:
6.6.1. Não serão aceitos protocolos de documentos ou fac-símile ou por e-mail;
6.6.2. Não serão aceitos documentos impressos via internet que não atendam ao item 6.6 e seus
subitens deste Capítulo;

6.6.3. Não serão aceitos, para entrega e pontuação, documentos originais de diplomas;
6.6.4. Declarações poderão ser entregues no original;
6.6.5. Documento impresso de meio digital (impressão da Internet) só será aceito se contiver assinatura e
identificação ou, no caso de conter código de verificação, se a cópia for autenticada e certificada em
cartório e, na autenticação, contiver o endereço eletrônico da origem do documento;
6.6.6. As cópias reprográficas dos diplomas de doutorado e de mestrado e do certificado de
Especialização/aperfeiçoamento deverão conter a frente e o verso do documento original.
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6.7.
Todos os títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações
necessárias ao perfeito enquadramento e consequente valoração.
6.7.1. Quando o nome do candidato for diferente do constante nos documentos apresentados, deverá ser
anexado comprovante de alteração do nome.
6.7.2. Quando o documento não comprovar explicitamente que o título se enquadra na área exigida na
Tabela de Títulos, o candidato poderá entregar, também, de acordo com o item 6.9 e seus subitens, o
histórico escolar, para o caso de entrega do diploma, ou declaração da instituição que emitiu o documento,
na qual declara a(s) área(s) de concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) do título.
6.8.
Os comprovantes deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome, emprego público e
assinatura do responsável e:
6.8.1. No caso de certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado ou de mestrado, deverá
constar a data da homologação do respectivo título ou da respectiva ata de defesa;
6.8.2. No caso de certificado/declaração de conclusão de curso de Especialização/Aperfeiçoamento,
deverão constar a carga horária total e o período de realização do curso;
6.8.3. No histórico escolar deverá constar o rol das disciplinas/atividades com as respectivas cargas
horárias.
6.9.
Os títulos obtidos no exterior deverão ser revalidados por universidades oficiais que mantenham
cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes.
6.10. Os títulos obtidos no exterior não passíveis de revalidação deverão ser traduzidos por tradutor
oficial juramentado.
6.11. Os documentos entregues para a prova de títulos não serão devolvidos.
6.12. Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenç ão do título, o candidato
terá anulada a respectiva pontuação e, comprovada a sua culpa, esse será eliminado do Concurso.

7. DA CLASSIFICAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
7.1.
Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da pontuaçã o final, em listas
de Classificação Especial e Geral.
7.2.
S er ão pu blic a das du as lis t age ns d e c an di d at o s ha bilit a d os n o c o nc ur s o p ú blic o, p or
emprego/especialidade, em ordem classificatória: uma com todos os candidatos habilitados, inclusive os
candidatos com deficiência e outra somente com os candidatos com deficiência habilitados.
7.3. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente os seguintes critérios
de desempate:
7.3.1. com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal n° 10.741/2003,
entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
7.3.2. que obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos;
7.3.3. que obtiver maior número de acertos nas questões de Política de Saúde, quando for o caso;
7.3.4. que obtiver maior número de acertos nas questões de Noções de Informática, quando for o
caso;
7.3.5. com maior pontuação na prova de títulos;
7.3.6. mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos, e
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7.3.7.

que tiver exercido efetivamente a função de jurado nos termos da Lei n° 11.689/2008.

7.4. Persistindo ainda o empate, poderá haver sorteio com a participação dos candidatos envolvidos.
8. DA PONTUAÇÃO FINAL
8.1. A pontuação final será a nota obtida na prova objetiva mais a pontuação da prova de títulos, já
aplicados os critérios de desempate.
9.

DOS RECURSOS

9.1. O prazo para interposição de recurso será de até 3 (três) dias úteis, contados da data da divulgação
do evento ou do fato que lhe deu origem.
9.2. Quando da publicação do resultado da prova, serão disponibilizados os espelhos da folha de respostas
da prova objetiva.
9.3. O candidato dentro do prazo estabelecido no item 9.1 deste Capítulo deverá utilizar o campo próprio
para interposição de recursos no endereço eletrônico www.vunesp.com.br, na página do Concurso
Público, seguindo as instruções ali contidas.
9.3.1. O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado será responsável pelas
consequências advindas de sua omissão.
9.4. Admitir-se-á um único recurso para cada questão da prova, desde que devidamente fundamentado.
9.5. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado de forma
individualizada, ou seja, 01 (um) recurso para cada questão e a decisão será tomada mediante parecer
técnico da Banca Examinadora.
9.6. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos recursos interpostos e, caso
haja anulação ou alteração do gabarito, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo.
9.7. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será(ão) atribuída(s) a todos os candidatos
presentes na prova.
9.7.1. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá,
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior
ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida
para habilitação.
9.7.2. No caso de recurso em pendência à época da realização de algumas das etapas do Concurso
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte.
9.7.3. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada no Diário Oficial do Município
de Guarulhos e disponibilizada no site www.vunesp.com.br.

9.8. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não será conhecido, bem
como não será conhecido aquele que não apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não
atender às instruções constantes do "link" Recursos na página específica do Concurso Púb lico.
9.9. Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que se referem e no prazo
estipulado, não sendo aceitos, portanto, recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso daquele
em andamento.
9.10. A interposição de recurso não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso Público.
9.11. Não será aceito e conhecido recurso interposto pelos Correios, por meio de fax, e -mail ou por
qualquer outro meio além do previsto neste Capítulo.
9.12. A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
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9.13. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.

10. DO PROVIMENTO DO EMPREGO PÚBLICO
10.1. A contratação dar-se-á mediante ato do Chefe do Executivo, que será publicado no Diário Oficial do
Município e disponibilizado no site: www.guarulhos.sp.gov.br.
10.2. O contato realizado pela Prefeitura de Guarulhos com o candidato, por telefone e e -mail, não tem
caráter oficial, é meramente informativo, não sendo aceita a alegação do não recebimento como justificativa
de ausência ou de comparecimento em data, local ou horário incorretos, sendo do candidato a
responsabilidade de acompanhar pelo Diário Oficial do Município de Guarulhos a publicação das respectivas
convocações, sob pena de perder o direito à contratação.
10.3. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço, telefone e e-mail atualizados, até que se
expire o prazo de validade do Concurso, junto ao Departamento de Recursos Humanos da PMG, sito a Av.
Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, 1041 —Vila Augusta — Guarulhos, de segunda a sexta-feira,
das 8 às 16h30m, para viabilizar os contatos necessários, sob pena de perder o prazo para admissão, caso
não seja localizado.
10.4. A contratação dos candidatos aprovados, de acordo com as necessidades da Administração,
obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final e as condições.dispostas no item 2.3 deste Edital.
10.5. A aprovação do candidato nas avaliações previstas neste Edital não isenta o mesmo da
apresentação dos documentos pessoais exigíveis para a contratação.
10.6. O prazo para início das atividades será de 15 (quinze) dias corridos a contar da convocação,
prorrogável por 01 (uma) vez, por igual período, a pedido do interessado, ou a critério da Administração,
desde que atendida à conveniência do serviço público.
10.7. O não atendimento ao prazo de convocação ou a não comprovação de preenchimento dos
requisitos previstos, ensejará a exclusão da lista de convocação e o cancelamento da portaria de
admissão/nomeação caso já tenha sido publicada.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. A aprovação no Concurso Público não gera direito à contratação, mas apenas a expectativa de
direito à contratação e à preferência na contratação, reservando-se a Prefeitura de Guarulhos o direito de
contratar os candidatos aprovados na medida de suas necessidades e de acordo com a disponibilidade
orçamentária e com estrita observância da ordem de classificação.
11.2. Serão designados pelo Prefeito Municipal, o Presidente e os membros da Comissão responsáveis
pela organização do Certame, ficando delegada ao Presidente a competência para tomar as providências
necessárias à realização de todas as fases do Concurso Público.
11.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão designada para a realização do presente
Concurso Público.
11.4. O resultado final do Concurso será homologado pelo Prefeito de Guarulhos.
11.5. O não comparecimento à prova objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do
candidato e resultará a eliminação do Concurso Público.
11.6. Motivará a eliminação do candidato do concurso público, além das demais hipóteses previstas
neste edital, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das
normas definidas neste Edital e/ou em outros relativos ao concurso, nos comunicados, nas instruções aos
candidatos e/ou nas instruções constantes das provas, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a
qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas, e ainda o candidato que:
11.6.1. apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões do prédio, inadmitindo-se
qualquer tolerância;
11.6.2. não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado;
11.6.3. não apresentar o documento que bem o identifique;
11.6.4. ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
11.6.5. ausentar-se do local antes de decorrido 75% (setenta e cinco por cento) do início das provas;
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11.6.6. ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas ou outros materiais não permitidos, sem
autorização;
11.6.7. estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;
11.6.8. lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
11.6.9. for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando -se de livros, notas ou
impressos não permitidos ou máquina calculadora ou similar;
11.6.10. estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de comunicação
(telefone celular, relógios de qualquer natureza, walkman, agenda eletrônica, notebo ok, palmtop,
receptor, gravador ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares;
11.6.11. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
11.7. A legislação com vigência após a data de publicaçã o deste Edital, bem com as alterações em
dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores não serão objeto de avaliação na
prova do Concurso.
11.8. O prazo de validade deste concurso será de 2 (dois) anos, a contar da publicação da
homologação, prorrogável por igual período, a juízo da Administração Municipal.
11.9. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ou outras irregularidades
constatadas no decorrer do processo, verificadas a qualquer tempo, acarretará a nulida de da
inscrição, prova ou a contratação do candidato, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa,
cível ou criminal cabíveis.
11.10. Todos os atos relativos ao presente Concurso, convocações, avisos e resultados serão publicados
no Diário Oficial do Município de Guarulhos e divulgados nos sites www.guarulhos.sp.gov.br e
www.vunesp.com.br, entretanto, cabe ao candidato acompanhar as publicações oficiais — inclusive
as convocações para as provas e exames - divulgadas por intermédio do Diário Oficial do
Município.
11.11. Em caso de alteração de algum dado cadastral, após a finalização do Concurso o candidato, deverá
requerer à PREFEITURA DE GUARULHOS, por meio de formulário específico protocolado no
Departamento de Recursos Humanos da PMG, sito à Av. Presidente Humberto de Alencar Castelo
Branco, 1041 —Vila Augusta — Guarulhos, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h3Omin.
11.11.1. As eventuais alterações cadastrais realizadas após 03 (três) dias do encerramento do período
de inscrições não serão contempladas no edital de convocação para a prova objetiva, mas
somente para as próximas fases do concurso.
11.12. Os aposentados em emprego/função/cargo público, desde que a aposentadoria não seja por
invalidez, somente serão contratados, mediante aprovação neste Concurso, se os empregos
estiverem previstos nas acumulações legais estabelecidas pela Constituição Federal. Nesse caso, o
aposentado deverá apresentar, na data da contratação, certidão expedida pelo órgão competente,
que indique o tipo de aposentadoria.
11.13. A Prefeitura de Guarulhos e a Fundação VUNESP não se responsabilizam por eventuais prejuízos
ao candidato decorrentes de:
11.13.1. endereço não atualizado;
11.13.2. endereço de difícil acesso;
11.13.3. correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado
do candidato;
11.13.4. correspondência recebida por terceiros.
11.14. A Prefeitura de Guarulhos e a Fundação VUNESP se eximem das despesas decorrentes de
viagens e estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer prova do Concurso Público,
bem como objetos pessoais esquecidos e danificados nos locais de prova.
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11.15. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova ou tornar sem efeito a admissão do

candidato, desde que verificadas falsidades ou inexatidões de declarações ou informações
prestadas pelo candidato ou irregularidades na inscrição, nas provas e títulos ou nos documentos.
11.16. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto

não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será
mencionada em Edital ou aviso a ser publicado, sendo do candidato a responsabilidade de
acompanhar pelo Diário Oficial do Município de Guarulhos as eventuais retificações.
11.17. Não será fornecida informação relativa à convocação, ao resultado das provas e resultado final via

telefone ou e-mail, bem como atestados ou declarações pela participação no Certame.
11.18. No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de

aplicação ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo da prova ou os
critérios de avaliação e classificação.
11.19. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso e à apresentação para admissão e

exercício correrão a expensas do próprio candidato.
11.20. A Prefeitura de Guarulhos e a Fundação VUNESP não se responsabilizam por quaisquer cursos,

textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso.
11.21. Decorridos 90 (noventa) dias da homologação o Concurso e não caracterizando qualquer óbice, é

facultada a incineração da prova e demais registros escritos, inclusive os documentos de solicitação
de isenção de taxa de inscrição, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do concurso, os
registros eletrônicos.
11.22. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o

horário oficial de Brasília.
11.23. Será fornecido pela Prefeitura de Guarulhos ao candidato certificado de habilitação em concurso,

somente dos concursos realizados nos últimos 5 (cinco) anos, com a finalidade de atestar a
condição de aprovado, não gerando nenhum direito a contratação no presente certame.
solicitar
o
certificado
de
habilitação
o
candidato
http://portaldoservidonguarulhos.sp.gov.br/files/certificado_aprovacao.php

11.24. Para

deverá

acessar:

11.25. Durante a realização de qualquer etapa e/ou procedimento deste Concurso Público não será

permitida a utilização de qualquer tipo de aparelho que realize gravação de imagem, de som ou de
imagem e com pelo candidato, pelos seis familiares, ou por qualquer outros estranhos a este
Concurso Público.
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ANEXO I DO EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO N° 0112019-SGE01
DAS ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO PÚBLICO

MÉDICO (TODAS AS ESPECIALIDADES)
Atender os usuários através de consultas individuais em unidades de saúde da atenção básica,
especialidades, serviço pré hospitalar e hospitalar; Atender as urgências e emergências médicas
intercorrentes em usuários; Emitir diagnósticos, solicitar exames complementares, prescrever medicamentos,
formas de tratamento, encaminhar para serviços especializados, acompanhar o tratamento quando o caso
assim o exigir, empregar meios clínicos e cirúrgicos para promover ou recuperar a saúde dos pacientes;
Realizar visita domiciliar e de vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental, quando necessário; Registrar
suas ações e atividades em formulários próprios, de forma legível e objetiva, responsabilizando-se pelas
informações constantes no prontuário, receita, atestado, guia de encaminhamento e demais documentos
previstos para sua área de atuação; Proceder à passagem de plantão, munindo o médico que cuidará do
próximo turno de todas as informações necessárias relativas aos pacientes e atividades afins; Garantir a
prestação qualitativa dos serviços de assistência e de preservação da saúde, segundo as diretrizes da
política de saúde municipal; Comunicar ao órgão competente as doenças, agravos e eventos em saúde
pública de notificação compulsória; Participar de matriciamento interdisciplinar e ou com outras
especialidades; Desenvolver ações e atividades educativas junto aos usuários, trabalhadores e comunidade;
Executar as atividades e ações de saúde de forma integrada com os demais profissionais de saúde sempre
que houver necessidade; Participar da equipe multidisciplinar da Unidade de Saúde desenvolvendo trabalhos
de educação e prevenção em saúde à população; Participar de atividades, reuniões, treinamentos para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos de trabalho quando solicitado; Participar da elaboração,
execução e avaliação de protocolos, programas e normatização de procedimentos relativos à sua área de
atuação; Participar de campanhas de informação, educação e prevenção, sempre que houver necessidade;
Participar de programas de vigilância em saúde; Contribuir na formulação de políticas públicas de saúde;
Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; Fazer parte de comissões provisórias e permanentes
instaladas na área da saúde; Atender a legislação vigente e, em especial, ao previsto no Código de Ética
Médica . Executar outras atividades afins à sua Unidade a partir das necessidades e demandas da área e de
conformidade com as orientações dadas pela sua gerência imediata; Conhecer os recursos médicos
disponíveis, normas e rotinas de serviços; Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando
autorizado e necessário ao exercício de suas atividades; Obedecer normas de segurança; Organizar e zelar
pelos equipamentos, instrumentos e materiais sob sua guarda e utilização.
MÉDICO DA FAMÍLIA

Prestar assistência médica integral aos indivíduos sob sua responsabilidade, na Unidade de Saúde e quando
necessário no domicilio; Atender as urgências e emergências médicas intercorrentes em usuários;
Encaminhar para serviços especializados quando necessário garantindo a continuidade do tratamento na
Unidade de Saúde; Registrar suas ações e atividades em formulários próprios, de forma legível e objetiva,
responsabilizando-se pelas informações constantes no prontuário, receita, atestado, guia de
encaminhamento e demais documentos previstos para sua área de atuação; Comunicar ao órgão
competente as doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória; Executar as ações
de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, trabalhador, adulto e
idoso, realizando também atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias
ambulatoriais, dentre outros; Valorizar a relação médico-paciente e médico-família como parte de um
processo terapêutico e de confiança; Participar de matriciamento interdiscip linar e ou com outras
especialidades; Desenvolver ações e atividades educativas junto aos usuários, trabalhadores e comunidade;
Executar as atividades e ações de saúde de forma integrada com os demais profissionais de saúde sempre
que houver necessidade; Discutir de forma permanente, junto à equipe de trabalho e comunidade, o conceito
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de cidadania, enfatizando os direitos à saúde e as bases legais que os legitimam; Executar ações básicas de
vigilância em saúde em sua área de abrangência; Participar de atividades, reuniões, treinamentos para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos de trabalho quando solicitado; Participar da elaboração,
execução e avaliação de protocolos, programas e normatização de procedimentos relativos à sua área de
atuação; Participar de campanhas de informação, educação e prevenção, sempre que houver necessidade;
Contribuir na formulação de políticas públicas de saúde; Fazer parte de comissões provis órias e
permanentes instaladas na área da saúde; Atender a legislação vigente e, em especial, ao previsto no
Código de Ética Médica; Executar outras atividades afins à sua Unidade a partir das necessidades e
demandas da área e de conformidade com as orientações dadas pela sua gerência imediata; Conhecer os
recursos médicos disponíveis, normas e rotinas de serviços; Operar equipamentos e sistemas de informática
e outros, quando autorizado e necessário ao exercício de suas atividades; Obedecer normas de segurança;
Organizar e zelar pelos equipamentos, instrumentos e materiais sob sua guarda e utilização.
MÉDICO DO TRABALHO
Realizar exames médicos e elaborar os respectivos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) para os
servidores da Prefeitura de Guarulhos nas situações de admissão, periódico, mudança de função e/ou
atividade demissional; Elaborar os Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) aos usuários do Centro de
Referência de Saúde do Trabalhador (CEREST); Elaborar relatórios de avaliação dos atestados de saúde
apresentados; Participar da elaboração de relatórios analíticos periódicos, de incidência e prevalência de
patologias em geral e doenças ocupacionais em particular, assim como dos acidentes de trabalho, com a
finalidade de implantar e implementar ações e programas de prevenção, para aperfeiçoar o ambiente de
trabalho e melhorar a qualidade de vida do servidor público municipal; Realizar e acompanhar vistorias
técnicas com elaboração de relatórios e laudos, participar de juntas médicas para elaboração de pareceres e
conclusões em situação de matéria médica, participar ativamente das equipes de treinamento do Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT; Colaborar com a equipe na
análise e adequação periódica, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, do
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO das unidades de trabalho e em programas
específicos do SESMT; Estar sempre atualizado em relação à legislação trabalhista e ambiental vigentes no
País; Participar de comissões, grupos de trabalho ou de estudos, quando designado por seu superior
hierárquico; Obedecer às normas de segurança; Executar outras atividades afins à sua unidade funcional, a
partir das necessidades e demandas da área e de conformidade com as orientações dadas pela sua chefia
imediata; Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao
exercício das demais atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas,
equipamentos e local de trabalho sob sua responsabilidade.
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ANEXO II DO EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO N° 0112019-SGE01
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Obs: A legislação, para todos os cargos, deve ser considerada com as alterações e atualizações vigentes até
a data da publicação do edital. Legislação com entrada em vigor após a publicação do edital poderá ser
utilizada, quando superveniente ou complementar a algum tópico já previsto ou indispensável à avaliação
para o cargo. Todos os temas englobam também a legislação que lhes é pertinente, ainda que não expressas
no conteúdo programático.

PARA O EMPREGO PÚBLICO DE: MÉDICO (Todas as Especialidades)
CONHECIMENTOS GERAIS

POLÍTICA DE SAÚDE:
Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil: Saúde;
Constituição Federal: Título VIII — Da Ordem Social, Cap. II - Da Seguridade Social. Organização da Atenção
Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma
Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde — Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da
população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no
Estado de São Paulo. Doenças de notificação compulsória Estadual e Nacional. Calendário Nacional de
Vacinação. Leis Federais n.°s 8.080/1990 e 8.142/1990. Decreto Federal n.° 7.508/2011.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:
Sistema Operacional: Windows/Linux: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho,
área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação
com o conjunto de aplicativos. ThunderBird/Webmail — Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico,
preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Mozilla Firefox/Google Chrome — Internet:
Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
MÉDICO ACUPUNTURISTA
Medicina Tradicional Chinesa — Teorias Básicas:
Conteúdo Fundamental da Teoria Yin-Yang;Aplicação Prática da Teoria Yin-Yang; Teoria dos Cinco
Elementos ou Cinco Movimentos; Fisiologia: • Qi, o Sangue (Xue) e os Líquidos Orgânicos (Jin Ye) • Jing
(essência), Shen (mente) • Os Zang Fu: (Zang/órgão) e suas funções, os Fu (vísceras) e suas funções •
Relacionamentos entre Zang, Fu as Vísceras Particulares • Classificação Geral dos Jing Luo • Os doze
Meridianos principais (Jing Mai) • Os pontos de Acupuntura; Mecanismos de Ação da Acup untura: A
participação dos Sistemas Nervoso, Imune e Endócrino • O ponto de Acupuntura e a recepção do estímulo •
A natureza do Estímulo. Estudo Anatomofuncional do Jing -Mai (Meridianos). Principais e Pontos; Trajeto
Externo e Interno • Localização e Função dos Pontos Relações com órgão e vísceras • Conexões. Jin-Jing
Meridianos Tendinosos:•Trajeto e distribuição, as zonas de Influência, relações com os Meridianos Principais.
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Jin Bie-Meridianos Divergentes: • Trajeto e distribuição, relações com os Meridianos Principais. Qi Jing Ba
Mai-Meridianos Extraordinários: Trajetos e Relações. Características Gerais — A organização em Pares.
Pontos Mestres (de abertura) Du Mai e Ren Mai (Pequena Circulação); Etiologia (Bing Yin): Classificação dos
Fatores Etiológicos; Fatores Externos. Fatores Internos. Fatores nem internos, nem externos; Patogenia (Bing Ji). O
processo de adoecimento. Modificações Patológicas. Produções Patogênicas: Yu Xue e Tan Yin (Estagnação
de Sangue; Flegma ou Mucosidade). Zang Fu: Diferenciação de Síndromes. Distúrbios das Zang (Órgãos).
Distúrbios dos Fu (Vísceras). Distúrbio envolvendo mais de um órgão; Semiologia: Inspeção, Olfação,
Interrogatório, Palpação, Auscultação; Fisiopatologia dos Jing Luo: Sinais Patológicos dos 12 Meridianos
Principais Sinais Patológicos de Ren Mai e Du. Os 8 princípios Diagnósticos; Relações entre Síndromes e
Excesso e Deficiência. As Síndromes de Qi, de Xue (sangue), de Yin Ye (líquidos orgânicos); Tratamento:
Princípios de Tratamento. Regras Terapêuticas. Princípios de Seleção de Pontos. A Técnica da
Acupuntura.Métodos Terapêuticos Auxiliares: Auriculoterapia, Eletroacupuntura, Moxabustão, Agulhas
aquecidas, Ventosas; Terapêutica: Abordagem da Nosologia Ocidental pela Acupuntura; Metodologia da
pesquisa científica. Deontologia. Código de Ética Médica.

MÉDICO ALERGISTA
Fisiopatologia das Doenças Alérgicas Respiratórias: Asma e Rinite Alérgica. Tratamento medicamentoso e
não medicamentoso da Rinite Alérgica. Classificação e tratamento da asma. Dermatoses Alérgicas. Métodos
Diagnósticos em Alergia. Mecanismos de Hipersensibilidade. Reações Adversas a Drogas. Hipersensibilidade
por venenos de insetos. Reações Anafiláticas. lmunoterapia alérgen o-específica. Aeroalérgenos. Alergia
alimentar.

MÉDICO CARDIOLOGISTA
Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho cardiovascular. Métodos
diagnósticos: eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética,
radiologia. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial.
Isquemia miocárdica. Síndromes clínicas crônicas e agudas: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e
profilaxia. Doença reumática. Valvopatias. Diagnóstico e tratamento. Miocardiopatias. Diagnóstico e
tratamento. Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas. Diagnóstico e
tratamento. Distúrbios de condução. Marca-passos artificiais. Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar.
Síncope. Doenças do pericárdio. Doenças da aorta. Embolia pulmonar. Cor pulmonar. Patologias sistêmicas
e aparelho cardiovascular. Infecções pulmonares.

MÉDICO CLÍNICO GERAL
Doenças Cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença cardiovascular; insuficiência
cardíaca; cardiomiopatias; doença arterial coronária; arritmias; doenças do miocárdio e pericárdio;
hipertensão arterial sistêmica; doenças vasculares periféricas; diagnóstico diferencial de dor torácica;
alterações eletrocardiográficas; doenças valvar e da aorta. Doenças Pulmonares: avaliação e tratamento do
paciente com doença respiratória; doença intersticial e infiltrativa; doenças pulmonares obstrutivas; doenças
da pleura e mediastino; neoplasia pulmonar; síndrome da apneia do sono e doenças pulmonares ambiental e
ocupacional. Doenças Renais: avaliação e tratamento do paciente com doença renal; distúrbios eletrolíticos e
de fluidos; doenças glomerular; vascular renal; insuficiência renal aguda e crônica; desord ens não
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glomerulares. Doenças Gastrointestinais: avaliação e tratamento das principais manifestações clínicas das
doenças gastrointestinais; doenças do esôfago; do estômago e duodeno; doença inflamatória intestinal;
neoplasias do trato gastrointestinal e doenças do pâncreas. Doenças do Fígado e Sistema Biliar: avaliação
laboratorial do fígado; icterícia; hepatite aguda e crônica; insuficiência hepática; cirrose e suas complicações;
doenças da vesícula biliar e trato biliar; neoplasias do fígado; doenças infiltrativas e vascular. Doenças
Hematológicas: desordens da hemostasia (sangramento e trombose); avaliação e tratamento das anemias;
avaliação da leucocitose e leucopenia. Doenças do Metabolismo: obesidade; anorexia nervosa e bulimia;
desordens do metabolismo dos lipides. Doenças Endocrinológicas: doenças da tireoide; diabetes melito;
hipoglicemia e insuficiência adrenal. Doenças Musculoesqueléticas e do Tecido Conectivo: avaliação e
tratamento do paciente com doença reumática; artrite reumatoide; Lúpus eritematoso sistêmico;
espondiloartropatias; síndrome do anticorpo-fosfolípide; esclerose sistêmica; osteoartrites; gota e desordens
do tecido mole não articular. Doenças Ósseas e do Metabolismo Ósseo: osteoporose; doenças da
paratireoide e distúrbios do cálcio. Doenças Infecciosas. Doenças Neurológicas / Psiquiátricas: avaliação do
paciente neurológico; desordens da consciência; demência e distúrbios de memória; doenças
cerebrovasculares; cefaleias; avaliação das síncopes; miastenia gravis; doença de Parkinson; diagnóstico
diferencial da síndrome convulsiva; distúrbios ansiosos e depressão. Urgências e Emergências: reanimação
cardiopulmonar; avaliação e tratamento inicial do paciente em choque; imobilizações e cuidados no local do
acidente; atendimento inicial ao paciente traumatizado; diagnóstico e tratamento inicial das emergências
diabéticas; anafilaxia e reações alérgicas agudas; controle agudo da dor; diagnóstico e tratamento inicial das
síndromes coronárias agudas; diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão; insuficiência
respiratória aguda; hemorragias digestivas; anestesia para realização de suturas e drenagem de abcessos.
Principais Problemas Médicos relacionados aos Idosos. Rastreamento de Doenças Cardiovasculares e do
Câncer. Prevenção do Câncer. Exame Periódico de Saúde. Promoção da Saúde: controle da obesidade,
tabagismo e vacinação. Preenchimento de receitas médicas.

MÉDICO DA FAMÍLIA

Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento clínico e prevenção das doenças: Cardiovasculares —
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, tromboses venosas, hipertensão
arterial, choque; Pulmonares — insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva
crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar; do Sistema digestivo — neoplasias, gastrite e
ulcera péptica, colecistopatias, diarreias agudas e crônicas, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática,
parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon; Renais — insuficiência
renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido-base, nefrolitíase,
infecções urinárias; Metabólicas e do sistema endócrino — hipovitaminoses, desnutrição, diabetes melito, hipo
e hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal; Hematológicas — anemias hipocrônicas, macrocíticas e
hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação , leucemias e linfomas,
acidentes de transfusão; Reumatológicas — orteoartrose, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa,
doenças do colágeno; Neurológicas — coma, cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites,
neuropatias periféricas, encefalopatias; Psiquiátricas — alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos,
pânico, depressão; Infecciosas e transmissíveis — sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano,
coqueluche, raiva, febre tifoide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas,
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esquistossomose, leishmaniose, malária, tracoma, estreptocócicas, estafilocócicas, doença meningocócica,
infecção por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; Dermatológicas — escabiose, pediculose, dermatofitose,
eczema, dermatite de contato, onicomicose, infecção bacteriana; imunológicas — doença do soro, edema,
urticária, anafiloxia; Ginecológicas — doença inflamatória da pelve, leucorreias, intercorrência no ciclo
gravídico puerperal; de Intoxicações exógenas — barbitúricos, entorpecentes. Puericultura. Imunização.
Calendário Nacional de Vacinação. Alimentação. Principais patologias do recém -nascido. Problemas de
crescimento físico, de desenvolvimento motor e de nutrição. Desenvolvimento neurológico. Principais
patologias oftalmológicas da infância. Principais problemas de vias aéreas superiores — nariz, garganta,
ouvido, boca e pescoço. Doenças exantemáticas, doenças de pele mai s comuns na infância. Principais
doenças ortopédicas. Principais doenças oncológicas. Principais doenças infectocontagiosas da infância.
Principais doenças cirúrgicas da infância. Conhecimento da legislação e normas clínicas que norteiam as
transferências inter-hospitalares.

MÉDICO DO TRABALHO
Noções gerais de medicina. Bioestatística. Epidemiologia. Doenças infecciosas. Sistema imunitário e suas
doenças. Sistema respiratório e suas doenças. Sistema cardiovascular e suas doenças. Sistema gênito urinário e suas doenças. Sistema digestivo e suas doenças. Sistema endócrino e suas doenças. Sistema
locomotor e suas doenças. Sistema neurológico e suas doenças. Órgãos dos sentidos e suas doenças.
Psiquismo e suas doenças. Metabolismo e suas doenças. Distúrbios nutricionais. Dermatologia. Hematologia.
Genética e noções de doenças hereditárias. Saúde do trabalhador. Noções de estatística e epidemiologia em
medicina do trabalho. Noções de fisiologia do trabalho. órgãos dos sentidos. Metabolismo e alimentação.
Sistemas respiratório, cardiovascular e locomotor, entre outros. Doenças profissionais e doenças
relacionadas ao trabalho: pneumoconioses, asma ocupacional, neoplasias, perda auditiva, hepatopatias,
nefropatias, doenças infecciosas, doenças cardiovasculares, hemato patias, LER/Dort, entre outras.
Sofrimento psíquico e psicopatologia do trabalho, incluindo o estresse relacionado ao trabalho e o uso de
álcool e outras drogas. Agentes físicos e riscos à saúde. Agentes químicos e riscos à saúde, incluindo noções
de toxicologia. Agentes biológicos e riscos à saúde. Ergonomia e melhoria das condições de trabalho:
conceitos e princípios da ergonomia. Carga de trabalho. Processo e Organização do trabalho. Trabalho sob
pressão temporal. Novas tecnologias, automação e riscos à saúde, entre outros. Trabalho noturno e em
turnos: riscos à saúde e noções de cronobiologia. Acidentes do trabalho: definições e prevenção. Noções de
funcionamento de um serviço de medicina e segurança do trabalho em empresas: composição,
funcionamento e atribuições do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho (SESMT). Noções de avaliação e controle dos riscos ligados ao ambiente de trabalho. Noções de
acompanhamento médico de portadores de doenças crônicas relacionadas ao trabalho.lnvestigação do nexo
causal, tendo em vista o quadro de adoecimento e a atividade laborai. Noções de legislação relacionada à
saúde e à segurança do trabalho (Normas Regulamentadoras / NRs - MTb), incluindo legislação acidentária
e normas internacionais da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Previdência Social: funcionamento,
legislação e conduta médico-pericial.

MÉDICO DERMATOLOGISTA
Anatomia e fisiologia da pele; imunopatologia cutânea; histopatologia das doenças de pele; dermatoses
eczematosas; dermatoses eritemato-pápulo-escamosas; dermatose seborreica, psoriasis, ptiriasis rósea de
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Gilbert, líquen plano, outras formas de líquen; púrpuras; pruridos: estrófulo , nodular de Hyde, Hebra,
astealósico, anogenital, idiopática; dermatoses vesico -bolhosas: pênfigos, Duhring Brock, dermatose linear
por IgA, herpes gestationes, impetigo herpertiforme; acnes; micoses; dermatoses ulcerosas; doenças do
tecido conjuntivo; infecções bacterianas da pele; doenças sexualmente transmissíveis, AIDS; micoses
superficiais; micoses profundas; dermatoviroses; escabioses e outras dermatoses parasitárias; dermatoses
metabólicas; reações de hipersensibilidade da pele: urticária, E. polimo rfo, Stevens Jonhson, Lyell e S. SS.
SS; dermatoses congênitas e hereditárias; tumores da pele; linformas e outros processos malignos;
terapêutica tópica das dermatoses; cirurgia dermatológica; leishmaniose; M. H. M. Hansen; aspectos
macroscópicos e microscópicos do exame micológico direto e cultura; terapêutica sistêmica das dermatoses;
manifestação cutânea das doenças sistêmicas. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições das
funções.

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA
Princípios de ação hormonal. Fisiologia da regulação do eixo hipotálamo-hipófise. Neuroendocrinologia:
crescimento normal e aberrante. Acromegalia. Síndromes hiperprolactinêmicas. Diabetes insipidus. Testes de
função hipofisária. Tumores hipofisários e suprahipofisários, com ou sem repercussão endócrina. Tireoide:
Fisiologia tireoidiana. Hiper e hipotireoidismo. Bócios. Neoplasias tireoidianas. Paratireoides: Fisiologia de
regulação do cálcio, fósforo e magnésio. Hiperparatireoidismo e hipoparatireoidismo. Diagnóstico diferencial
das hipercalcemias. Doenças osteometabólicas (Paget, osteoporose, raquitismo). Pâncreas: Diabetes
mellitus tipos 1 e 2: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e suas complicações. Adrenal: Bio -síntese
esteroide e sua regulação. Regulação hormonal do metabolismo da água e eletrólitos. Insuficiência adrenal e
Síndrome de Cushing. Síndrome de excesso de mineralocorticoides. Hiperplasia adrenal congênita. Tumores
do córtex adrenal. Feocromocitoma. Puberdade e diferenciação sexual: Distúrbios da puberdade e da
diferenciação sexual. Endocrinologia feminina: Ciclo menstrual normal e patológico. Síndromes anovulatórias.
Amenorreias. Infertilidade. Síndromes hiperandrogênicas. Tumores ovarianos. Menopausa. Endocrinologia
da gestação. Andrologia: Fisiologia do eixo hipotálamo / hi pófise / testículos. Hipogonadismo, métodos,
diagnósticos e tratamento. Infertilidade masculina. Disfunção erétil. Ginecomastia. Obesidade: Tipos,
fisiopatologia, tratamento. Dislipidemias. Endocrinologia do envelhecimento: Principais alterações hormonais
da terceira idade. Desordens endócrinas paraneoplásticas: Apudomas. Hipertensão de origem endócrina.
Síndrome plurimetabólica. Código de Ética Médica.

MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA
Esôfago: esofagite de refluxo e hérnia de hiato, tumores. Estômago e duodeno: gastrites, úlcera péptica
gastroduodenal, hemorragia digestiva alta, tumores. Intestino delgado: má absorção intestinal, doenças
inflamatórias agudas intestinais, doenças inflamatórias crônicas intestinais, patologia vascular dos intestinos,
tumores. Intestino grosso: diarreia, constipação e fecaloma, doença diverticular dos cólons, retocolite
ulcerativa inespecífica, parasitoses intestinais, tumores. Fígado: doenças metabólicas, álcool e fígado, drogas
e fígado, hepatite e vírus (agudas e crônicas), hipertensão portal, cirrose hepática, ascite, encefalopatia
hepática, tumores. Vias biliares: discinesia biliar. Colecistites (agudas e crônicas), litíase biliar, colangites,
tumores. Pâncreas: pancreatite aguda, pancreatite crônica, cistos pancreáticos, tumores . Outras afecções do
aparelho digestivo: esquistossomose mansoni, doença de Chagas, peritonites, hormônios gastrointestinais,
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suporte nutricional em gastroenterologia, imunologia do aparelho digestivo, distúrbios funcionais do aparelho
digestivo (psicossomáticos).

MÉDICO GERIATRA

Epidemiologia do envelhecimento. O idoso na legislação brasileira e políticas nacionais para o
envelhecimento. Teorias do envelhecimento. Biologia e fisiologia do envelhecimento. Semiologia do idoso.
Avaliação funcional e exame mental e psíquico do idoso. Afecções do sistema nervoso (transtorno cognitivo
leve, demências, depressão, delirium, doenças cerebrovasculares, distúrbios do sono, síndromes
extrapiramidais, neuropatias periféricas). Afecções do sistema cardiovascular (aterosclerose e fatores de
risco para doença cardiovascular, hipertensão arterial, hipotensão ortostática, insuficiência cardíaca,
arritmias, doença arterial coronariana, valvulopatias, tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda,
insuficiência venosa crônica, doença arterial periférica). Afecções do sistema respiratório (doença pulmonar
obstrutiva crônica, pneumonias, tuberculose). Afecções do sistema digestivo (hemorragia diges tiva,
constipação, diarreia, doença diverticular do cólon). Afecções do sistema geniturinário (doenças da próstata,
infecção urinária, insuficiência renal, disfunção sexual, incontinência urinária). Afecções do sistema endócrino
(diabetes mellitus, doenças da tireoide, dislipidemia, climatério, obesidade). Afecções do sistema
hematológico (anemias, leucemias, linfomas, mieloma múltiplo). Afecções do sistema osteomuscular e tecido
conjuntivo (osteoporose, doença de Paget, osteoartrose, polimialgia reumática e arterite de células gigantes).
Envelhecimento do sistema imunológico. Principais afecções otorrinolaringológicas no idoso. Principais
afecções oftalmológicas no idoso. Principais afecções dermatológicas no idoso. Quedas. Síncope e vertigens
no idoso. Síndrome da imobilização. Úlceras de pressão. Distúrbios hidroeletrolíticos no idoso. Neoplasias no
idoso. Traumas no idoso. Avaliação pré-operatória do idoso. Tratamento da dor crônica. Medicina preventiva
e envelhecimento (nutrição, saúde bucal, imunização, atividade física, rastreamento de doenças). Maus
tratos aos idosos. Latrogenia. Farmacocinética e farmacodinâmica das drogas no idoso. Princípios de
reabilitação geriátrica. Emergências em geriatria. Assistência ao idoso em instituições asilares. Assistência
domiciliar ao idoso. Problemas éticos e legais em medicina geriátrica.

MÉDICO GINECOLOGISTA

Ginecologia - Anatomia. Embriologia do sistema urogenital e mamário. Semiologia. Fisiologia.
Bioesteroidogênese e farmacologia dos hormônios. Puberdade normal e anormal. Climatério. Amenorreias.
Hiperandrogenismo. Hiperprolactinemias. Estados intersexuais. Infertilidade. Anticoncepção. Doenças
sexualmente transmissíveis. Patologia benigna de mama. Patologia benigna de vulva. Patologia benigna de
vagina. Patologia benigna de colo uterino. Patologia benigna de corpo uterino. Patologia benigna de ovário.
Patologia maligna de mama. Patologia maligna de vulva e vagina. Patologia maligna de colo uterino.
Patologia maligna de corpo uterino. Patologia maligna de ovário. Distopias genitais. Dor pélvica. Emergências
ginecológicas. Ginecologia operatória. Aspectos éticos e médico-legais em ginecologia. Obstetrícia Embriogênese e desenvolvimento fetal. Anexos do embrião e feto. Trocas materno-ovulares. Endocrinologia
do ciclo gestativo. Estudo da bacia. Estática fetal. Contratilidade uterina. Mecanismo de parto. Alterações do
organismo materno na gravidez. Propedêutica na gravidez: diagnóstico de gravidez, anamnese, exame físico,
exames complementares. Assistência pré-natal. Parto e puerpério e lactação normais (estudo clínico e
assistência). Analgesia e anestesia. Doenças intercorrentes do ciclo grávido-puerperal . Doença hipertensiva
(específica e não específica) da gestação. Abortamento. Prenhez ectópica. Neoplasia trofoblá stica
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gestacional. Implantações heterotrópicas da placenta. DPP. Distúrbios da hemocoagulação, embolia
amniótica e choque. Polidramnia, oligodramnia e amniorrexe prematura. Prem aturidade. Gemelidade.
Hidropsia fetal imune e não imune. Gravidez prolongada. Patologia das membranas, placenta e cordão
umbilical. Anomalias congênitas. Gravidez de alto risco. Medicina fetal. Patologias do parto, puerpério e
lactação. Tocurgia. Indicações de cirurgias no ciclo gestativo. Mortalidade materna e perinatal.

MEDICO HEMATOLOGISTA
Dados históricos, situação atual, tendências e especulações para o futuro; Legislação Hemoterápica:
Resolução RDC n° 343, DOU de 19/12/2002; Imunologia e suas relaçõe s com a transfusão de sangue:
componentes celulares do sistema imune. Resposta imune a antígenos dos eritrocitários, Complemento,
Fisiopatologia da hemólise imune; Grupos Sanguíneos: definição de um sistema de grupo sanguíneo. Grupo
Sanguíneo ABO. Sistema Sanguíneo Rh. Sistema Sanguíneo li, Lewis, P e MNS; Sistema Kell, Duffy, Kidd e
Lutheran; Sistema de Histocompatibilidade (HLA); Sistema de antígenos plaquetários; Testes de
compatibilidade de hemácias: tipagem de compatibilidade ABO e Rh. Pesquisa e ident ificação de anticorpos
anti-eritrocitários (PAI e Painel de hemácias); Provas de Compatibilidade; Eluição; Obtenção de Sangue:
captação de candidatos à doação de sangue, Triagem clínico -laboratorial dos candidatos à doação de
sangue; Coleta de sangue: controle sorológico e imuno-hematológico do sangue coletado; Preparação de
componentes sanguíneos: concentrado de hemácias, plasma e crioprecipitado. Componentes pobres em
leucócitos e componentes irradiados; Uso clínico de sangue e seus componentes: component es que visam
transfundir hemácias; componentes que visam transfundir plaquetas, reposição de fatores de coagulação,
reposição de proteínas plasmáticas; Política transfusional em um hospital; Terapia transfusional em situações
especiais: em clínica cirúrgica, nos distúrbios da coagulação sanguínea; Produtos plasmáticos e substitutivo
do sangue; Albumina humana: características, uso clínico e seus efeitos adversos; Concentrado de fatores
plasmáticos: características, uso clínico e seus efeitos adversos; Efeit os adversos das transfusões
sanguíneas: aloimunização, Reações transfusionais imunológicas e não imunológicas; Transmissão de
doenças infectocontagiosas; Hemopoese; Citologia das células do sangue e dos órgãos hemoformadores;
Aféreses: terapêuticas e não terapêuticas, Indicações, Tratamentos e controles; Uso de processadoras
celulares automatizadas de sangue na obtenção e recuperação de sangue; Autotransfusão: procedimentos,
terapêutica e controles; Transplante de medula óssea: procedimentos, obtenção, arma zenamento, controles
e terapêutica em hemoterapia; Código de Ética Médica.

MÉDICO HOMEOPATA
Princípios da Similitude. Fundamentos da Homeopatia. Filosofia de Kent. Energia vital — história e conceito.
Vitalismo — conceitos. Conceitos — Saúde, Enfermidade, noxa — susceptibilidade, idiossincrasia, agravação
homeopática, supressão, metáfase mórbida. Alopatia — enentiopatia, isopatia, tautopatia, unicismo,
pluralismo, complexismo. Patogenesia — conceito e importância. Princípios da anamnese homeopática.
Conceito Miasma — psoRa — psicose — siphylis. Matéria médica — Lycopodium, Pulsatilla, Belladona,
Lacheses, nux vômica, arnica, calcaria carbônica, veratrum album, Tuberculinunn, carsinosinum, sulphur,
arsenicum album, thuya ocidentalis, mercurius phospharus, aurum ocidentalis, aconitun napelus, natrum
muriatricum. Interação médica alopática—homeopática.

MÉDICO INFECTOLOGISTA
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Princípios da Terapia anti-infecciosa e uso racional de antimicrobianos. Epidemiologia: vigilância
epidemiológica e investigação epidemiológica (casos e epidemias). Imunização: calendário vacinai,
imunobiológicos especiais e eventos adversos pós-vacinais. Sepse. Infecções bacterianas: infecção do trato
urinário, meningite, pneumonia adquirida na comunidade e no hospital, endocardite, infecção da corrente
sanguínea, gastroenterocolite, infecções de pele e tecido celular subcutâneo, osteomielite, tuberculose,
hanseníase, febre tifoide, tétano, difteria, leptospirose, c ólera. Febre Maculosa. Doenças sexualmente
transmissíveis (DST): AIDS, sífilis, gonorreia, linfogranuloma venéreo, cancro mole e condiloma acuminado.
Infecções causadas por vírus: Hepatites virais, Mononucleose Infecciosa, Vírus do grupo herpes, influenza,
raiva, arboviroses (dengue, febre amarela). Doenças exantemáticas. Infecções fúngicas: micoses
superficiais, candid Fase, paracoccidioidomicose, histoplasmose, criptococose, aspergilose. Infecções por
protozoários: amebíase, giardíase, toxoplasmose e doença de Chagas. Parasitoses intestinais. Doenças
tropicais: malária, calazar, leishmaniose tegumentar americana e esquistossomose. Acidentes por animais
peçonhentos. Risco de infecção ocupacional. Biossegurança. Isolamento e precauções. Conceitos básicos
de microbiologia no controle das infecções hospitalares. Doenças de notificação compulsória.

MÉDICO NEFROLOGISTA
Embriologia,anatomia e fisiologia renal; Avaliacao clínica e laboratorial da função renal; Métodos de Imagem
em Nefrologia; Diagnóstico e tratamento de: Hematúria , Proeteinúria, Síndrome Nefrítica, Síndrome
Nefrótica, Glomerulonefrites rapidamente progressivas; Fisiologia e fisiopatologia dos: distúrbios
hidroeletrolíticos e ácido-básicos, Distúrbios da água e sódio, Distúrbios do metabolismo do po tássio,
Distúrbios do metabolismo do cálcio, fósforo e magnésio, Acidose Metabólica, Acidose Respiratória, Alcalose
Respiratória, Alcalose Metabólica; Manifestações maiores das nefropatias: Oligúria, Anúria, Poliúria, Noctúria,
Disúria, Frequência, hematúria, pigmentúria, cólica renal, massa renal, edema, hipertensão artérial sistêmica
e uremia); Doencas glomerulares primárias: Doença das lesões mínimas, Glomeruloesclerose focal e
segmentar, Glomerulopatia membranosa, Glomerulonefrite membranoproliferativa, crioglobulinemia,
Nefropatia por IgA e distúrbios correlatos; O rim nas doenças sistêmicas: Insuficiencia cardíaca congestiva,
Necrose de papila renal, Doencas tubulointersticiais, Uropatia Obstrutiva, Refluxo vesicoureteral, Insuficiência
renal aguda, Insuficiência renal crônica, Nefrolitíase hepatopatias, Lúpus eritematoso sistêmico, outras
doenças reumatológicas, Vasculites, Nefropatia diabética, Disproteinemias, Amiloiodoses, Síndrome
hemolítico-urêmica, Púrpura trombocitopênica, Rim e HIV/AIDS; O rim nas doenças infecciosas: GNDA,
malária, leptospirose, Infecções do trato urinário, hepatites virais e esquistossomose; Farmacologia em
doenças renais; Tratamento: Hemodiálise, Hemoperfusão no tratamento das intoxicações, Diálise peritoneal,
Biopsia renal, Plasmaférese em Nefrologia, Transplante renal; Doenças renais hereditárias e congênitas; O
rim na gravidez e no idoso. Código de Ética Médica.

MÉDICO NEUROLOGISTA
Cefaleias. Algias craniofaciais. Comas. Fisiopatologia do sono. Traumatismos cranioencefálico s.
Traumatismos raquimedulares. Síndrome de hipertensão intracraniana. Tumores intracranianos. Tumores
intrarraquianos. Doenças desmielinizantes. Doenças degenerativas do sistema nervoso. Miopatias.
Neuropatias periféricas. Infecções do sistema nervoso. Neuroparasitoses mais frequentes no Brasil.
Acidentes vasculares do encéfalo e da medula. Manifestações neurológicas de doenças sistêmicas.
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Epilepsias. Demências. Fisiopatologia da motricidade. Fisiopatologia da sensibilidade. Síndromes corticais.
Síndromes do tronco cerebral. Síndromes medulares.

MÉDICO NEUROPEDIATRA
Semiologia. Malformações do SNC. Encefalopatia hipóxico -isquêmica do neonato. Hemorragias
intracranianas no período neonatal. Crises convulsivas na infância. Cefaleias na infância e na adolescência.
Doenças infecciosas e parasitárias. Doenças neuromusculares. Erros inatos do metabolismo. Síndromes
neurocutâneas. Tumores intracranianos na infância. Doenças cerebrovascul ares na infância. Paralisia
cerebral.

MÉDICO ORTOPEDISTA
Afecções ortopédicas comuns na infância. Epifisiólise proximal do fêmur. Poliomielite —fase aguda e crônica.
Tuberculose osteoarticular. Paralisia obstétrica. Osteomielite aguda e crônica. Pioartrite. Ortopedia em geral:
cervicobraquialgias —artrite degenerativa da coluna cervical, síndrome do escaleno anterior e costela cervical.
Ombro doloroso. Lombociatalgias —artrite degenerativa da coluna lombo -sacra; hérnia de disco;
espondilólise; espondilolistese. Tumores ósseos benignos e malignos. Traumatologia —fraturas e luxações da
coluna cervical, dorsal e lombar; fratura da pélvis; fratura do acetábulo; fratura e luxação dos ossos dos pés;
fratura e luxação do tornozelo; fratura diafisária dos ossos dos pés; fratura e luxação do joelho; lesões
meniscais e ligamentares; fratura diafisária do fêmur; fratura transtrocanteriana; fratura do colo do fêmur;
fratura do ombro; fratura da clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero; fratura da extremidade d istai
do úmero; luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio; fratura e luxação de Monteggia; fratura diafisária
dos ossos do antebraço; fratura de Colles e Smith; luxação do carpo; fratura do escafoide carpal.
Traumatologia da mão —fratura metacarpiana e falangiana; ferimento da mão; lesões dos tendões flexores e
extensores dos dedos. Anatomia e radiologia em ortopedia e traumatologia —Anatomia do sistema
osteoarticular; radiologia, tomografia, ressonância nuclear magnética e ultrassonografia do sistem a
osteoarticular; anatomia do sistema muscular; anatomia dos vasos e nervos; anatomia cirúrgica: vias de
acesso e cirurgia ortopédica e traumatológica e anomalias congênitas.

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
Otologia: fisiologia auditiva, avaliação do paciente com vertigem, patologia do pavilhão auricular e do conduto
auditivo; patologia da membrana timpânica e do ouvido médio; Audiologia. Rinologia — Anatomia e histologia
do nariz e seios paranasais; fisiologia do nariz e seios paranasais; distúrbios de olfaç ão; Patologias
inflamatórias da fossa nasal e dos seios paranasais; Faringo e Laringologia: Rinites; Sinusites; Anatomia e
histologia das glândulas salivares; Traumatismos maxilofaciais. Código de Ética Médica.

MÉDICO PATOLOGISTA
Avaliação de métodos em bioquímica clínica. Fase pré-analítica dos exames em bioquímica clínica.
Princípios metodológicos em: espectrofotometria, eletroforese, cromatografia, espectrometria de massa,
eletroquímica, nefelometria, turbidimetria, espectrofotometria de absorção atômica, técnicas imunoquímicas,
técnicas com ácidos nucleicos. Automação laboratorial em bioquímica clínica. Avaliação laboratorial do
metabolismo dos carboidratos. Avaliação laboratorial do metabolismo de lípides, lipoproteínas e
apolipoproteínas. Avaliação laboratorial do metabolismo do ferro. Avaliação do metabolismo ósseo. Avaliação
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do metabolismo das Porfirinas. Avaliação laboratorial das proteínas. Avaliação laboratorial da função renal.
Avaliação laboratorial da função hepática. Avaliação laboratorial da função pancreática. Avaliação laboratorial
do diagnóstico das doenças cardíacas. Avaliação do metabolismo, equilíbrio hidroeletrolítico. Avaliação do
metabolismo ácido básico. Princípios da gasometria. Monitorização terapêutica de drogas. Toxicologia clínica.
Enzimologia clínica. Vitaminas. Metais tóxicos e elementos traço. Urinálise. Controle de qualidade em
bioquímica clínica. Avaliação de ensaios de proficiência. Gestão de qualidade no laboratório. Boas práticas
em laboratórios clínicos.
MÉDICO PEDIATRA
O recém-nascido (RN): principais características e cuidados com o recém-nascido de termo e o prematuro.
Diagnóstico e tratamento das doenças mais comuns do RN. Displasia Congênita do Quadril. Diagnóstico
diferencial e tratamento das infecções congênitas, diagnóstico diferencial da icterícia neonatal, anemia do
prematuro, teste de triagem neonatal, triagem auditiva neonatal, reflexo vermelho. Reanimação ao
nascimento de RN de baixo e alto risco, seguimento pós-alta de RN pré-termo. Quimioprofilaxia antirretroviral
para o RN exposto ao HIV. Alimentação: aleitamento materno, orientações alimentares para lactente, préescolar, escolar e adolescente. Restrições ao aleitamento materno. Imunização: calendário oficial de
vacinação e imunização em grupos de risco. Crescimento e desenvolvimento. Prevenção da desnutrição e da
obesidade: atenção integral à criança em idade escolar; assistência individual e ações coletivas de saúde na
creche e na escola. Adolescência: principais problemas de saúde do adolescente. Prevenção do tabagismo,
alcoolismo e do uso de drogas ilícitas. Afecções gastrointestinais: diarreia aguda e persistente, tratamento
oral e endovenoso da desidratação, doença celíaca, constipação intestinal, refluxo gastresofágico, dor
abdominal recorrente. Afecções de vias aéreas superiores: rinites, rinossinusopatias, otites,
faringoamigdalites e laringites, estomatites, síndrome da apneia obstrutiva do sono, epistaxe. Afecções de
vias aéreas inferiores, síndrome do lactente sibilante, asma, pneumonias, abordagem da tosse aguda e
persistente, laringotraqueobronquites, difteria, bronquiolite virai aguda, diagnóstico da fibrose cística.
Doenças infecciosas: celulites, doenças exantemáticas, coqueluche, leptospirose, meningites, parotidite
epidêmica, dengue, influenza, candidíase, varicela, parasitoses intestinais, tuberculose, hansen Fase,
hepatites virais (A, B e C), diagnóstico inicial da AIDS. Doenças hematológicas: doença falciforme,
diagnóstico diferencial das policitemias, anemias em geral, anemia hemolítica por deficiência enzimática
(G6PD), leucemia linfocítica aguda, doenças hemorrágicas, púrpura trombocitopênica idiopática (PTI),
coagulopatias, hemofilia. Afecções do trato geniturinário: infecções do trato urinário, glomerulonefrite difusa
aguda, síndrome nefrótica idiopática, insuficiência renal aguda, diabetes insipidus, vulvovaginites, postites.
Diagnóstico das imunodeficiências primárias e secundárias. Doenças reumatológicas: artrites e artralgias:
principais etiologias e diagnóstico diferencial na infância e adolescência. Doenças endocrinológicas:
hipotireoidismo, hipertireoidismo, telarca precoce, puberdade precoce, ginecomastia, hirsutismo,
criptorquidia, diabetes mellitus tipo I e tipo II. Doenças neurológicas: convulsões, meningites, transtorno do
deficit de atenção e hiperatividade, autismo. Problemas oftalmológicos mais comuns na infância. Prevenção
da ambliopia, conjuntivites e tracoma. Dermatopatias mais frequentes na inf ância e adolescência.
Dermatoses do RN, dermatite atópica, dermatite seborreica, pitiríase alba, acne, micoses superficiais,
dermatoviroses, impetigo, dermatozooparasitoses, queimaduras, urticária e angioedema. Cardiopatias:
diagnóstico da insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão arterial, criança com sopro, criança com
cianose, cardiopatias congênitas, endocardite infecciosa, miocardite, arritmias cardíacas. Diagnóstico
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precoce das neoplasias mais comuns na infância. Dores recorrentes: abdominal, cefaleia e dor em membros.
Adenomegalias e hepatomegalias: principais etiologias e diagnóstico diferencial na infância e adolescência.
Problemas cirúrgicos mais comuns na infância e adolescência. Hérnia umbilical, inguinal, inguinoescrotal,
fimose, parafimose, apendicite. Abuso e maus-tratos: aspectos psicossociais, diagnóstico e conduta.
Prevenção de acidentes na infância e adolescência.

MÉDICO PNEUMOLOGISTA
Função e estrutura do sistema respiratório. Procedimentos diagnósticos em pneumologia. Avaliação por
métodos de imagem em pneumologia. Testes de função Pulmonar. Asma brônquica. Doença pulmonar
obstrutiva crônica. Bronquiectasia. Fibrose cística. Reabilitação respiratória. Nutri ção nas pneumopatias.
Pneumonia comunitária. Pneumonia hospitalar. Abscesso pulmonar. Tuberculose. Micoses pulmonares.
Doenças pulmonares parenquimatosas difusas. Pneumonite de hipersensibilidade. Sarcoidose.
Tromboembolismo pulmonar. Hipertensão pulmonar. Neoplasias de pulmão. Doenças da pleura, mediastino
e diafragma. Distúrbios respiratórios do sono. Transplante pulmonar. Cirurgia redutora do volume pulmonar.
Rinossinusites e traqueobronquites. Doenças ocupacionais respiratórias. Nódulo pulmonar solitári o.
Tabagismo e doenças relacionadas ao tabaco. Insuficiência respiratória aguda. Síndromedo desconforto
respiratório agudo. Epidemiologia das doenças respiratórias. Medicina baseada em evidências. Ventilação
mecânica.

MÉDICO PSIQUIATRA
Alcoolismo: conceito e quadros clínicos. Demências: conceito, classificação, quadros clínicos. Esquizofrenias:
conceito, classificação e tratamentos. Aspectos psiquiátricos das epilepsias, manifestações principais,
tratamentos. Psicose maníaco-depressiva: conceito, classificação e tratamento. Neuroses: histórico, conceito,
classificação e tratamento. Toxicomanias: conceito, conduta terapêutica. Personalidade: conceitos,
desenvolvimento. Terapêutica psiquiátrica: psicofarmacoterapia — classificação e indicações principais.
Convulsoterapia: principais tipos e indicações na atualidade. Psicoterapias: conceito, histórico, tipos e
formas, indicações principais. Oligofrenias: conceito, classificação e conduta. Personalidade psicopática:
conceito, abordagem terapêutica. Psiquiatria social e Saúde mental. História da Psiquiatria. Principais
evoluções modernas na consideração da doença mental. Psiquiatria forense. Política da saúde mental.
Psiquiatria comunitária. Psiquiatria do setor: preventivismo. Antipsiquiatria. Psiquiatria "democrá tica".

MÉDICO REUMATOLOGISTA
Epidemiologia das doenças reumáticas. Estrutura, fisiologia e fisiopatologia do tecido conjuntivo. Estrutura,
fisiologia e fisiopatologia do sistema imunológico. Farmacologia das drogas antirreumáticas / terapêutica
experimental. Diagnóstico e tratamento: artrites inflamatórias infecciosas. Doenças reumatológicas
sistêmicas. Doenças articulares regionais e as relacionadas com as estruturas. Doenças degenerativas.
Doenças metabólicas dos ossos, das articulações e dos músculos. Do enças reumatológicas associadas a
outros aparelhos e sistemas. Doenças da coluna. Miscelânea. Fibromialgia / síndrome das pernas inquietas /
dor psicogênica. Dor. Doença articular neuropática. Amiloidose, sarcoidose, artrites associadas às alterações
dos diversos metabolismos. Osteoartropatia hipertrófica. Doenças ósseas e do tecido conjuntivo relacionadas
à genética e ao desenvolvimento.
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MÉDICO SOCORRISTA CLÍNICO GERAL
Reanimação Cardiopulmonar e Suporte Básico e Avançado de Vida no Adulto. Abordagem Inicial do Paciente
Grave. Avaliação e Atendimento Inicial ao Politraumatizado. Vias Aéreas e Ventilação. Choque e Acessos
Venosos. Analgesia e Sedação. Sepse e Emergências Infeccios as. Febre, Hipertermia e Hipotermia.
Afogamento. Eletrocussão e Injúrias Elétricas. Arritmias Cardíacas e Síncope. Emergências Cardiológicas.
Emergências Metabólicas e do Equilíbrio Acidobásico. Emergências Endócrinas. Emergências Respiratórias.
Emergências Obstétricas, Ginecológicas e Trauma na Mulher. Emergências Psiquiátricas. Emergências
Neurológicas. Emergências Reumatológicas, Lombalgia e Vasculites na Emergência. Lesões Renais e
Emergências do Trato Geniturinário. Dor abdominal e outras Emergências d o Trato Gastrintestinal.
Emergências Onco-Hematológicas. Abordagem Inicial das Principais Emergências Oftalmológicas.
Abordagem Inicial das Principais Emergências Otorrinolaringológicas. Abordagem Inicial das Principais
Emergências Ortopédicas e Imobilização. Dermatoses na Emergência. Anafilaxia. Rabdomiólise. Atendimento
a Múltiplas Vítimas e Desastres. Acidentes por Animais Peçonhentos. Intoxicação Exógena. Abordagem do
Paciente Idoso na Emergência. Regulação Médica. Legislação em Emergência. Aspectos médico-legais na
Emergência.

MÉDICO SOCORRISTA ORTOPEDISTA
Afecções ortopédicas comuns na infância. Epifisiólise proximal do fêmur. Poliomielite: fase aguda e crônica.
Tuberculose osteoarticular. Paralisia obstétrica. Osteomielite aguda e crônica. Pioartrite. Ortopedia em geral;
branquialgias, artrite degenerativa da coluna cervical; síndrome do escaleno anterior e costela cervical.
Ombro doloroso. Lombociatalgias: artrite degenerativa da coluna lombo-sacra; hérnia de disco; espondilose.
Tumores ósseos benignos e malignos. Fraturas e luxações da coluna cervical, dorsal e lombar. Fratura da
pélvis. Fratura do acetábulo. Fratura e luxação dos ossos dos pés. Fratura e luxação do joelho. Lesões
meniscais e ligamentares. Fratura diafisária do fêmur. Fratura transtro canteriana. Fratura do colo do fêmur,
do ombro; da clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero; da extremidade distai do úmero. Luxação
do cotovelo e fratura da cabeça do rádio. Fratura e luxação da Monteggia. Fratura diafisária dos ossos do
antebraço. Fratura de Colles e Smith. Luxação do carpo. Fratura do escafoide carpal. Traumatologia da mão:
fratura metacarpiana e falangeana. Ferimento da mão.

MÉDICO SOCORRISTA PEDIATRA
O recém-nascido (RN): principais características e cuidados com o recém-nascido de termo e o prematuro.
Diagnóstico e tratamento das doenças mais comuns do RN. Displasia Congênita do Quadril. Diagnóstico
diferencial e tratamento das infecções congênitas, diagnóstico diferencial da icterícia neonatal, anemia do
prematuro, teste de triagem neonatal, triagem auditiva neonatal, reflexo vermelho. Reanimação ao
nascimento de RN de baixo e alto risco, seguimento pós-alta de RN pré-termo. Quimioprofilaxia antirretroviral
para o RN exposto ao HIV. Alimentação: aleitamento materno, orientaç ões alimentares para lactente, préescolar, escolar e adolescente. Restrições ao aleitamento materno. Imunização: calendário oficial de
vacinação e imunização em grupos de risco. Crescimento e desenvolvimento. Prevenção da desnutrição e da
obesidade: atenção integral à criança em idade escolar; assistência individual e ações coletivas de saúde na
creche e na escola. Adolescência: principais problemas de saúde do adolescente. Prevenção do tabagismo,
alcoolismo e do uso de drogas ilícitas. Afecções gastrointestinais: diarreia aguda e persistente, tratamento
oral e endovenoso da desidratação, doença celíaca, constipação intestinal, refluxo gastresofágico, dor
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abdo minal recorre nte. Af ecções de vias aére as superiores: rinites, rinossinusopatias, otites,
faringoamigdalites e laringites, estomatites, síndrome da apneia obstrutiva do sono, epistaxe. Afecções de
vias aéreas inferiores, síndrome do lactente sibilante, asma, pneumonias, abord agem da tosse aguda e
persistente, laringotraqueobronquites, difteria, bronquiolite virai aguda, diagnóstico da fibrose cística.
Doenças infecciosas: celulites, doenças exantemáticas, coqueluche, leptospirose, meningites, parotidite
epidêmica, dengue, influenza, candidíase, varicela, parasitoses intestinais, tuberculose, hanseníase,
hepatites virais (A, B e C), diagnóstico inicial da AIDS. Doenças hematológicas: doença falciforme,
diagnóstico diferencial das policitemias, anemias em geral, anemia hemolítica por deficiência enzimática
(G6PD), leucemia linfocítica aguda, doenças hemorrágicas, púrpura trombocitopênica idiopática (PTI),
coagulopatias, hemofilia. Afecções do trato geniturinário: infecções do trato urinário, glomerulonefrite difusa
aguda, síndrome nefrótica idiopática, insuficiência renal aguda, diabetes insipidus, vulvovaginites, postites.
Diagnóstico das imunodeficiências primárias e secundárias. Doenças reumatológicas: artrites e artralgias:
principais etiologias e diagnóstico diferencial na inf ância e adolescência. Doenças endocrinológicas:
hipotireoidismo, hipertireoidismo, telarca precoce, puberdade precoce, ginecomastia, hirsutismo,
criptorquidia, diabetes mellitus tipo I e tipo II. Doenças neurológicas: convulsões, meningites, transtorno do
deficit de atenção e hiperatividade, autismo. Problemas oftalmológicos mais comuns na infância. Prevenção
da ambliopia, conjuntivites e tracoma. Dermatopatias mais frequentes na infância e adolescência.
Dermatoses do RN, dermatite atópica, dermatite seborreica, ptiríase alba,acne, micoses superficiais,
dermatoviroses, impetigo, dermatozooparasitoses, queimaduras, urticária e angioedema. Cardiopatias:
diagnóstico da insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão arterial, criança com sopro, criança com
cianose, cardiopatias congênitas, endocardite infecciosa, miocardite, arritmias cardíacas. Diagnóstico
precoce das neoplasias mais comuns na infância. Dores recorrentes: abdominal, cefaleia e dor em membros.
Adenomegalias e hepatomegalias: principais etiologias e diagnóstico diferencial na infância e adolescência.
Problemas cirúrgicos mais comuns na infância e adolescência. Hérnia umbilical, inguinal, inguinoescrotal,
fimose, parafimose, apendicite. Abuso e maus-tratos: aspectos psicossociais, diagnóstico e conduta.
Prevenção de acidentes na infância e adolescência.

MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA
Noções de física das radiações: definição e produção dos raios X, ampola de raios X; propriedades gerais.
Efeitos biológicos das radiações; noções de radioproteção; equipamentos radiológicos; formação de imagem.
Ossos e articulações: normal e métodos de exames; anomalias e displasias ósseas; infecções e
osteocondrites; doenças articulares; tumores benignos e malignos; alterações osteoarticulares nas
hemopatias; alterações ósseas nas endocrinopatias; trauma esquelético; contribuição da tomografia
computadorizada dos ossos e articulações; Tórax: tórax normal e métodos de exame; patologias de pleura;
infecção e infestação pulmonar; lesões alveolares e do interstício pulmonar; bron quite crônica e enfisema;
tumores no pulmão; lesões mediastinais; trauma torácico; patologia do diafragma; contribuição da tomografia
computadorizada do tórax. Sistemas cardiovasculares; métodos de exame. Coração e circulação normais.
Pericárdio: alterações gerais, aumento individual de câmaras cardíacas; doenças cardíacas congênitas e
adquiridas. Patologia vascular. Trato gastrintestinal e abdômen: técnicas de exame; glândulas salivares,
faringe e esôfago; estômago e duodeno; intestino delgado. Cólon; abdô men agudo; trato biliar, pâncreas,
fígado e baço; glândulas adrenais; contribuição da tomografia computadorizada no trato gastrointestinal e
abdômen. Trato Urogenital: métodos de exame. Lesões congênitas. Tumores dos rins e ureteres. Doenças
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císticas dos rins. Cálculo renal. Infecção renal. Bexiga e próstata. Obstrução do trato urinário. Radiologia
obstétrica; contribuição da tomografia computadorizada no trato urogenital. Pediatria: métodos de exame;
doenças congênitas; doenças adquiridas. Generalidades: Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia,
Ultrassonografia em Medicina Interna. Generalidades: a natureza do ultrassom. Princípios básicos, técnicas e
equipamentos.

Indicações

da

ultrassonografia.

Dopller.

Ginecologia

e

Obstetrícia:

anatomia

ultrassonográfica da pele feminina, estudo ultrassonográfico do útero normal e patológico, estudo
ultrassonográfico do ovário normal e patológico. Doenças inflamatórias pélvicas, contribuição do ultrassom nos
dispositivos intrauterinos. Diagnóstico deferencial das massas pélvicas ao ultrassom. Ultrassonografia nas
doenças ginecológicas malignas. Endometriose. Ultrassonografia e esterilidade. Estudo ultrassonográfico
da mama normal e patológica. Anatomia ultrassonográfica do saco gestacional e do embrião. Anatomia
ultrassonográfica fetal. Avaliação da idade gestacional. Estudo ultrassonográfico das patologias da primeira
metade da gestação. Crescimento intrauterino retardado. Gestação de alto-risco. Gestação múltipla.
Anomalias fetais e tratamento pré-natal. Placenta e outros anexos do concepto. Medicina Interna: estudo
ultrassonográfico, olho, órbita, face e pescoço, tórax, crânio, abdômen superior (fígado, vias bilares,
vesícula biliar, pâncreas e baço), estudo ultrassonográfico da cavidade abdominal, vísceras ocas,
coleções e abcesso peritoneais. Retroperitônio, rins e bexiga. Próstatas e vesículas seminais. Escroto,
pênis, extremidades.

MÉDICO UROLOGISTA

Anatomia cirúrgica do retroperitônio, rins e ureteres. Noções de anatomia aplicada á cirurgia dos rins,
adrenais e ureteres. Anatomia do trato urinário inferior: noções de anatomia aplicada à cirurgia da bexiga e
pelve masculina e feminina. Anatomia da genitália masculina: noções de anatomia da genitália masculina.
Transplante renal: definição de doença renal em estágio terminal. Seleção e preparação de receptores.
Seleção e preparação de doadores. Complicações das cirurgias de transplante renal. Infecções urinárias:
incidência e epidemiologia. Princípios do tratamento antibacteriano. Fatores de risco. Infecções urinárias do
trato superior e inferior. Infecções em idosos e gestantes. Doenças sexualmente transmissíveis: uretrites.
Úlceras genitais. HPV. Disfunções miccionais: função normal do trato urinário inferior. Anormalidades de
armazenamento/esvaziamento vesical. Avaliação. Urodinâmica. Tratamento farmacológico das disfunções
miccionais. Incontinência urinária: tipos e causas de incontinência urinária. Avaliação do impacto da
incontinência urinária. Tratamento conservador. Incontinência urinária na mulher, na criança e no idoso.
Cirurgia para incontinência urinária. Função e disfunção sexual: aspectos básicos de fisiologia de ereção.
Epidemiologia e etiologia. Tratamento medicamentoso. Imp lante de próteses. Função e disfunção
reprodutiva: Causas de infertilidade masculina. Tratamento cirúrgico da infertilidade. Noções de reprodução
assistida. Hiperplasia benigna da próstata: Epidemiologia e incidência. Avaliação dos homens com
sintomas do trato urinário inferior. Tratamento medicamentoso da HBP. Tratamento cirúrgico da HBP.
Terapias minimamente invasivas. Embriologia do trato urinário: desenvolvimento normal do trato urinário e
genital. Anomalias dos rins e ureteres. Anomalias da genitália masculina. Urologia perinatal: Diagnóstico
antenatal. Intervenção fetal. Tratamento pós-natal. Emergências neonatais. Uropediatria: Anomalias
da JUP. Hipospádias. Refluxo vesicoureteral. Enurese. Tumores renais: diagnóstico incidental dos tumores
renais. Tratamento preservador de néfrons. Tumores benignos e malignos. Tumores uroteliais: Câncer de
bexiga: incidência e epidemiologia. Tratamento dos tumores superficiais. Tratamento dos tumores
invasivos. Tratamento dos tumores avançados. Tumores do testículo: tumores germinativos. Tratamento dos
tumores germinativos. Câncer de próstata: epidemiologia e incidência. Detecç ão precoce. Tratamento da
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doença localizada. Tratamento da doença avançada. Litíase urinária: incidência e etiologia. Tratamento
clínico. Litotripsia extracorpórea. Endourologia para cálculos urinários. Tratamento das obstruções por
cálculos. Cirurgia convencional na litíase urinária.
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