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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

CONCURSO PÚBLICO - 2004 
 
 

O Município de Maceió divulga através desta publicação normas relativas ao Concurso Público de Provas para o provimento de 
1727 vagas no Quadro de Pessoal Efetivo do Poder Executivo Municipal, criadas pela Lei nº 5.341 de 29/12/2003, e pela Lei nº 5.330 
de 04/12/2003 para a Secretaria Municipal de Saúde e a Junta Médica Oficial do Município de Maceió / Secre taria Municipal de 
Administração, Recursos Humanos e Patrimônio , nos quantitativos e com os seus perfis profissionais, descritos conforme 
estabelece a Lei nº 5.241, de 03/02/03, discriminados no ANEXO I e no ANEXO II, respectivamente. 

O candidato que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas e às recomendações aqui estabelecidas será 
automaticamente eliminado do concurso. Neste caso, não caberá qualquer recurso sob a alegação de desconhecimento dos termos 
desta publicação. 
1. DA ENTIDADE RESPONSÁVEL E DA ENTIDADE EXECUTORA DO CONCURSO PÚBLICO. 

1.1 O presente Concurso Público, obedecidas às normas constantes deste Edital, será realizado sob a responsabilidade do 
Município de Maceió e da Fundação Apolônio Sales - FADURPE / COVEST-COPSET. 

1.2 O Concurso Público será executado pela Fundação Apolônio Sales - FADURPE / COVEST-COPSET à qual compete o 
cumprimento das cláusulas e condições estipuladas no instrumento de Contrato, para esse fim celebrado entre o 
Município de Maceió e a Fundação Apolônio Sales - FADURPE / COVEST-COPSET. 

2. INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE IN SCRIÇÃO. 
2.1 Dentro deste edital, encontra-se, solto, um conjunto de duas vias do formulário de inscrição, o qual deve ser preenchido 

após a leitura de todas as instruções deste edital. 
2.1.1 O conjunto de duas vias do formulário de inscrição deve ser preenchido à máquina ou em letra de forma, somente 

após a leitura cuidadosa de todas as informações contidas nos itens 2.2 a 2.9. 
2.1.2 Ao preencher o formulário de inscrição, exerça pressão na caneta, para que seja registrada a informação na 2ª 

via. Não serão aceitos formulários rasurados ou preenchidos de forma incompleta. 
2.1.3 Para evitar erros, utilize primeiro o modelo (borrão) que se encontra na última página deste edital. No 

preenchimento do formulário, registre uma letra em cada quadrícula, deixando uma quadrícula em branco, entre 
as palavras consecutivas. Comece o preenchimento a partir da primeira quadrícula da esquerda. 

2.2 [Campo 1] - Nome do Candidato  
O campo 1 compreende 38 quadrículas. Antes de preenchê-lo, conte o número de letras de seu nome e verifique se há 
necessidade de abreviar algum sobrenome. 

2.3 [Campo 2] - Documento de Identidade  
Preencha o primeiro bloco de quadrículas com o número de sua carteira de identidade, segundo o órgão expedidor 
(Tabela nº 1) e o terceiro bloco com a sigla do estado que a expediu (Tabela nº 2). 

EXEMPLO: 
   S A M U E L   A L V E S   D A   C O S T A      

EXEMPLO: 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE ÓRGÃO EXPEDIDOR/ESTADO 

  3 4 5 6 7 8 9 1 0   S S P   P E 
 

TABELA Nº 1   TABELA Nº 2  
CÓD ÓRGÃO EXPEDIDOR  CÓD ESTADO CÓD ESTADO 
MEX MINISTÉRIO DO EXÉRCITO  AC ACRE PB PARAÍBA 
MAE MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA  AL ALAGOAS PE PERNAMBUCO 
MMA MINISTÉRIO DA MARINHA  AM AMAZONAS PI PIAUÍ 
PMP POLÍCIA MILITAR  AP AMAPÁ PR PARANÁ 
PFE POLÍCIA FEDERAL  BA BAHIA RJ RIO DE JANEIRO 
SSP SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA  CE CEARÁ RN RIO GRANDE NORTE 
SDS SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL  DF DISTRITO FEDERAL RO RONDÔNIA 
ZZZ OUTRAS  ES ESPÍRITO SANTO RR RORAIMA 

   GO GOIÁS RS RIO GRANDE DO SUL 
   MA MARANHÃO SC SANTA CATARINA 
   MG MINAS GERAIS SE SERGIPE 
   MS MATO G. DO SUL SP SÃO PAULO 
   MT MATO GROSSO TO TOCANTINS 
   PA PARÁ - - 

2.4  [Campo 3] - Sexo 
Assinale com X a quadrícula correspondente a M para masculino e F para feminino. 
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2.5 [Campo 4] - Data de Nascimento  
Indique dia, mês e ano do seu nascimento. 

2.6 [Campo 5] - Candidato Portador de Necessidades Especiais  
Caso o candidato seja portador de deficiência na forma da Lei, assinale com um X a quadrícula correspondente. 

2.7 [Campo 6] - Concurso  
Preencha com o código  correspondente ao cargo que deseja concorrer. 

2.8 [Campo 7] - C.P.F. 
Preencha com o número do seu Cadastro de Pessoa Física. 

2.9 [Campo 8] - Endereço para Correspondência (durante o concurso)  
Informe seu endereço, acompanhado de um número telefônico, para eventuais contatos.  

3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.  
3.1 Da Modalidade do Concurso Público. 

3.1.1 O certame será realizado dentro da seguinte modalidade Concurso Público de Provas, com exames escritos / 
objetivos, para todos os cargos. As provas escritas / objetivas serão elaboradas segundo conteúdos 
programáticos relacionados diretamente com a natureza de cada um dos cargos ofertados (ANEXO III) e ao perfil 
profissional das respectivas especialidades, conforme o exposto no ANEXO I e no ANEXO II; 

3.1.2 O Concurso será realizado, distinta e separadamente, para preenchimento de cada um dos cargos relacionados 
no ANEXO I e no ANEXO II. 

3.2 Das Vagas Ofertadas no Concurso Público 
3.2.1 O Concurso Público que ora se convoca tem como finalidade prover vagas em cargos do Quadro de Pessoal 

Efetivo do Poder Executivo Municipal / Secretaria de Saúde do Município de Maceió e no Quadro de Pessoal da 
Junta Médica Oficial do Município nos quantitativos discriminados no ANEXO I e no ANEXO II deste edital. 

3.3 Das Condições Gerais do Concurso Público 
3.3.1 O interessado, portador da habilitação mínima exigida para ingresso no cargo de seu interesse (ANEXO I e 

ANEXO II), só poderá inscrever-se para concorrer a uma única vaga dentre os cargos oferecidos neste Concurso 
Público, observando os requisitos e procedimentos exigidos no edital e nos seus Anexos.  

4. DOS CANDIDATOS. 
4.1 Para efeito legal, considera-se Candidato a pessoa que, preenchendo os requisitos para acesso aos cargos públicos 

especificados neste Edital, tenha o seu pedido de inscrição formalizado em Formulário próprio, e pago a taxa de 
inscrição, tudo da forma aqui estabelecida. 

4.2 Nos termos das exigências previstas na Constituição Federal e na Lei Municipal nº 4973, de 31/03/2000, o interessado a 
candidatar-se no presente Concurso Público deverá preencher os requisitos abaixo especificados: 
4.2.1 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso da nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo 

Estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos 
termos do Art. 12, da Constituição Federal; 

4.2.2 Estar em dia com as obrigações eleitorais e, também, se candidato do sexo masculino, com o serviço militar; 
4.2.3 Estar regularmente registrado no Conselho Regional da Classe, correspondente à sua formação profissional; 
4.2.4 Gozar dos direitos políticos e civis e não ter registro de antecedentes criminais; 
4.2.5 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, completos na data da posse; 
4.2.6 Estar em pleno gozo de sua sanidade física e mental; 
4.2.7 Ter nível de escolaridade exigido para o cargo, conforme previsto no ANEXO I e no ANEXO II, deste Edital; 

4.3 Dos Candidatos Portadores de Deficiência 
4.3.1 Aos candidatos Portadores de Deficiência que, no momento da inscrição no Concurso, declararem tal condição, 

terão reservadas vagas na forma da Lei Municipal nº 4.973 de 31/03/2000, conforme quantitativos indicados nos 
Anexos I e II. 

4.3.2 Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas no 
Art. 4 do Decreto Federal nº 3298 / 99. 

4.3.3 Os candidatos Portadores de Deficiência deverão declarar, no ato de inscrição, esta sua condição, juntando à 
Ficha de Inscrição relatório médico detalhado, recente, que indique a espécie e o grau ou nível de deficiência de 
que são portadores, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças (CID) e à sua provável causa ou origem. 

4.3.4 Os Portadores de Deficiência participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, 
quanto ao conteúdo das provas, à avaliação, aos critérios de aprovação, horários e locais de aplicação das provas 
e à nota mínima exigida. 
4.3.4.1 Os Portadores de Deficiência que necessitem de tratamento diferenciado no dia do concurso deverão 

requerê-lo quando do ato do recebimento do Cartão de Inscrição, indicando as condições diferenciadas 
que necessita para a realização das provas. Quando se tratar de necessidade de tempo adicional para a 
realização das provas, o requerimento deve ser acompanhado de parecer emitido por especialista da 
área de sua deficiência. 

4.3.4.2 O não requerimento de tratamento diferenciado importa na renúncia a este tratamento, em especial 
quanto à prova ou local devidamente preparados. 

4.3.4.3 Aos Portadores de Deficiência Visuais (cegos) serão oferecidas provas no Sistema Braille e suas 
respostas também deverão ser transcritas em Sistema Braille, pelo que deverão portar, sob sua 
exclusiva responsabilidade, quando da realização das provas, reglete e punção, podendo utilizar-se de 
soroban. 
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4.3.4.4 Aos Portadores de Deficiência (ambíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho de letra 
correspondente a corpo 22. 

4.3.5 Serão eliminados da lista de Portadores de Deficiência os candidatos cuja deficiência assinalada na Ficha de 
Inscrição não se constate, no ato da posse, devendo os mesmos constar apenas da lista de classificação geral 
final. 

4.3.6 Nas hipóteses de não haver ocorrido inscrições de candidatos Portadores de Deficiência, ou estes não terem 
obtido aprovação neste Concurso Público, a reserva legal de vagas que lhes são destinadas será transferida, nos 
mesmos cargos, aos Não Portadores de Deficiência. 

4.3.7 Serão processadas como de não portador de deficiência as inscrições dos candidatos que invoquem a condição 
de Portador de Deficiência e que deixem de atender, em seus exatos termos, as exigências previstas neste item. 

4.3.8 Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para justificar a concessão de 
aposentadoria. 

5. DAS INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO.  
5.1 Do Período, Horário, Localidade e Endereço de Inscrição. 

5.1.1 A inscrição para participar do Concurso poderá ser formalizada apenas em Agência dos Correios localizada na 
cidade de Maceió, no período de 15/01/2004 a 16/02/2004, em seu horário de funcionamento regular. 

5.1.2 A cópia deste Edital, contendo a Ficha de Inscrição com código de barras individualizados, estará à disposição 
dos interessados no período de 15/01/2004 a 16/02/2004, no CEAGB - CENTRO DE ENSINO ANTONIO GOMES 
DE BARROS, sito a Av. Fernandes Lima, s/n, Farol - Maceió (AL), ao preço de R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta 
centavos). 

5.2 Da Taxa de Inscrição ao Concurso Público 
5.2.1 O valor da Taxa de Inscrição do Concurso Público está fixado de acordo com o quadro abaixo: 

CARGO / NÍVEL TAXA DE INSCRIÇÃO  
SUPERIOR R$ 75,00 
MÉDIO R$ 40,00 
FUNDAMENTAL R$ 25,00 

5.3 Dos Procedimentos para Inscrição 
5.3.1 O candidato deverá dirigir-se a uma das Agências credenciadas dos Correios com a Ficha de Inscrição 

devidamente preenchida.  Mediante o pagamento da respectiva taxa os Correios reterá o Formulário de Inscrição, 
primeira via, entregando ao candidato a segunda via autenticada. Se a inscrição estiver sendo feita por 
procurador, este entregará a procuração e a cópia xerox da identidade do candidato, devendo, igualmente, fazer a 
própria identificação. 

5.3.2 Será admitida a inscrição através de Procuração, por instrumento público ou particular, com firma reconhecida do 
outorgante.  Nesse caso, deverão ser anexados à Ficha de Inscrição o instrumento de procuração original, 
específica para cada candidato, e as fotocópias do documento de identidade do procurador e do candidato que 
ficarão retidos. 

5.3.3 O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu 
procurador, arcando com as conseqüências de eventuais erros no preenchimento do formulário de inscrição. 

5.3.4 A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa concordância por parte do candidato com 
todas as condições, normas e exigências constantes deste Edital. 

5.3.5 Serão anuladas todas e quaisquer inscrições que tenham sido efetivadas pelos interessados, ou por seus 
procuradores, em desacordo com as normas e demais procedimentos previstos no Edital. 

5.3.6 Não serão aceitas inscrições via fax, correio eletrônico, via postal ou em caráter condicional, pendentes de 
documentação, extemporâneas ou em desacordo com as normas do Edital. 

5.3.7 Após efetuado o pagamento da taxa de inscrição não haverá devolução da importância paga, seja qual for o 
motivo alegado pelo candidato. 

5.3.8 O pagamento feito em cheque sem provisão de fundos implicará na anulação da inscrição. 
5.3.9 Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da inscrição, seja qual for o motivo alegado, nem, 

em nenhuma hipótese, a devolução da importância paga. 
5.3.10 O candidato só poderá se inscrever em 01 (um) dos cargos / perfis profissionais especificados no ANEXO I e no 

ANEXO II. Em caso de mais de uma inscrição, só será validada a última, não sendo consideradas as demais. 
5.4 Do Recebimento do Cartão de Inscrição 

5.4.1 O candidato deverá comparecer ao CEAGB - CENTRO DE ENSINO ANTONIO GOMES DE BARROS, sito à av. 
Fernandes Lima, s/n, Farol - Maceió (AL), no período de 08 a 12/03/2004, no horário das 09:00 às 17:00 horas, 
para recebimento do Cartão de Inscrição. 

5.4.2 Para recebimento do cartão de inscrição o candidato deverá: 
a) apresentar documento oficial de identidade; 
b) entregar uma foto recente 3x4 ou 2x2; 
c) conferir imediatamente e com o máximo cuidado os dados constantes do Cartão de Inscrição; 
d) assinar protocolo de recebimento na presença do representante da Entidade Executora do Concurso Público. 

5.4.3 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias 
de Segurança Pública e Defesa Social dos Estados, pelos Corpos de Bombeiros Militares, pelas policias civil e 
militar dos Estados, pela Policia Federal, pelo Ministério das Relações Exteriores; e carteiras expedidas pelos 
órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos etc.); passaporte, certificado de reservista, 



 6 

carteiras funcionais do Ministério Público, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, 
valham como identidade; Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação na forma da Lei 9.503 / 97. 
5.4.3.1 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, documento de 

identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial. 

5.4.4 No ato do recebimento do Cartão de Inscrição, o candidato deverá verificar se os dados nele impressos 
correspondem aos dados contidos originalmente na Ficha de Inscrição. Havendo divergências, o candidato 
deverá solicitar a emissão, sem ônus, de um novo cartão de inscrição devidamente corrigido; 
5.4.4.1 No caso de não haver solicitação da correção das divergências efetuadas, no local, no horário e no 

período previsto neste edital para entrega do cartão de inscrição, o candidato assumirá como 
verdadeiras todas as informações impressas no cartão de inscrição. 

5.4.5 O Cartão de Inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local de realização da Prova 
Escrita / Objetiva. 

6. DAS PROVAS. 
6.1 Este Concurso Público concretizar-se-á mediante aplicação e a correção eletrônica de Prova Escrita / Objetiva para todos 

os cargos. As provas serão elaboradas para cada um dos cargos de acordo com os programas constantes no ANEXO III 
deste edital. 

6.2 A Prova Escrita / Objetiva será pontuada nas escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
6.2.1 Independentemente do nível de escolaridade exigida para o cargo, a Prova Escrita / Objetiva terá caráter 

eliminatório e classificatório e será constituída de 3 (três) partes de acordo com o abaixo especificado: 
PARTE I Conhecimento da Língua Portuguesa; 
PARTE II Conhecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) / Saúde Coletiva; 
PARTE III Conhecimento Específico; 

6.2.1.1 A Prova Escrita / Objetiva será constituída de questões objetivas de múltipla escolha, com 05 (cinco) 
alternativas para respostas, dentre as quais apenas uma é a correta. 

6.2.1.2 Para os cargos de nível superior a Prova Escrita / Objetiva constará de 50 (cinqüenta questões) do tipo 
de múltipla escolha, cada uma valendo 2,0 (dois pontos), com a seguinte distribuição: 

PROVA ESCRITA / OBJETIVA - NÍVEL SUPERIOR Nº DE QUESTÕES PONTUAÇÃO 
Parte I  Conhecimento da Língua Portuguesa  10 20 

Parte II  Conhecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) / Saúd e Coletiva  05 10 

Parte III  Conhecimentos Específicos  35 70 
TOTAL 50 100 

6.2.1.3 Para os cargos de Nível Médio e de Nível Elementar a Prova Escrita / Objetiva constará de 40 (quarenta 
questões) do tipo de múltipla escolha, cada uma valendo 2,5 (dois pontos e meio), com a seguinte 
distribuição: 

PROVA ESCRITA / OBJETIVA - NÍVEL MÉDIO E ELEMENTAR  Nº DE QUESTÕES PONTUAÇÃO 
Parte I  Conhecimento da Língua Portuguesa  10 25,0 

Parte II  Conhecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) / Saúd e Coletiva  05 12,5 

Parte III  Conhecimentos Específicos  25 62,5 
TOTAL 40 100 

6.2.1.4 Todas as questões da Prova Escrita / Objetiva estarão dentro dos conteúdos programáticos relacionados 
no Anexo III deste Edital. 

6.2.1.5 O candidato deverá comparecer ao local designado para a Prova Escrita / Objetiva, com antecedência de 
60 (sessenta) minutos do horário fixado no Cartão de Inscrição e aferido segundo o sistema “Hora Certa” 
da TELEMAR, para a cidade de Maceió, munido de caneta esferográfica  preta, Cartão de Inscrição e 
carteira de identidade. Os candidatos não terão acesso aos locais de Provas  sem os documentos 
mencionados.  

6.2.1.6 A Prova Escrita / Objetiva será realizada em data, horário e local que constarão do Cartão de Inscrição. 
6.2.1.7 Em nenhuma hipótese será permitida a realização da Prova Escrita / Objetiva em local diferente daquele 

definido no Cartão de Inscrição do candidato qualquer que seja o motivo. 
6.2.1.8 Após o horário fixado para o início da Prova Escrita / Objetiva, não se admitirá o ingresso de qualquer 

candidato aos locais de sua aplicação. 
6.2.1.9 A Prova Escrita / Objetiva terá duração máxima de 4 (quatro) horas. 
6.2.1.10 Não poderá haver, em qualquer hipótese, prorrogação do limite de tempo estabelecido para a realização 

da prova, salvo os casos previstos em lei. 
6.2.1.11 Durante a realização da Prova Escrita / Objetiva, não será permitido a nenhum candidato comunicar-se 

com os demais ou com estranhos ao Concurso, consultar livros ou apontamentos, bem como portar 
quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: máquina calculadora, telefone celular, agenda eletrônica, 
relógio do tipo data-bank, bip, walkman, sob pena de ser excluído do Concurso Público. 

6.2.1.12 Após resolver as questões da Prova Escrita / Objetiva, o candidato deverá marcar suas respostas 
preenchendo, totalmente os espaços definidos na Folha de Respostas (ANEXO V). A Folha de 
Respostas é o documento oficial para correção. O caderno de prova apenas servirá como rascunho. 
6.2.1.12.1 São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos das marcações feitas 

incorretamente na Folha de Respostas. São consideradas marcações incorretas: dupla 
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marcação, marcação rasurada, marcação emendada e campo de marcação não preenchido 
integralmente. 

6.2.1.13 Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
6.2.1.14 Ao término da Prova Escrita / Objetiva, o candidato devolverá à mesa de fiscalização o cartão de leitura 

óptica juntamente com o Caderno de Prova.  
6.2.1.15 O candidato só poderá ausentar-se do recinto da prova transcorrido 2 (duas) horas após o seu início. 
6.2.1.16 A ausência à prova acarretará a eliminação automática do candidato, não havendo segunda chamada 

para a prova. 
7. DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA / OBJETIVA E DOS RECU RSOS. 

7.1 Os gabaritos das Provas Escritas / Objetivas serão divulgados, às 09 horas, do dia 15/03/2004, na Internet, no CEAGB - 
CENTRO DE ENSINO ANTONIO GOMES DE BARROS, sito a Av. Fernandes Lima, s/n, Farol - Maceió (AL) e na 
Secretaria Municipal de Administração Recursos Humanos e Patrimônio, sito a Rua Lourenço Moreira da Silva, 373 - 
Ponta Verde - Maceió - AL. 

7.2 É facultado ao candidato interpor recurso ao resultado do gabarito da Prova Escrita / Objetiva, nos dias 17 e 18/03/2004, 
no horário das 08:00 às 14:00, mediante instrumento escrito, devidamente fundamentado e protocolado junto à Secretaria 
Municipal de Administração Recursos Humanos e Patrimônio, sito a Rua Lourenço Moreira da Silva, 373 - Ponta Verde - 
Maceió - AL,  

7.3 As decisões dos recursos serão dadas a conhecer juntamente com a divulgação do resultado do Concurso Público. 
7.4 O recurso visará exclusivamente a impugnação de questões por má formulação ou impertinência em relação ao 

Conteúdo Programático da Prova. 
7.5 Considera-se mal formulada a questão que comportar mais de uma resposta certa ou que tenha incidido em erro 

grosseiro. 
7.6 Considera-se impertinente a questão que extrapolar o Conteúdo Programático divulgado oficialmente. 
7.7 Acatado o recurso, a questão impugnada será anulada e os pontos a ela atribuídos serão redistribuídos entre as demais 

questões da respectiva parte da Prova Escrita / Objetiva. 
7.8 Não serão atendidos quaisquer reclamações, recursos, revisão ou pedidos de reconsideração quanto à correção da 

Prova. 
7.9 Os recursos interpostos fora do prazo estabelecido não serão aceitos, sendo considerada, para tanto, a data do protocolo 

de entrega na Secretaria Municipal de Administração Recursos Humanos e Patrimônio, sito a Rua Lourenço Moreira da 
Silva, 373 - Ponta Verde - Maceió - AL. 

7.10 As alterações de Gabarito da Prova Escrita / Objetiva que vierem a ocorrer, após avaliação de recursos, serão dadas a 
conhecer coletivamente mediante divulgação dos resultados na Secretaria Municipal de Administração Recursos 
Humanos e Patrimônio, sito a Rua Lourenço Moreira da Silva, 373 - Ponta Verde - Maceió - AL. 

8. DOS CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO, ELIMINAÇÃO E APROVAÇÃO.  
8.1 A Prova Escrita / Objetiva será corrigida por processamento óptico-eletrônico da Folha de Respostas. 
8.2 Será excluído do Concurso, o Candidato que: 

8.2.1 Cometer agressão contra quaisquer dos executores, seus auxiliares ou autoridades presentes durante a 
realização do Concurso; 

8.2.2 For surpreendido, durante a realização das provas, na posse de material não autorizado, ou comunicando-se com 
outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro processo; 

8.2.3 Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, de decorrido o tempo mínimo 
estabelecido para permanência na mesma; 

8.2.4 Não devolver, integralmente, o material recebido para a realização da prova; 
8.2.5 Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação, tais como: máquina 

calculadora, telefone celular, agenda eletrônica, relógio do tipo data-bank, bip, walkman, e qualquer outro; 
8.2.6 Prestar informações inverídicas; 
8.2.7 Deixar de apresentar, no prazo previsto neste Edital, os requisitos requeridos para o Concurso. 

8.3 Independentemente do nível de escolaridade exigida para o cargo, estará eliminado do Concurso o candidato que: 
a) Faltar à Prova Escrita / Objetiva; 
b) Obtiver pontuação zero em qualquer uma das partes da Prova Escrita / Objetiva; 
c) Obtiver menos de 50 (cinqüenta) pontos na Prova Escrita / Objetiva. 

8.4 Serão considerados aprovados os candidatos que não forem excluídos e / ou eliminados do Concurso. 
9. DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS.  

9.1 Para todos os candidatos aprovados, o Argumento de Classificação será a pontuação obtida na Prova Escrita / 
Objetiva . 

9.2 A classificação dos candidatos aprovados dar-se-á pelo cargo profissional objeto de suas respectivas inscrições, dentro 
da rigorosa ordem decrescente do Argumento de Classificação . 

9.3 Ocorrendo empate no Argumento de Classificação, a ordem de classificação será definida segundo os seguintes critérios 
aplicados sucessivamente: 
a) Maior número de acertos na Parte de Conhecimento Específico da Prova Escrita / Objetiva; 
b) Maior número de acertos na Parte de Conhecimento da Língua Portuguesa da Prova Escrita / Objetiva; 
c) O candidato com maior idade civil. 

9.4 Os portadores de deficiência, quando houver, serão classificados em listagem separada e convocados para admissão 
nas vagas (cargo profissional) existentes e a eles reservadas. 
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10. DO REGIME DE TRABALHO.  
10.1 A jornada de trabalho do servidor empossado, e em exercício será de 20 (vinte) horas semanais para os cargos de 

Médico da Junta Médica Oficial do Município de Maceió; 20 (vinte) horas semanais para Médico, Médico / Veterinário e 
Odontólogo e 30 (trinta) horas semanais para os demais cargos. 

11. DO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO.  
11.1 A remuneração dar-se-á conforme os cargos e o regime de trabalho constantes nas tabelas abaixo: 
 

Lei Municipal n.° 5.241/2003 e Lei n.º 4.974/2000.  
CARGOS CLASSE PADRÃO 1 

NÍVEL I* - 30 H A 312,03 
NÍVEL II** - 30H A 458,77 

NÍVEL III*** - 20 H A 734,05 
NÍVEL IV ****– 30 H A 1.100,55 

(*) Atendente de Consultório Dentário; 
(**) Assistente administrativo, aux. de enfermagem, téc. de higiene dental, téc. de laboratório, téc. de radiologia,  téc. de 
Saneamento e téc. em segurança do trabalho; 
(***)  Médico, médico veterinário e  odontólogo; 
(****) Analista de sistemas, biólogo, contador, economista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, 
terapeuta ocupacional e zootecnista. 
 

Lei Municipal n.° 4.974/2000.  
CARGO CLASSE PADRÃO 1 

ENGENHEIRO - 30 H A 500,48 
 
12. DA HOMOLOGAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE.  

12.1 O Resultado Final, expresso através do Ato de Homologação do Concurso pela Exma. Sra. Prefeita será divulgado no 
Diário Oficial do Município de Maceió, em Edital, sob a forma de listagem, por cargo, contendo ainda, a ordem de 
classificação, número do documento da inscrição e o nome do candidato. 

12.2 A nomeação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos de acordo com as vagas a serem 
preenchidas (ANEXO I) durante a validade do Concurso. 

12.3 A admissão dos candidatos classificados no Concurso dar-se-á exclusivamente através de ato de nomeação da Exma. 
Sra. Prefeita, publicado em Diário Oficial do Município, e obedecerá, rigorosamente, a ordem de classificação. 

12.4 Os candidatos nomeados deverão, dentro do prazo legal, comparecer à Secretaria Municipal de Administração Recursos 
Humanos e Patrimônio, sito à Rua Lourenço Moreira da Silva, 373 - Ponta Verde, no horário das 08:00 às 14:00 horas, 
portando os documentos comprobatórios dos requisitos expressos neste edital, a fim de serem encaminhados aos 
exames médicos. 

12.5 Os exames médicos a que se refere o subitem 12.4 serão realizados por junta médica oficial a ser designada pela 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ para esta finalidade. 

12.6 Tornar-se-á sem efeito o ato de nomeação do candidato que não comparecer, no prazo fixado para a posse, observando-
se o disposto no Estatuto dos Servidores Municipais, Lei 4.973, de 31/03/2000. 

12.7 A posse ocorrerá no decorrer do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação do ato de nomeação no Diário 
Oficial do Município de Maceió. 

12.8 O candidato classificado, observado o limite de vagas estabelecido neste Edital, será convocado para nomeação, por 
correspondência direta para o endereço constante de sua ficha de inscrição. O não pronunciamento a convocação do 
candidato dentro do prazo estabelecido no Estatuto do Servidor implicará perda do concurso, e será convocado o 
candidato seguinte, obedecida à ordem de classificação. 

12.9 A convocação para posse dos candidatos nomeados ocorrerá mediante publicação de ato da Secretaria Municipal de 
Administração Recursos Humanos e Patrimônio, no Diário Oficial do Município de Maceió. 

12.10 O MUNICÍPIO DE MACEIÓ não se responsabilizará por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 
a) Endereço não atualizado; 
b) Endereço não localizado; 
c) Correspondência recebida por terceiros; 
d) Correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos por motivo de indicação de endereço errado pelo 

candidato; 
12.11 Não haverá em hipótese alguma segunda convocação para posse. 
12.12 No ato da posse o candidato aprovado deverá apresentar: 

a) Documento que comprove ter completado 18 anos; 
b) Fotocópia nítida, acompanhada do respectivo original, do documento comprobatório de sua escolaridade regularmente 

expedido por instituição educacional reconhecida pelo Poder Público competente, da esfera Federal, Estadual ou 
Municipal, o qual deverá ser igual ou superior ao grau de escolaridade mínimo exigido para provimento do cargo, 
conforme previsto no Anexo I deste Edital; 

c) Declaração de bens e valores e de não ter vínculo empregatício com serviço público, salvo dentro do permitido 
constitucionalmente e com a opção de vencimentos, quando for o caso; 

d) Comprovante de quitação com as exigências legais do respectivo Conselho da Categoria Profissional, quando couber; 
e) Documento comprobatório, na forma definida por lei, no caso de menor emancipado. 
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12.13 A aprovação e classificação geram para o candidato apenas à expectativa de direito à nomeação. O MUNICÍPIO DE 
MACEIÓ reserva-se ao direito de proceder às nomeações, de acordo com o número de vagas fixadas nos ANEXOS I e II, 
ficando a concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, às disponibilidades 
financeira e orçamentária, aos limites de despesa com pessoal determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, do 
exclusivo interesse e conveniência da Administração, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do 
Concurso. 

12.14 Após o preenchimento das vagas constantes dos ANEXOS I e II, surgindo novas vagas, durante a validade do Concurso, 
poderá a Secretaria de Administração convocar candidatos classificados, obedecendo rigorosamente à ordem de 
classificação, para nomeação, comprovada a disponibilidade orçamentária e financeira e aos limites estabelecidos pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal, detectada a necessidade e interesse da Administração Pública Municipal. 

12.15 O candidato aprovado no Concurso, nomeado e empossado para o cargo estará sujeito a Estágio Probatório, com 
duração de 03 (três) anos, conforme previsto na Emenda Constitucional 19 / 98 e Estatuto dos Servidores Municipais. 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.  
13.1 Sempre que necessário, o Município de Maceió fará divulgar normas complementares ao presente Edital e avisos oficiais, 

através de publicação no Diário Oficial do Município, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento 
da divulgação de tais publicações. 

13.2 O Município de Maceió não se responsabiliza e não se coaduna com cursos, publicações ou similares, destinados à 
preparação de candidatos ao presente Concurso. 

13.3 Qualquer que seja a informação apresentada pelo candidato, que dela decorra a comprovação de falsidade de 
declaração ou de inexatidão dolosa dos dados a serem consignados no Formulário de Inscrição, bem como falsidade, 
adulteração, inexatidão, etc., dos documentos levará ao cancelamento compulsório da sua inscrição no Concurso 
Público, bem como à anulação de todos os atos dela decorrentes, independente da época em que tais irregularidades 
venham a ser evidenciadas, além de sujeitar o candidato às penalidades cabíveis. 

13.4 O presente Concurso Público terá o prazo de validade de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação do ato de sua 
homologação, divulgado no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que haja 
interesse da Administração. 

13.5 O candidato deverá manter seu endereço atualizado junto a Secretaria Municipal de Administração Recursos Humanos e 
Patrimônio, sito à Rua Lourenço Moreira da Silva, 373 - Ponta Verde, no horário das 08:00 às 14:00 horas, durante o 
período de validade do Concurso, com vistas a eventuais convocações. 

13.6 No caso de haver eliminação de candidato classificado, nomeado ou não, por qualquer das irregularidades constantes no 
item 13.3, bem como se houver desistência ou, não comparecimento à convocação na forma do item 12.7 deste Edital, 
importará na convocação daquele que o suceder na ordem de classificação, durante a validade do Concurso. 

13.7 Não será permitido à Entidade Executora deste Concurso e nem à Comissão Responsável pelo Concurso, expedir a favor 
do candidato qualquer tipo de Declaração ou Atestado que se reporte à sua classificação, valendo, para esse fim, a 
Homologação do Resultado, a ser publicada no Diário Oficial do Município. 

13.8 Não serão fornecidos por telefone informações a respeito de datas, locais, horários de provas e quanto à posição do 
candidato no Concurso Público. O candidato deverá acompanhar cuidadosamente as publicações oficiais do Município de 
Maceió. 

13.9 Fica desde já estabelecido que os casos omissos neste Edital, que forem objeto de questionamento, serão resolvidos 
pela Comissão Responsável pelo Concurso, servindo-se da assessoria e das informações oriundas da Entidade 
Executora do Concurso. 

13.10 A Entidade Executora deste Concurso Público, nos termos das obrigações por ela assumidas, constantes do competente 
instrumento de Contrato de Prestação de Serviços, responsabilizar-se-á diretamente por todos os atos e procedimentos 
praticados por seus servidores, ou Agentes de Serviços que, de forma direta ou não, possam colocar em risco a quebra 
de sigilo, a igualdade de tratamento entre candidatos e a ampla e necessária transparência de todos os procedimentos 
que lhe são pertinentes e que tenham relação com o presente Concurso Público. 

 
 

Maceió, 09 de janeiro de 2004.  
 
 
 

KÁTIA BORN RIBEIRO  
PREFEITA 



 

ANEXO I 
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS E VAGAS NA SECRETAR IA  DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - LEI Nº  5.241 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2003 E LEI 
N.° 4.974 DE 31 DE MARÇO DE 2000 e LEI N.º 5.341 DE  29 DE DEZEMBRO DE 2003. 

VAGAS1 
CÓD. CARGOS 

NPD PD Total  
DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS / PER FIL PROFISSIONAL  REQUISITOS PARA O CARGO  

1 
Atendente de 
Consultório 

Dentário 
95 05 100 

Trabalhar com comunidade, juntamente com a equipe de saúde da área de diagnóstico de possíveis 
problemas que possam estar interferindo na saúde da população, planejando de acordo com cada 
realidade, formas de encaminhamento das situações encontradas. 

Ensino Fundamental completo - (1º grau). 

2 Assistente 
Administrativo 427 23 450 Executar serviços administrativos com a finalidade de assegurar e agilizar o fluxo dos trabalhos 

administrativos junto à chefia da unidade. 
Ensino Médio completo - (2º grau). 
 

3 Auxiliar de 
Enfermagem 

233 12 245 
Atender as necessidades dos enfermos portadores de doenças de pouca gravidade, atuar sob supervisão 
do enfermeiro ou médico auxiliando no atendimento aos pacientes, de acordo com sua especialidade. 

Ensino Médio completo - (2º grau) e formação 
específica. 
 

4 
Auxiliar de 

Enfermagem do  
Trabalho 

04 01 05 
Atender as necessidades dos enfermos portadores de doenças de pouca gravidade, atuar sob supervisão 
do enfermeiro ou médico auxiliando no atendimento aos pacientes, de acordo com sua especialidade. 

Ensino Médio completo - (2º grau) e formação 
específica. 

5 Técnico de Higiene 
Dental 

14 01 15 Executar as tarefas que lhe foram determinadas de acordo com a sua habilitação profissional, conforme 
os preceitos legais. 

Ensino Médio completo - (2º grau) e formação 
específica. 

6 Técnico em 
Laboratório 

04 01 05 Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionado com a área de especialidade, realizando ou 
orientando coleta, análise e registros de materiais e substância através de métodos específicos. 

Ensino Médio completo - (2º grau) e formação 
específica. 

7 Técnico de 
Radiologia 

09 01 10 Selecionar os filmes a serem utilizados, atendendo ao tipo de radiografia requisitada pelo médico, para 
facilitar a execução do trabalho; 

Ensino Médio completo - (2º grau) e formação 
específica. 

8 Técnico de 
Saneamento 

04 01 05 

Executar trabalhos e serviços técnicos projetados e dirigidos por profissionais de nível superior;orientar e 
coordenar equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção; prestar 
assistência técnica  e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e executar, 
fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de equipamentos, 
instalações e arquivos; executar outras tarefas afins. (Resolução CONFEA nº 262/79 e Decreto nº 
90.922/85). 

Ensino Médio completo - (2º grau) e formação 
específica. 

9 
Técnico em 

Segurança de 
Trabalho 

04 01 05 

Informar o empregador e os trabalhadores, através de parecer técnico, sobre os riscos nos ambientes de 
trabalho; executar os procedimentos e segurança e higiene do trabalho; executar programas de 
prevenção de acidentes do trabalho; executar normas de segurança; indicar, solicitar e inspecionar 
equipamentos de proteção contra incêndio. (Portaria nº 3275, de 21.09.89).  

Ensino Médio completo - (2º grau) e formação 
específica. 

10 Analista de 
Sistemas 04 01 05 

Planejamento, execução, acompanhamento e controle das atividades da Administração, na área de 
Informática, respeitados formação, legislação profissional e regulamentos do serviço. 

Curso Superior Completo em Informática, 
Ciências da Computação ou da Área de 
Ciências Exatas e Registro no Conselho 
competente. 

11 Biólogo 09 01  
10 

Realizar pesquisa de campo e laboratoriais estudando a origem, evolução, as funções e o 
comportamento dos seres vivos. Colecionar espécimes, conservando-os, identificando-os e classificando-
os; 

Curso Superior Completo em Biologia e Registro 
no Conselho competente. 

12 Contador 05 01 06 Coordenar, supervisionar, orientar e/ou executar atividades de Contabilidade e Finanças em geral, de 
acordo com as exigências legais e administrativas. 

Curso Superior Completo em Ciências 
Contábeis e Registro no Conselho competente. 

13 Economista 05 01 06 
Planejamento, execução, acompanhamento e controle das atividades da Administração, voltadas às 
finanças, à economia, ao planejamento e ao controle interno, respeitados formação, legislação 
profissional e regulamentos do serviço. 

Curso Superior Completo em Economia e 
Registro no Conselho competente. 

14 Enfermeiro 128 07 135 

Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem, empregando metodologia 
específica para possibilitar a promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e 
reabilitação de incapacitados. Prever recursos humanos e materiais para os serviços de enfermagem. 

Curso Superior Completo em Enfermagem. 
Registro no Conselho competente - Título de 
Especialista ou Residência de Enfermagem*****. 
 

 
 

10 
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VAGAS1 
CÓD. CARGOS 

NPD PD Total  
DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS / PER FIL PROFISSIONAL  REQUISITOS PARA O CARGO  

15 Enfermeiro 
(Obstetrícia) 09 01 10 

Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem, empregando metodologia 
específica para possibilitar a promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e 
reabilitação de incapacitados. Prever recursos humanos e materiais para os serviços de enfermagem.  
 

Curso Superior Completo em Enfermagem, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista, área de atuação em Obstetrícia, 
concedido pela Sociedade Brasileira da 
Especialidade / ABESE****. 

16 Enfermeiro do 
Trabalho 

04 01 05 

Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem, empregando metodologia 
específica para possibilitar a promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e 
reabilitação de incapacitados. Prever recursos humanos e materiais para os serviços de enfermagem. 

Curso Superior Completo em Enfermagem, com  
Registro no Conselho competente. Título de 
Especialista, área de concentração de 
Enfermagem do Trabalho, concedido pela  
Sociedade Brasileira da Especialidade / 
ABESE****. 

17 
Engenheiro de 
Segurança do 

Trabalho 
04 01 05 

Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho; 
estudar as condições de segurança dos locais do trabalho, das instalações e equipamentos; planejar e 
desenvolver a implantação de técnicas radioativas e gerenciamento e controle de risco; vistoriar, avaliar, 
realizar perícias, arbitrar, emitir parecer, laudos técnicos; propor políticas programas, normas e 
regulamentos de Segurança do Trabalho.  

Curso Superior Completo em Engenheiro, com 
registro no Conselho competente. Título de 
Especialista em Segurança do Trabalho   com 
registro no Conselho competente. 

18 Farmacêutico 47 03 50 Desenvolver tarefas específicas do preparo e fornecimento de produtos da área farmacêutica. Curso Superior Completo em Farmácia. 
Registro no Conselho Competente 

19 Fisioterapeuta 24 01 25 

Tratar meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, seqüelas de acidentes vascular-cerebrais 
e outras, empregando ginástica corretiva, cinesioterapia, hidrosterapia, mecanoterapia, massoterapia, 
fisioterapia desportiva e técnicas especiais de reeducação muscular, para obter o máximo de 
recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados. 

Curso Superior Completo em Fisioterapia. 
Registro no Conselho Competente 

20 Fonoaudiólogo 19 01 20 
Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de 
avaliação. Fazer treinamento fonético, auditivo, de dicção, empostação da voz e outros, a fim de 
proporcionar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala. 

Curso Superior Completo de Fonoaudióloga. 
Registro no Conselho competente. 

21 Médico do Trabalho 04 01 05 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 

22 Médico / Alergia-
Imunologia 04 01 05 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 

23 Médico / 
Acupuntura 

04 01 05 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 

24 
Médico / 

Angiologia/Cirurgia 
Vascular 

09 01 10 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 

25 Médico / 
Cardiologia 

09 01 10 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 
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CÓD. CARGOS 

NPD PD Total  
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26 Médico / Cirurgia 
Geral 09 01 10 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 

27 Médico / Cirurgia 
Plástica 

04 01 05 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 

28 Médico / Cirurgia 
Pediátrica 04 01 05 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 

29 Médico / Clínica 
Médica 

85 05 90 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 

30 Médico / 
Colposcopia 09 01 10 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista em Ginecologia e Obstetrícia / Área 
de atuação em Colposcopia, concedido pela 
Sociedade Brasileira da Especialidade / AMB* 
ou Residência Médica concluída**. 

31 Médico / 
Dermatologia 09 01 10 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 

32 Médico / 
Endocrinologia 

09 01 10 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 

33 Médico / 
Endoscopia  04 01 05 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista em clínica médica ou 
Gastroenterologia / Área de atuação em 
Endoscopia Digestiva, concedido pela 
Sociedade Brasileira da Especialidade / AMB* 
ou Residência Médica concluída**. 

34 

Médico / Medicina 
Física e 

Reabilitação 
(Fisiatria) 

04 01 05 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista em Medicina Física e Reabilitação 
concedido pela Sociedade Brasileira da 
Especialidade / AMB* ou Residência Médica 
concluída**. 
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35 Médico / 
Gastroenterologia 09 01 10 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 

36 
Médico / 

Ginecologia-
Obstetrícia 

28 02 30 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 

37 Médico / Geriatria 14 01 15 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 

38 Médico / 
Homeopatia 

09 01 10 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 

39 Médico / 
Infectologia 04 01 05 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 

40 Médico / Nefrologia 04 01 05 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 

41 
Médico / 

Neurologia 
Pediátrica 

09 01 10 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista em Pediatria e ou Neurologia / Área 
de Atuação em Neurologia Pediátrica, 
concedido pela Sociedade Brasileira da 
Especialidade / AMB* ou Residência Médica 
concluída**. 

42 Médico / 
Neurologia 

09 01 10 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 

43 Médico / 
Neonatologia 09 01 10 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista em Pediatria / Área de 
concentração em Neonatologia, concedido pela 
Sociedade Brasileira da Especialidade / AMB* 
ou Residência Médica concluída**. 
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44 Médico / 
Oftalmologia 04 01 05 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 

45 Médico / Ortopedia-
Traumatologia 

04 01 05 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 

46 Médico / 
Cancerologia 04 01 05 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista em Cancerologia Clínica ou 
Cirúrgica, concedido pela Sociedade Brasileira 
da Especialidade / AMB* ou Residência Médica 
concluída**. 

47 Médico / 
Otorrinolaringologia 

09 01 10 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 

48 Médico / Pediatria 28 02 30 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 

49 Médico / 
Pneumologia 09 01 10 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 

50 Médico / 
Coloproctologia 

04 01 05 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista em Coloproctologia concedido pela 
Sociedade Brasileira da Especialidade / AMB* 
ou Residência Médica concluída**. 

51 Médico / Psiquiatria 19 01 20 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 

52 
Médico / Radiologia 
e Diagnóstico por 

Imagem 
04 01 05 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 

53 Médico / 
Reumatologia 09 01 10 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 
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54 Médico / Urologia 04 01 05 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / AMB* ou 
Residência Médica concluída**. 

55 Médico / 
Ultrasonografia 

09 01 10 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas de 
tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a 
especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista em Diagnóstico por Imagem / Área 
de Atuação em Ultrasonografia Geral, concedido 
pela Sociedade Brasileira da Especialidade / 
AMB* ou Residência Médica concluída**. 

56 Médico Veterinário 14 01 15 Prestar assistência médica aos animais sob responsabilidade da entidade e manter condições técnico-
sanitárias em níveis adequados e acompanhar as condições de alimentos e procriação dos animais. 

Curso Superior Completo em Medicina 
Veterinária e Registro no Conselho competente. 

57 Odontólogo / 
Endodontia 

04 01 05 

Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou 
cirúrgicos para promover e recuperar a saúde bucal e geral. 

Curso Superior Completo em Odontologia, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / ABO***. 

58 
Odontólogo / 
Cirurgia Buco 
Maxilo Facial 

04 01 05 

Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou 
cirúrgicos para promover e recuperar a saúde bucal e geral. 

Curso Superior Completo em Odontologia, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / ABO***. 

59 Odontólogo / 
Prótese 

04 01 05 

Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou 
cirúrgicos para promover e recuperar a saúde bucal e geral. 

Curso Superior Completo em Odontologia, com 
Registro no Conselho competente. Titulo de 
Especialista concedido pela Sociedade 
Brasileira da Especialidade / ABO***. 

60 Odontólogo / 
Generalista 

81 04 85 Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou 
cirúrgicos para promover e recuperar a saúde bucal e geral. 

Curso Superior Completo em Odontologia e 
Registro no Conselho competente. 

61 Psicólogo 47 03 50 
Proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos do comportamento humano, elaborando e aplicando 
técnicas psicológicas, para possibilitar a orientação, seleção e treinamento ao campo profissional e o 
diagnóstico e terapia clínica. 

Curso Superior Completo em Psicologia e 
Registro no Conselho Competente. 

62 Terapeuta 
Ocupacional 

19 01 20 
Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacionais, com finalidade de desenvolver a capacidade 
mental do paciente. 

Curso Superior Completo em Terapeuta 
Ocupacional e Registro no Conselho 
competente 

63 Zootecnista 04 01 05 
Planejamento, execução, acompanhamento e controle das atividades da Administração, voltadas à 
ciência, à extensão, à saúde e ao bem-estar social na área de Zootecnia, respeitados formação, 
legislação profissional e regulamentos do serviço. 

Curso Superior Completo em Zootecnista e 
Registro no Conselho competente. 

(1) NÃO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - NPD; PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - PD. 
 
(*) Titulo de Especialista concedido pela Sociedade  Brasileira da Especialidade / AMB na área de atuaç ão correlata com o cargo escolhido, registrado no C onselho 
Regional de Medicina, conforme Resoluções do Consel ho da respectiva categoria;  
(**) Certificado de Residência Médica concluída na área de atuação correlata com o cargo escolhido, em itido por instituição reconhecida pela Comissão Nac ional de 
Residência Médica, conforme Resoluções do Conselho da respectiva categoria;  
(***) Titulo de Especialista concedido pela Sociedade Bra sileira da Especialidade / ABO na área de atuação c orrelata com o cargo escolhido, registrado no Conse lho 
Regional de Odontologia, conforme Resoluções do Con selho da respectiva categoria;  
(****) Titulo de Especialista concedido pela Socied ade Brasileira da Especialidade / ABESE na área de atuação correlata com o cargo escolhido, registrado  no  
Conselho Regional de Enfermagem, conforme Resoluçõe s do Conselho da respectiva categoria.  
(*****) Certificado de Residência de Enfermagem con cluída na área de atuação correlata com o cargo esc olhido, emitido por instituição reconhecida pela Co missão 
Nacional de Residência de Enfermagem, conforme Reso luções do Conselho da respectiva categoria;  
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ANEXO II 
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS E VAGAS DA JUNTA MÉ DICA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - LEI N.°  5.241 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2003 E LEI Nº   
5.330 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2003. 

VAGAS1 
CÓD. CARGOS 

NPD PD Total  

DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS / PER FIL 
PROFISSIONAL REQUISITOS PARA O CARGO  

64 Médico / Cardiologia 02 0 02 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas 
de tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de 
acordo com a especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com Registro 
no Conselho competente. Titulo de Especialista 
concedido pela Sociedade Brasileira da Especialidade 
/ AMB* ou Residência Médica concluída**. 

65 Médico / Ortopedia-
Traumatologia 

02 0 02 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas 
de tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de 
acordo com a especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com Registro 
no Conselho competente. Titulo de Especialista 
concedido pela Sociedade Brasileira da Especialidade 
/ AMB* ou Residência Médica concluída**. 

66 Médico / Psiquiatria 02 0 02 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas 
de tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de 
acordo com a especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com Registro 
no Conselho competente. Titulo de Especialista 
concedido pela Sociedade Brasileira da Especialidade 
/ AMB* ou Residência Médica concluída**. 

67 Médico do Trabalho 02 0 02 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas 
de tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de 
acordo com a especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com Registro 
no Conselho competente. Titulo de Especialista 
concedido pela Sociedade Brasileira da Especialidade 
/ AMB* ou Residência Médica concluída**. 

68 Médico / Clínica Médica 02 0 02 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, realizar outras formas 
de tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de 
acordo com a especialidade. 

Curso Superior Completo em Medicina, com Registro 
no Conselho competente. Titulo de Especialista 
concedido pela Sociedade Brasileira da Especialidade 
/ AMB* ou Residência Médica concluída**. 

(1) NÃO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - NPD; PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - PD. 
 
(*) Titulo de Especialista concedido pela Sociedade  Brasileira da Especialidade / AMB na área de atuaç ão correlata com o cargo escolhido, registrado no C onselho 
Regional de Medicina, conforme Resoluções do Consel ho da respectiva categoria;  
 
(**) Certificado de Residência Médica concluída na área de atuação correlata com o cargo escolhido, em itido por instituição reconhecida pela Comissão Nac ional de 
Residência Médica, conforme Resoluções do Conselho da respectiva categoria.  
  



 

ANEXO III - PROGRAMAS 
 
NÍVEL SUPERIOR - CONHECIMENTO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA 
1. Análise de textos, objetivando apreender, entre outros aspectos: 

• Seu tema global ou o tópico central do parágrafo; 
• O argumento principal, defendido pelo autor; 
• Seu objetivo, sua finalidade e intenções do autor; 
• A síntese de seu conteúdo global; 
• A função (expressiva, apelativa, poética, referencial) que 

desempenham; 
• Informações explícitas e implícitas veiculadas; 
• As características do tipo e do gênero em que se realizam; 
• O nível formal ou informal de sua linguagem; 
• As relações lógico-discursivas (causalidade, temporalidade, 

conclusão, concessão, entre outras) estabelecidas entre 
parágrafos, períodos ou orações; 

• Os efeitos de sentido pretendidos pelo uso de certos 
recursos lexicais e gramaticais; 

• Relações de sentido entre as palavras (sinonímia, 
antonímia, hiperonímia e hiponímia). 

• A fidelidade de paráfrases a seu segmento de origem; 
• Marcas lingüísticas a partir das quais se pode identificar o 

autor, o destinatário do texto e o tipo de relações sociais 
entre eles; 

• Marcas da oralidade, no texto escrito; 
• Relação do texto com outros textos presentes iguais ou 

diferentes. 
2. Morfossintaxe 

2.1 Processos de formação de palavras 
2.2 Radicais, prefixos e sufixos. 
2.3 Colocação, regência e concordância nominal e verbal. 

3. Padrão escrito no nível culto: ortografia, acentuação gráfica, 
pontuação. 

4. Figuras de linguagem (pensamento, sintaxe e palavra) 
NÍVEL SUPERIOR - CONHECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE - SUS / SAÚDE COLETIVA  
1. Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII - 

capítulo II - Seção II); Lei nº 8142/90 e Lei nº 8080/90; Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS/1996; 
Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001. 

2. Lei Orgânica da Saúde. Sistema Único de Saúde. 
3. Objetivos do SUS. Atribuições, Doutrinas e Competências. 
4. Princípios que regem a organização do SUS 
5. Planejamento, Organização, Direção e Gestão.  
6. Recursos Humanos. 
7. Da participação da rede complementar. 
8. Financiamento. Gestão Financeira. 
9. Modelos de Atenção à Saúde; Programa Saúde da Família e 

PACS. 
10. Vigilância à Saúde: perfil epidemiológico, vacina, endemias e 

epidemias. 
NÍVEL MÉDIO - CONHECIMENTO DA LÍNGUA PORTUGUESA  
1. Interpretação de textos, em prosa, para identificar: 

a) O tema central do texto; 
b) Informações ou idéias presentes no texto; 
c) Relações de causa, tempo, fim comparação, conclusão, 

adição e outras entre orações, períodos ou parágrafos; 
d) Relações de sentido entre as palavras (sinônimo e 

antônimos). 
2. Ortografia, acentuação de palavras e uso de maiúsculas e 

minúsculas. 
3. Recursos do sistema de pontuação: vírgula, dois pontos, 

travessão, reticências, ponto final e pontos de exclamação e 
interrogação. 

4. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e do adjetivo. 
5. Conjugação de verbos regulares e irregulares. 
6. Conjunção. 
7. Concordância verbal e nominal. 

8. Crase. 
9. Sentido de radicais, prefixos e sufixos. 
NÍVEL MÉDIO - CONHECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE - SUS/SAÚDE COLETIVA  
1. Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título 

VIII - capítulo II - Seção II); Lei 8080/90 e Lei 8142/90; 
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - 
NOB-SUS/1996; Norma Operacional da Assistência à 
Saúde - NOAS - SUS/2001. 

2. Lei Orgânica da Saúde. Sistema Único de Saúde. 
3. Objetivos do SUS. Atribuições, Doutrinas e Competências. 
4. Princípios que regem a organização do SUS 
5. Modelos de Atenção à Saúde; Programa Saúde da Família 

e PACS; Vigilância à Saúde: Epidemiologia Sanitária. 
NÍVEL ELEMENTAR - CONHECIMENTO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA 
1. Interpretação de textos, em prosa, para identificar: 

a) O tema central do texto; 
b) Informações ou idéias presentes no texto; 
c) Relações de causa, tempo, fim comparação, 

conclusão, adição e outras entre orações, períodos ou 
parágrafos; 

d) Relações de sentido entre as palavras (sinônimo e 
antônimos). 

2. Ortografia, acentuação de palavras e uso de maiúsculas e 
minúsculas. 

3. Recursos do sistema de pontuação: vírgula, dois pontos, 
travessão, reticências, ponto final e pontos de exclamação e 
interrogação. 

4. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e do 
adjetivo. 

5. Conjugação de verbos regulares e irregulares. 
6. Conjunção. 
7. Concordância verbal e nominal. 
NÍVEL ELEMENTAR - CONHECIMENTO DO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE - SUS/SAÚDE COLETIVA  
1. Sistema Único de Saúde. 
2. Objetivos do SUS. Atribuições, Doutrinas e Competências. 
3. Princípios que regem a organização do SUS 
4. Modelos de Atenção à Saúde; Programa Saúde da Família 

e PACS; Vigilância à Saúde: Epidemiologia Sanitária. 
CATEGORIA 01 - ATENDENTE DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Atribuições do ACD, na equipe de trabalho. 
2. Doenças da boca - cárie e controle dentário, 

periodontopatias. 
3. Câncer bucal, fissuras lábio - palatais, controle da placa 

bacteriana. 
4. Anatomia dos dentes e da boca. 
5. Educação em saúde bucal - Higiene Bucal. 
6. Cronologia da erupção dentária - A dentição decídua e 

permanente. 
7. Uso de fluoretos e selantes. 
8. Hábitos alimentares e consumo de açúcar. 
9. Acolhimento odontológico do paciente. 
10. A contaminação e o controle de infecção cruzada na prática 

odontológica. 
11. Tipos de esterilização. 
12. Manutenção do Equipamento Odontológico. 
13. Riscos ocupacionais e sua prevenção. 
CATEGORIA 02 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Protocolo / Recepção de documentos. Classificação, 

codificação e catalogação de papeis e documentos. 
2. Noções sobre cadastro e tombamentos de bens patrimoniais 
3. Preenchimento, encaminhamento e controle de documentos 

funcionais. 
4. Relações humanas no trabalho 
5. Normas específicas para redação de correspondência oficial 
6.  Organização de arquivo 

17 
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7. Princípios para atendimento ao público 
8. Noções de Funções administrativas no âmbito Municipal 
9. Sistema operacional Windows/98 - principais ações do sistema 

operacional 
10. Planilha Excel - uso básico da versão 2000 
11. Processador de texto Word - uso básico da versão 2000 
CATEGORIA 03 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Anotações e registros de enfermagem. 
2. Princípios básicos quanto à limpeza, desinfecção e esterilização 

de materiais.  
3. Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, termoterapia, 

crioterapia, sondagens, aspirações, nebulização, uso de 
aparadeiras e papagaios, oxigenoterapia, lavagens, banho no 
leito, peso mensuração, curativos, posição para exames, 
alimentações e colheita de material para exames.  

4. Administração de medicamentos por via oral e parenteral.  
5. Assistência de enfermagem em saúde pública: imunizações, teste 

tuberculínico, controle de pacientes e de comunicantes em 
doenças transmissíveis: tuberculose, hanseníase, cólera, AIDS, 
hepatite, meningite, dengue e leptospirose, e na prevenção e 
controle de infecção hospitalar. 

6. Assistência de enfermagem ao paciente portador de: hipertensão 
arterial, diabetes, hemorragia digestiva, cardiopatias, neoplasias, 
acidente vascular cerebral e politraumatismo.  

7. Assistência de enfermagem ao paciente no pré, trans e pós-
operatório.  

8. Assistência de enfermagem à mulher com doença ginecológica e 
prevenção, à gestante, parturiente e puérpera normais e 
patológicas.  

9. Assistência de enfermagem ao recém nascido a termo, pré-termo 
e pós-termo.  

10. Assistência de enfermagem à criança normal e portadora de 
diarréia, infecções respiratórias, desnutrição, glomerulonefrite 
difusa aguda e síndrome nefrótica.  

11. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 04 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM (DO 
TRABALHO) - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Anotações e registros de enfermagem. 
2. Princípios básicos quanto à limpeza, desinfecção e esterilização 

de materiais.  
3. Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, termoterapia, 

crioterapia, sondagens, aspirações, nebulização, uso de 
aparadeiras e papagaios, oxigenoterapia, lavagens, banho no 
leito, peso mensuração, curativos, posição para exames, 
alimentações e colheita de material para exames.  

4. Administração de medicamentos por via oral e parenteral.  
5. Assistência de enfermagem em saúde pública: imunizações, teste 

tuberculínico, controle de pacientes e de comunicantes em 
doenças transmissíveis: tuberculose, hanseníase, cólera, AIDS, 
hepatite, meningite, dengue e leptospirose, e na prevenção e 
controle de infecção hospitalar. 

6. Assistência de enfermagem ao paciente portador de: hipertensão 
arterial, diabetes, hemorragia digestiva, cardiopatias, neoplasias, 
acidente vascular cerebral e politraumatismo.  

7. Assistência de enfermagem ao paciente no pré, trans e pós-
operatório.  

8. Assistência de enfermagem à mulher com doença ginecológica e 
prevenção, à gestante, parturiente e puerperal normais e 
patológica.  

9. Assistência de enfermagem ao recém nascido a termo, pré-termo 
e pós-termo.  

10. Assistência de enfermagem à criança normal e portadora de 
diarréia, infecções respiratórias, desnutrição, glomerulonefrite 
difusa aguda e síndrome nefrótica.  

11. Primeiros socorros. 
12. Princípios de higiene e segurança ocupacional. 

12.1 Conceitos e objetivo da higiene ocupacional. 
12.2 Reconhecimento e avaliação dos riscos. 
12.3 Classificação dos riscos, efeitos ao organismo e medidas de 

controle. 

12.4 Conceitos em segurança ocupacional. 
12.5 Causas dos acidentes 
12.6 Atos e condições inseguras. 
12.7 Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
12.8 Equipamento de Proteção Coletiva (EPC). 
12.9 Prevenção de acidentes 

13. Doenças do trabalho. 
13.1 Sistema Respiratório 
13.2 Cardio-Vascular. 
13.3 LER ou DORT 

14. Comissão Interna de Prevenção Acidentes CIPA - Noções 
15. Serviço Especializado em Segurança e Medicina do 

Trabalho (SESMT) - Noções NR-4 
CATEGORIA 05 - TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Princípios e Diretrizes do Programa de Saúde da Família. 
2. Processo Saúde –Doença. 
3. Doenças da boca - carie e controle dentário, 

periodontopatias, a má oclusões. 
4. Câncer bucal, fissuras lábio - palatais, controle da placa 

bacteriana. 
5. Anatomia dos dentes e da boca. 
6. Educação em saúde bucal. 
7. Higiene Bucal. 
8. Cronologia da erupção dentária. 
9. A dentição decídua e permanente. 
10. O uso de fluoretos. 
11. Hábitos alimentares e consumo de açúcar. 
12. O uso de selantes. 
13. Acolhimento odontológico do paciente. 
14. A contaminação e o controle de infecção cruzada na prática 

odontológica. 
15. Tipos de esterilização. 
16. Manutenção do Equipamento Odontológico. 
17. Riscos ocupacionais e sua prevenção. 
18. Atribuições do THD, na equipe de trabalho. 
19. Instrumental e material odontológico. 
20. Quadro epidemiológico atual da carie dentária no Brasil. 
21. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 06 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Biossegurança - esterilização e desinfecção, desinfetantes, 

níveis de biossegurança, descarte de material biológico, 
manuseio e transporte de amostras, equipamentos de 
contenção, equipamento de proteção individual e coletivo. 

2. Microbiologia - meios de cultura utilizados na rotina 
bacteriológica / colaboração de rotina / microscopia / semeio 
/ coleta de secreções e de linfa. 

3. Bioquímica - obtenção de amostra (sangue, soro, plasma e 
urina). Anticoagulantes. Métodos analíticos aplicados à 
Bioquímica. Controle de qualidade aplicado à Bioquímica. 

4. Hematologia - coleta de sangue. Anticoagulantes. 
Esfregaços e técnicas de coloração de sangue periférico. 
Hemossedimentação, hemograma, grupos sangüíneo, fator 
RH, provas de hemostasia e célula LE: Determinação e 
técnicas utilizadas. 

5. Parasitologia - coleta de material. Fixadores. 
Conservadores. Técnica para diagnóstico das protozooses e 
helmitíase intestinais. 

6. Imunologia / Hormônio - coleta de sangue. Proteínas de fase 
aguda, marcadores virais: metodológicas. VDRL e HIV. 
Hormônios da tireóide e fertilidade: principais e metodologia. 
Controle de qualidade aplicado a Imunologia. 

7. Urinálise - sumário de urina. Planoteste.  
8. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 07 - TÉCNICO DE RADIOLOGIA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Formação da imagem radiológica. 
2. Efeitos das radiações e meios de proteção. 
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3. Equipamentos radiológicos e acessórios (utilização e limitações). 
4. Câmara escura (processamento automático). 
5. Meios de contraste (tipos e utilização específica) 
6. Técnicas radiográficas do crânio e fase. 
7. Técnicas radiográficas da coluna vertebral. 
8. Técnicas radiográficas de ossos e articulações. 
9. Técnicas radiográficas do exame do aparelho urinário. 
10. Técnicas radiográficas do exame das vias biliares. 
11. Técnicas radiográficas do exame do aparelho respiratório. 
12. Dados importantes e terminologia médica a serem observados em 

exames radiográficos. 
13. Conhecimentos gerais de anatomia radiográfica. 
14. Conhecimento básico sobre organização de um Serviço de Raios 

X. 
15. Conceitos genéricos de tomografia computadorizada. 
16. Técnicas de tomografia computadorizada. 

16.1 craniencefálica. 
16.2 da coluna vertebral 
16.3 do tórax. 
16.4 das extremidades. 

17. Uso de contraste em exames de tomografia computadorizada. 
18. Conceitos genéricos de ressonância magnética. 
19. Principais indicações de exames de ressonância magnética. 
20. Contra-indicações da ressonância magnética. 
21. Uso de contraste em exames de ressonância magnética. 
22. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 08 - TÉCNICO DE SANEAMENTO - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Noções de Saúde Pública - Conceitos básicos de doenças 

transmissíveis; endemia, epidemia, hospedeiro, portador, período 
de incubação e controle de vectores. 

2. Definição, sintomas principais e prevenção das principais doenças 
causadas, por vírus, bactérias, protozoários e vermes. 

3. Noções básicas sobre sistemas de abastecimento de água. 
4. Noções básicas sobre sistemas de esgotamento sanitário. 
5. Conhecimento sobre fossas sépticas. 
6. Conhecimentos básicos e legislação sobre re-coleção e destino 

final de resíduos sólidos. 
7. Orçamento de pequenos projetos, serviços de fiscalização e 

medição de obra. 
8. Conhecimentos básicos sobre topografia. 
9. Conhecimentos básicos sobre vigilância sanitária. 
10. Higiene da alimentação e proteção dos alimentos. 
11. Educação sanitária - Visitas domiciliares e campanhas de 

prevenção. 
12. Noções básicas da Agenda 21. Programa de Saúde Ambiental. 
13. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 09 - TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Prevenção de acidentes 
2. Serviços especializados de Segurança e Medicina do Trabalho e 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
3. Equipamentos de proteção individual/coletivos e medidas de 

proteção coletiva 
4. Prevenção e controle de sinistros 
5. Segurança no trabalho com eletricidade 
6. Segurança no transporte, movimentação, armazenamento e 

manuseio de materiais 
7. Segurança em caldeiras e vasos de pressão 
8. Ergonomia 
9. Doenças profissionais e do trabalho 
10. Primeiros Socorros 
11. Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho 
12. Sinalização de segurança 
13. Prevenção e controle de perdas 
14. Programa de prevenção de riscos ambientais 
15. Programa de controle MÉDICO / em saúde ocupacional 
16. Insalubridade e periculosidade. 
17. Saúde do trabalhador no âmbito do SUS. 
18. Ética e Legislação Profissional. 

CATEGORIA 10 - ANALISTA DE SISTEMA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Estruturas de Informação: tipos básicos de estruturas, 

árvores, pilhas, filas, grafos, pesquisa de dados, operações 
básicas sobre estruturas, classificação de dados e tipos 
abstratos de dados.  

2. Sistema Operacional: conceito, arquitetura básica de um 
sistema operacional, gerenciamento de memória, de 
processos, de dispositivos e de informações, modalidades 
de processamento.  

3. Redes Locais: conceito e classificação, características de 
arquitetura, tipos de protocolos, avaliação de desempenho.  

4. Técnicas de Programação: programação estruturada, 
programação modular, programação bottom-up e top-down, 
programação orientada a objeto. Programação Algorítmica.  

5. Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas: ciclos de 
vida de sistemas, estudo de viabilidade, análise, projeto, 
testes e implementação. Projeto Lógico e Físico de 
Sistemas.  

6. Técnicas de Levantamento e Análise de Dados.  
7. Projeto: arquivo e registros, definição de programas e 

subprogramas, utilitários, procedimentos de segurança, 
rotinas de processamento, processamento bacth e online.  

8. Banco de Dados: funções de um SGBD, esquema básico de 
funcionamento de um SGBD e projeto físico de um banco de 
dados.  

9. Conceitos, Ferramentas e Desenvolvimento de Aplicativos 
na Web. 

10. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 11 - BIÓLOGO - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
1. Membranas e organelas celulares: estrutura e função. 

Núcleo celular interfásico e em divisão em células animais e 
vegetais, incluindo o processo de recombinação genética.  

2. Mendelismo e neo-mendelismo, ligação gênica e mapas 
genéticos, caracteres quantitativos, função e regulação 
gênica.  

3. Mecanismos de evolução, formação e evolução das 
espécies. Reinos monera, protista e fungi: características 
gerais, reprodução e importância. 

4. Tecidos animais e vegetais. 
5. Classificação, reprodução e importância econômica das 

algas do reino planta, das briófitas e pteridófitas, das 
gimnospermas e angiospermas.  

6. Funções vitais e estruturas relacionadas aos animais 
invertebrados e vertebrados. Sistemas integradores e 
regulação funcional, incluindo regulação hormonal no 
homem. 

7. Microbiologia: citologia e classificação bacterianas, 
esterilização, coloração, meios de cultura, isolamento e 
identificação de germes patogênicos para o homem, 
coprocultura, urinocultura, hemocultura, cultura de 
secreções, antibiograma.  

8. Parasitologia e micologia: relação parasito-hospedeiro, 
morfologia, biologia, epidemiologia, diagnóstico laboratorial 
e profilaxia. Principais protozoários, helmintos e fungos. 

9. Relações entre os seres vivos, poluição do ar, da água e do 
solo, interferência do homem na natureza. 

10. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 12 - CONTADOR - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
1. Noções gerais, campo de aplicação, objeto, comparações 

com a contabilidade empresarial. Regimes contábeis: 
Conceito, princípios, regimes e regime adotado no Brasil. 

2. Orçamento público: Significado e processo, definição, 
princípios orçamentários, ciclo orçamentário, orçamento por 
programas, categorias de programação, orçamento base 
zero. 
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3. Receita pública: Conceito, classificação, receita orçamentária e 
extra orçamentária, estágios, restituição e anulação de receitas, 
escrituração, divida ativa. 

4. Despesa pública: Conceito e classificação. Licitação; Conceito, 
legislação aplicada, edital, modalidades de licitação. Estágios da 
despesa: fixação da despesa, empenho, liquidação da despesa. 

5. Restos a pagar, divida pública e regime de adiantamento. 
6. Patrimônio público: Variações patrimoniais, variações ativas e 

passivas e suas escrituração. 
7. Créditos adicionais: Conceito, classificação e escrituração. 
8. Balanços: Conceito, balanço orçamentário, financeiro e 

patrimonial. 
9. Tomadas e prestações de contas, controle interno e externo. 
10. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 13 - ECONOMISTA - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
1. Escassez e economia. Processo produtivo e os fluxos de 

produção e renda. 
2. Funções de produção. 
3. Produção. Custo e oferta. 
4. Teoria de comportamento do consumidor demanda individual, 

demanda de mercado e elasticidade. 
5. Remuneração dos fatores e níveis de emprego. 
6. Setor público. Política fiscal. Política monetária e níveis de renda 
7. Moeda. Créditos e instituições financeiras. Agrecgados contas 

nacionais. 
8. Demanda efetiva e determinação dos níveis da renda nacional. 

Questões atuais da economia brasileira. 
9. Inflação, crescimento e estabilidade. Análise de protestos de 

investimentos. 
10. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 14 - ENFERMEIRO - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
1. Assistência de enfermagem nas doenças infecto-contagiosas. 
2. Assistência de enfermagem aos pacientes em situações clínicas 

cirúrgicas relativas aos sistemas cardiovascular, grastro-intestinal, 
respiratório, renal, músculo-esquelético, neurológico e endócrino. 

3. Atuação do enfermeiro no centro cirúrgico, centro de material e 
esterilização. 

4. Atuação do enfermeiro na prevenção e controle de infecção 
hospitalar. 

5. Assistência de enfermagem em saúde mental. 
6. Saúde coletiva: 
7. Programa Nacional de Imunização. 
8. Indicadores de Saúde. 
9. Vigilância sanitária. 
10. Programas de saúde. 
11. Enfermagem na Saúde da Mulher. 
12. Enfermagem na Saúde da Criança. 
13. Enfermagem e o Adolescente. 
14. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 15 - ENFERMEIRO / OBSTETRÍCIA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Planejamento e Gestão em Saúde. 
2. Assistência de enfermagem nas doenças infecto-contagiosas. 
3. Assistência de enfermagem aos pacientes em situações clínicas 

cirúrgicas relativas aos sistemas cardiovascular, gastro-intestinal, 
respiratório, renal, músculo-esquelético, neurológico e endócrino. 

4. Atuação do enfermeiro em unidade de ambulatório, centro 
cirúrgico, centro de material e esterilização, na prevenção e 
controle de infecção hospitalar. 

5. Assistência de enfermagem em saúde mental. 
6. Reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão 

do sofrimento psíquico e interdisciplinaridade.  
7. Álcool/outras Drogas e redução de danos. 
8. Saúde coletiva: 

8.1 Programa Nacional de Imunização. 
8.2 Indicadores de Saúde. 

8.3 Vigilância Sanitária: conceito, histórico, objetivos, 
funções importantes na Saúde Pública; Noções de 
processo administrativo e sanitário. 

8.4 Programas de Saúde. 
9. Enfermagem na Saúde da Mulher.  

9.1 Enfermagem na Saúde da Mulher durante a gestação.  
9.1.1 Aspectos psico-sociais, culturais da mulher 

durante a gestação.  
9.1.2 Estudo da enfermagem obstétrica.  
9.1.3 O processo de transformações orgânicas da 

gestante.  
9.1.4 Assistência pré-natal.  
9.1.5 Consulta de enfermagem à gestante.  
9.1.6 Complicações da gravidez.  
9.1.7 Aspectos epidemiológicos das patologias da 

gravidez 
9.2 Enfermagem da Mulher durante o Trabalho de Parto e 

Parto. 
9.2.1 Aspectos psico-sociais, culturais da 

parturiente. 
9.2.2 Avaliação da parturiente. 
9.2.3 O processo de trabalho de parto e do parto 

complicações do trabalho de parto. 
9.2.4 Aspectos epidemiológicos das complicações 

do trabalho de parto e parto. 
9.2.5 Intervenções cirúrgicas. 

10. Enfermagem na Saúde da Criança, do Adolescente e 
Terceira Idade.  

11. Enfermagem em situações de urgência e emergência. 
12. Curativos, administração de medicamentos, sondas 

nasogástricas, enteral e vesical. Material descartável, 
órteses e próteses. 

13. Assistência integral às pessoas em situação de risco. 
Violência contra a criança, o adolescente, a mulher e o 
idoso.  

14. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 16 - ENFERMEIRO DO TRABALHO - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Atuação o enfermeiro do trabalho nos três diferentes níveis 

de prevenção - Processo de Enfermagem na Saúde 
Ocupacional. 
1.1 Histórico. 
1.2 Diagnóstico. 
1.3 Prescrição. 
1.4 Evolução. 
1.5 Prognóstico. 

2. Bioética e a enfermagem do trabalho. 
Moral, ética e deontologia. 

3. Ergonomia. 
3.1 Conceito e Suas Evoluções. 
3.2 Fatores interferentes nos postos de trabalho. 
3.3 As cargas provenientes do trabalho. 
3.4 Avaliação do trabalho. 
3.5 Considerações sobre algumas posturas. 

4. Saúde Mental e do Trabalho. 
4.1 O nível psicossocial. 
4.2 O nível sócio-psicossocial 
4.3 O nível sócio-dinâmico - Mecanismos de defesa. 

5. Inumização do Trabalhador. 
5.1 Vacinas, Antígenos e Anticorpos. 
5.2 Imunidade ativa e passiva. 
5.3 Fatores inerentes ao organismo que recebe a vacina. 
5.4 Componentes e Origem das vacinas. 
5.5 Requisitos básicos de uma vacina, Controle de 

qualidade, Rede de frio e Contra-indicações gerais. 
5.6 Situações em que se recomenda o adiamento da 

vacina. 
5.7 Associação de vacinas. 
5.8 Vacinação em situações especiais. 
5.9 Profilaxia do tétano após ferimento. 
5.10 Ações gerais de enfermagem. 
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5.11 Doenças de notificação compulsória. 
6. Higiene e segurança ocupacional. 

Portaria 3214/78 do MTE. 
7. Doenças relacionadas ao trabalho. 

7.1 Classificação as doenças do trabalho de acordo com os 
sistemas e aparelhos. 
7.1.1 Sistema tegumentar. 
7.1.2 Sistema Respiratório. 
7.1.3 Sistema Nervoso e órgãos dos sentidos. 
7.1.4 Sistema digestivo. 
7.1.5 Sistema urinário. 
7.1.6 Sistema músculo-esquelético 
7.1.7 Sistema cardio-vascular. 

8. Ginástica laboral. 
8.1 Objetivos e benefícios. 

9. Primeiros socorros. 
10. Saúde do trabalhador no âmbito do SUS. 
11. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 17 - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. A segurança e saúde no trabalho nos diplomas legais vigentes no 

país. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. 
Legislação trabalhista (consolidação das leis trabalhistas - CLT, 
normas regulamentadoras, aprovadas pela portaria MTB, nº 3214 
de 08 de julho de 1978 e suas alterações posteriores. 

2. A segurança e saúde no trabalho nas seguintes normas 
internacionais da organização internacional do trabalho - OIT: 
convenção nº 139 - prevenção e o controle de riscos profissionais 
causados pelas substâncias ou agentes cancerígenos (decreto nº 
157 de 02 de julho de 1991). Convenção nº 148 - proteção dos 
trabalhadores contra os riscos profissionais devido à 
contaminação do ar, ao ruído às vibrações no local de trabalho 
(decreto nº 93413 de 15 de outubro de 1986); Convenção nº 155 - 
segurança e saúde dos trabalhadores (decreto nº 1254 de 29 de 
setembro de 1994);Convenção nº 174 - Prevenção de acidentes 
ampliados. 

3. A legislação da prevenção social aplicada ao acidente do trabalho 
(lei nº 8212 de 24 de julho de 1991 e o decreto nº 2173 de 05 de 
março de 1997); lei nº 8213 de 24 de julho de 1991 e o decreto nº 
2172 de 05 de março de 1997. 

4. A Saúde do Trabalhador na Legislação do SUS. 
5. Investigação e análise dos acidentes de trabalho - conceito do 

acidente do trabalho medidas técnicas e administrativas de 
prevenção. 

6. Metodologia de abordagem: individual e coletiva dos 
trabalhadores, com o uso de ferramentas epidemiológicas. 

7. o estudo das condições e dos ambientes do trabalho, com uso da 
engenharia de segurança do trabalho. 

8. Epidemiologia das doenças profissionais no Brasil, aspectos 
toxicológicos e sua prevenção. 

9. Sistemas de proteção contra incêndio. 
10. Sinalização e iluminação de emergência. 
11. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 18 - FARMACÊUTICO - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
1. Fármacos que agem nos SNA e SNC  
2. Fármacos que atuam sobre os outros sistemas orgânicos 

(Aparelho Respiratório, Aparelho urinário, Aparelho Digestivo, 
Sistema Cardiovascular).  

3. Antimicrobianos / Antiinflamatórios / Antineoplásicos 
4. Microbiologia dos Alimentos.  
5. Leis que regem a criação dos CFF e CRF / Atribuições do 

Farmacêutico.  
6. Controle de Infecção Hospitalar.  
7. Portaria dos Medicamentos Controlados.  
8. Leis dos Genéricos. 
9. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 19 - FISIOTERAPEUTA - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
1. Fisioterapia respiratória em UTI 

1.1 Fisiologia pulmonar. 
1.2 Insuficiência respiratória aguda e crônica. 
1.3 Infecção do aparelho respiratório. 
1.4 Avaliação fisioterápica do paciente crítico. 
1.5 Ventilação mecânica - vias aéreas artificiais: 

Indicações e complicações da ventilação mecânica, 
Modos de ventilação mecânica, Desmame da 
ventilação mecânica. 

2. Fisioterapia em traumato-ortopedia. 
3. Fisioterapia em reumatologia. 
4. Fisioterapia em angiologia. 
5. Fisioterapia em neurologia. 
6. Fisioterapia em ginecologia. 
7. Fisioterapia em amputados - Órteses e prótese. 
8. Fisioterapia em geriatria e gerontologia. 
9. Fisioterapia em hanseníase. 
10. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 20 - FONOAUDIÓLOGO - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
1. Anatomofisiologia aplicada a Fonoaudiologia em suas 

especificidades (voz, audiologia, linguagem, fala, 
motricidade oral), distúrbios da 
voz/linguagem/fala/audiologia/motricidade oral. 

2. Anatomo-fisiologia do sistema auditivo, psicoacústica, testes 
básicos de avaliação auditiva, avaliação audiológica, 
avaliações eletrofisiológicas, patologias do sistema auditivo, 
procedimentos clínicos dos exames audiológicos. 

3. Neonatologia: recém-nascido a termo; desenvolvimento 
oromotor normal; reflexos orais ; funções reflexo-
vegetativas; prematuridade. Avaliação e intervenção 
fonoaudiológica no R. N. pré-termo: teoria sincronoativa; 
estados comportamentais do recém-nascido; sucção não 
nutritiva; estimulação multimodal. Aleitamento materno. 

4. Neurologia: neuroanatomia e neurofisiologia aplicada aos 
distúrbios fonoaudiológicos: SNC/Periférico, especialização 
e funções hemisféricas; acidente vascular cerebral; 
traumatismo cranioencefálico; afasias, disartrias, apraxias, 
disfagias; alterações motoras e cognitivas associadas a 
afasias; demências: fatores etiológicos, tipos, repercussão; 
avaliação e intervenção terapêutica nos distúrbios de fala e 
linguagem de origem neurológica. 

5. Voz: distúrbios da voz e seus aspectos clínicos; avaliação 
vocal; diagnóstico diferencial; prevenção, intervenção e 
conduta terapêutica nos transtornos da voz. 

6. Motricidade Oral: Etiologia; caracterização e fatores 
predisponentes, sintomatologia, componentes do aparelho 
estomatognático, avaliação especificada dos órgãos 
fonoarticulatórios e das funções neurovegetativas. 

7. Da deglutição da respiração; da fala, da voz e da linguagem, 
abordagem avaliativa, diagnóstico e prognóstico dos 
distúrbios da motricidade oral, planejamento geral de 
terapia- prevenção e reabilitação. 

8. Linguagem; distúrbios de linguagem, prevenção e 
reabilitação. 

9. Distúrbios do Aprendizado: Avaliações, abordagens 
terapêuticas dos distúrbios da aprendizagem. 
Contextualizando os distúrbios do aprendizado no âmbito da 
educação nacional, as bases psicomotoras da 
aprendizagem. Fonoaudiologia Preventiva. 

10. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 21 - MÉDICO DO TRABALHO - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Organização dos Serviços de Saúde do Trabalhador. 

1.1 Organização Internacional do Trabalho e Normas 
Internacionais do Trabalho. 

1.2 Recomendações 112/59 da OIT - Convenção 161/85 
da OIT-NR4_SESMT, NR5 - CIPA, NR7 - PCMSO, 
NR9 - PPRA. 

2. Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho. 
2.1 Conceito, relação saúde/doença/ambiente do 

trabalho. 
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2.2 Doenças ocupacionais e profissionais. 
2.3 Doenças causadas por agentes físicos, químicos e 

biológicos. 
2.4 Doenças relacionadas aos sistemas cardiovascular, 

digestivo, endócrino, hemolinfático, neuropsíquico, 
osteomuscular, respiratório, tegumentar, urogenital, 
oftálmico e otolaringológico. 

2.5 Doenças infecciosas ocupacionais e Câncer. 
3. Acidentes no trabalho ou portador de uma doença do trabalho - 

Reabilitação profissional - mudança de cargo/função. 
4. Toxicologia ocupacional: 

4.1 Agentes tóxicos, exposições e vias de introdução. 
4.2 Classificação das intoxicações - limites permissíveis para 

agentes tóxicos no ambiente de trabalho. 
5. Ergonomia - Cargas e solicitações no trabalho - Formas de 

trabalho humano: 
5.1 Fadiga e monotonia, vibrações intensas - iluminação. 

6. Saúde ambiental e repercussões na saúde individual e coletiva: 
6.1 Mapeamento de riscos - Ações de Saúde, de Segurança do 

trabalho e dos Agentes funcionais - Campanhas de 
prevenção de Saúde, planejamento, implantação e 
execução de programa. 

6.2 AIDS, Alcoolismo, Tabagismo e uso de drogas nas 
empresas. 

7. Legislação previdenciária e acidentária. 
7.1 DIREITO DO TRABALHO - Decreto 3048/99 - 

REGULAMENTAÇÃO ATUAL DE INSALUBRIDADE - NR 
15 DA PORTARIA 3214/78. 

8. Laudo Pericial e os Processos Trabalhistas - Proteção do 
Trabalhador: da mulher e do menor. 

9. Vigilância sanitária - Legislação estadual e municipal - 
Epidemiologia e Saúde do Trabalhador. 
9.1 Sistema de abastecimento de água, desinfecção da água, 

águas residuárias. 
9.2 Aspectos de Biossegurança. 

10. Experiência no atendimento de urgências em medicina pré-
hospitalar para vítimas de acidentes e mal súbito - Perícia Médica 
- Sigilo Profissional Atestado e Boletim Médico. 

11. A Patologia do Trabalho numa perspectiva ambiental. 
12. Saúde do Trabalhador no âmbito do SUS. Vigilância à Saúde do 

Trabalhador.  
13. Investigação e análise dos acidentes de trabalho - conceito do 

acidente do trabalho medidas técnicas e administrativas de 
prevenção. Metodologia de abordagem: individual e coletiva dos 
trabalhadores, com o uso de ferramentas epidemiológicas; 

14. Epidemiologia das doenças profissionais no Brasil, aspectos 
toxicológicos e sua prevenção. 

15. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 22 - MÉDICO / ALERGIA / IMUNOLOGIA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Desenvolvimento do sistema imunológico na criança. 
2. Imunidade humoral (anticorpos e complemento) e imunidade 

celular. 
3. Imunidade de fagócitos e cooperação celular. 
4. Reações de hipersensibilidade (tipos I. II, III, IV). 
5. Imunidade a bactérias, fungos e protozoários. 
6. Sistema de histocompatibilidade (imunologia de transplantes). 
7. Imunologia do câncer. 
8. Tolerância e autoimunidade. 
9. Asma. 
10. Dermatite atópica. 
11. Urticária. 
12. Alergia alimentar. 
13. Rinite alérgica e conjuntivite alérgica. 
14. Hipersensibilidade a medicamentos. 
15. Imunodeficiências primárias e AIDS. 
16. Ética e Legislação Profissional. 

CATEGORIA 23 - MÉDICO / ACUPUNTURA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Medicina Tradicional - Chinesa-Teorias Básicas: Conteúdo 

Fundamental da Teoria Yin-Yang; Aplicação Prática  da 
Teoria Yin-Yang; Teoria dos Cinco Elementos ou Cinco 
Movimentos.  

2. Fisiologia: O Qi. O Sangue e os Líquidos Orgânicos; Os 
Zang Fu: (Zang/órgão) e suas funções, os Fu (vísceras) e 
suas funções; Relacionamentos entre Zang. Fu, as Vísceras 
Particulares; Classificação Geral dos meridianos; Os doze 
meridianos principais; Os Pontos de Acupuntura.  

3. Mecanismos de Ação da Acupuntura:  A participação dos 
Sistemas Nervoso, Imune e Endócrino; O ponto de 
Acupuntura e a recepção do estímulo; A natureza do 
estímulo; Interação farmacológica. 

4. Estudo Anátomo Funcional dos Meridianos Principais e 
Pontos:  Trajeto Superficial e Profundo; Localização e 
Função dos Pontos; Relações com órgãos e vísceras; 
Conexões. 
4.1 Meridianos Tendino Musculares:  Trajeto e 

distribuição, as zonas de influência, relações com os 
Meridianos  Principais; 

4.2 Meridianos Distintos: Trajeto e distribuição, relações 
com os principais; 

4.3 Meridianos Extraordinários:  Trajetos e relações; 
Características Gerais.  A organização em Pares; Du 
Mai e Ren Mai (pequena Circulação). 

5. Etiologia: Classificação dos Fatores etiológicos; Fatores 
externos; Fatores internos; Fatores nem internos, nem 
externos. 

6. Patogenia: O processo de adoecimento; Modificações 
Patológicas; Produções patogênicas: Tan Yin e Yu Xue. 

7. Zang Fu:  Diferenciação de Síndromes; Distúrbios das Zang 
(Órgãos); Distúrbios dos Fu (vísceras);  Distúrbios 
envolvendo mais de um órgão. 

8. Semiologia - Técnicas de exames:  Inspeção, Olfação, 
Interrogatório, Palpação, Auscultação. 

9. Fisiopatologia dos Meridianos:  Sinais patológicos dos 12 
Meridianos Principais; Sinais patológicos de Ren Mai e Du. 

10. Os 8 princípios Diagnósticos:  Relações entre Síndromes de 
Excesso e Deficiência. 

11. As Síndromes de Xue(sangue), de Yin Ye(líquidos 
orgânicos). 

12. Tratamento: Princípios de Tratamento; Regras Terapêuticas; 
Princípios de Seleção de Pontos; A Técnica da Acupuntura; 
Métodos Terapêuticos Auxiliares: Auriculoterapia,   
Eletroacupuntura, Moxabustão, Agulhas aquecidas, 
Ventosa. 

13. Terapêutica - Abordagem Terapêutica nas Nosologias 
ocidentais por acupuntura. 
13.1 Neurologia: paralisia facial, neuralgia do trigêmeo 

seqüela de AVC, cefaléias; 
13.2 Respiratório: Asma, rinite, sinusite; 
13.3 Digestivo: Dor abdominal diarréia, constipação, dor 

epigástrica, vômitos; 
13.4 Ginecologia: Dismenorréia, Dor pélvica crônica. TPM, 

Hemorragia uterina disfuncional; 
13.5 Osteoarticular: Dor articular, cervicobraquialgias, 

lombalgia, lombociatalgia, dor no ombro , joelhos, 
cotovelos,  tornozelos, pescoço, LER, epicondilite, 
síndrome do Túnel do carpo; 

13.6 Dor doença: Dor miofascial, fibromialgia; 
13.7 Otorrino: Tontura, zumbido; 
13.8 Psiquiatria: Distúrbios do sono, ansiedade; 
13.9 Urologia: Distúrbios da libido e potência, enurese 

noturna, infecções urinárias; 
13.10 Dermatologia: urticária, pruridos, herpes zoster. 

14. Ética e Legislação Profissional 
CATEGORIA 24 - MÉDICO / ANGIOLOGIA / CIRURGIA 
VASCULAR - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Varizes. 
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2. Linfangites e linfedema. 
3. Isquemia arterial aguda e crônica - Claudicação intermitente. 
4. Trombose venosa superficial e profunda. 
5. Embolia pulmonar. Interrupção da veia cava. 
6. Fistulas arterio-venosas hemodinamica e fisiopatologia - acessos 

vasculares para hemodiálise. 
7. Aneurismas da aorta abdominal e dos membros, diagnostico e 

tratamento. 
8. Insuficiência vascular cerebral. 
9. Microangiopatia diabética - Pé diabético - Neuropatia isquêmica. 
10. Amputações - Indicações - Níveis - Técnicas. 
11. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 25 - MÉDICO / CARDIOLOGIA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do 

aparelho cardiovascular; 
2. Métodos diagnósticos: eletrocardiografia. Ecocardiografia. 

Medicina nuclear. Hemodinamica. Ressonância magnética. 
Radiologia; 

3. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas.  
4. Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Doença reumática. 

Valvulopatias; 
5. Miocardiopatias; 
6. Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias 

cardíacas; 
7. Marca-passos artificiais; 
8. Endocardite infecciosa. Doenças do pericárdio e doenças da 

aorta; 
9. Embolia pulmonar - Hipertensão pulmonar - Cor pulmonar - 

Infecções pulmonares; 
10. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. 
11. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 26 - MÉDICO / CIRURGIA GERAL - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Princípios da cirurgia. Propedêutica e avaliação do paciente 

cirúrgico. Transfusão. Controle Hidroeletrolítico e nutricional do 
paciente cirúrgico. 

2. Antimicrobianos em cirurgia geral. Anestésicos locais. Anestesia 
loco regional. Fios de sutura: aspectos práticos do seu uso. 
Curativos: técnica e princípios básicos. 

3. Parede abdominal. Omento. Mesentério e Retroperitôneo. Hérnias 
da parede abdominal. 

4. Pré e pós operatório em cirurgias eletivas e de urgência / 
emergência. 

5. Choque. Traumatismo Abdominal. Síndrome comportamental do 
abdome. 

6. Traumatismo torácico. 
7. Traumatismo do pescoço. 
8. Urgência: Abdome agudo. Doenças que simulam abdome agudo. 

Apendicite aguda. Úlcera péptica perfurada. Pancreatite aguda. 
Isquemia mesentérica. Obstrução intestinal. Doença diverticular 
dos cólons. Diverticulite. Colecistite. Litiase biliar. Retocolite 
ulcerativa. Doença de Crohn. 

9. Complicações cirúrgicas trans e pós operatórias. 
10. Atendimento ao politraumatizado. Traumatismo crânio-encefálico 

e raqui-medular. 
11. Videolaparoscopia diagnóstica e cirúrgica. 
12. Hipertensão porta. 
13. queimaduras. 
14. Urgências cardiorrespiratórias. 
15. Sistema de atendimento pré-hospitalar. 
16. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 27 - MÉDICO / CIRURGIA PLÁSTICA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Anatomia e fisiopatologia da pele, transplante de tecidos e 

implantes, retalhos musculares e cutâneos. 
2. Cicatrização das feridas - Queloides, cicatrizes hipertróficas. 
3. Tumores cutâneos benignos e malignos. 

4. Queimaduras - Resposta metabólica do queimado - 
Tratamento local - Técnicas e táticas cirúrgicas - Seqüelas. 
Queimaduras em crianças - Queimaduras da mão, da face e 
de cabeça e pescoço. 

5. Reconstrução nas diferentes regiões, cabeça e pescoço. 
6. Rinosseptoplastias - Tumores nasais. 
7. Ptose palpebral - Construção parcial e total das pálpebras - 

Ectrópio. 
8. Mão - Propedêutica da mão - Tratamento das principais 

seqüelas dos traumatismos da mão - Tumores da mão - 
Microcirurgia na reconstrução da mão. 

9. Tronco e membros inferiores - conduta nos grandes 
esmagamentos de membro inferior - Ulcera de decúbito 
(pressão) e ulceras neurovasculares - reconstrução dos 
MMII. 

10. Aparelho genito-urinário - Hipospádias, epispádias e extrofia 
de bexiga - reconstrução do aparelho genital feminino - 
reconstrução da bolsa escrotal - cirurgia do intersexualismo 
- região mamaria - Ginecomastia - Tumores da mama - 
Deformidades da glândula mamaria. 

11. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 28 - MÉDICO / CIRURGIA PEDIÁTRICA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Cuidados pré, trans e pós-operatórios da criança. 

Metabolismo cirúrgico em pediatria. 
2. Anomalias congênitas da face, do pescoço, do esôfago, do 

trato respiratório, do trato biliar, do estomago, duodeno, 
intestino, do trato genito-urinário e anoretais. 

3. Afecções cirúrgicas da parede torácica - Hérnias 
diafragmatica. 

4. Trauma na criança. 
5. Invaginação intestinal na criança. 
6. Hérnias - Anomalias da parede abdominal na criança. 
7. Apendicite - Enterite necrosante. 
8. Extrofia vesical - Hipospádia - Intersexo. 
9. Oncologia pediátrica. 
10. Hemangiomas.  
11. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 29 - MÉDICO / CLÍNICA MÉDICA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Propedêutica em clínica médica. 
2. Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças. 
3. Antibióticos, quimioterápicos e corticóides. 
4. Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnóstico 

diferencial e tratamento das seguintes afecções: 
a. Aparelho digestivo: esofagite, gastrite, úlcera péptica, 

doença intestinal inflamatória, pancreatites e cirrose 
hepática; 

b. Aparelho cardiovascular: angina pectoris, infarto 
agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica; 

c. Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e 
linfomas; 

d. Sistema renal: infecções do trato urinário GNDA, 
GNC; 

e. Aparelho respiratório: pneumonia, bronco pneumonia 
e DPOC. 

5. Doenças do colágeno: febre reumática, artrite reumática e 
led.  

6. Doenças infectoparasitórias: parasitoses, filariose, 
leptospirose, hepatite, AIDS, sífilis, hanseníase, tuberculose, 
cólera, febre tifóide, meningoencefalite e dengue. 

7. Doenças neoplásicas: aspectos diagnósticos das doenças 
tumorais do aparelho respiratório e digestivo. 

8. Diabetes mellitus e doenças da tireóide; 
9. Urgências clínicas: insuficiência cardíaca congestiva, edema 

agudo de pulmão, crise hipertensiva, asma brônquica, 
hemorragia digestiva, insuficiência hepática, insuficiência 
renal aguda, cólica renal e embolia pulmonar;  

10. Envenenamentos agudos; 
11. Clínica do Traumatismo Craniano - TCE e AVC; 
12. Urgência em Saúde Mental; 
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13. Dermatologia: Principais doenças de pele; 
14. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 30 - MÉDICO / COLPOSCOPIA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Anatomia, histologia e fisiologia do Trato Genital Inferior (colo, vagina 

e vulva). 
2. Instrumental e técnica do Exame Colposcópico e da coleta para 

Exame Citopatológico. 
3. Terminologia Colposcópica (Barcelona-2002) e Nomenclatura 

Brasileira para Laudos Citopatológicos Cervicais (2002) e sua 
correspondência com antigas terminologias.  Terminologia 
Histopatológica para as atipias do colo,  vagina e vulva. 

4. Infecção pelo HPV no Trato genital Inferior: formas clínicas,  
diagnóstico, conduta, tratamento e sua  relação com o câncer 
(fisiopatologia). 

5.  Diagnóstico Colposcópico e significado dos : I- Achados Colposcópico 
Normais, II- Achados     Colposcópicos Anormais (valorização e 
correlação histopatológica), III- Achados sugestivos de Câncer 
invasivo,  IV-  Achados Insatisfatório e  V- Miscelânia. 

6. Lesões Intraepiteliais Cervicais e vaginais de Baixo e Alto Grau : 
diagnóstico, conduta,  tratamento e seguimento.  

7. Atipias em células escamosas de significado indeterminado: conduta. 
8. Atipias em células glandulares de significado indeterminado: conduta. 
9. Adenocarcinoma in situ: diagnóstico e tratamento. 
10. Manejo do Carcinoma escamoso invasor inicial da cérvice ( 

estadiamento e conduta). 
11. Vulvoscopia: importância, achados significativos e indicações. 
12. Neoplasia Intraepitelial Vulvar (NIV): importância, diagnóstico e 

tratamento. 
13. Líquen escleroso e Hiperplasia escamosa : diagnóstico e tratamento. 
14. Ética e Legislação profissional 
CATEGORIA 31 - MÉDICO / DERMATOLOGIA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Acne e erupções: Acneformes /- Afecções do tecido conectivo /- 

alterações morfológicas cutâneas - Epidermites-dérmicas. 
2. Afecções dos anexos cutâneos /- erupções por drogas /- infecções 

e infestações. 
3. Dermatoses por vírus /- dermatoses por riquétsias /- Piodermites e 

outras dermatoses por bactérias. 
4. Tuberculose e micobacterioses atípicas. 
5. Hanseníase - Sífilis e DST. 
6. Micoses superficiais /- Micoses profundas. 
7. Leishmaniose e outras dermatoses por protozoários /- 

Dermatozooses. 
8. Inflamações e granulomas não infecciosos - Cistos e Neoplasias. 
9. Dermatologia em Saúde Pública /- AIDS. 
10. Dermatoses Ocupacionais. 
11. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 32 - MÉDICO / ENDOCRINOLOGIA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Diabetes tipo 1, tipo 2. complicações agudas (cetoacidoses e 

estado hipermolar). Complicações crônicas; 
2. Hipertireoidismo e Hipotireoidismo; 
3. Síndrome de Cushing (hipercortisolismo como diagnosticar); 
4. Insuficiência adrenal; 
5. Hiperparatireoidismo - Hipoparatireoidismo; 
6. Acromegalia; 
7. Déficit de GH; 
8. Obesidade; 
9. Panhipopituitarismo 
10. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 33 - MÉDICO / ENDOSCOPIA - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
1. Esôfago: Esofagites (pépticas, cáusticas, específicas). 
2.  Neoplasias: (diagnóstico) 
3.  Varizes (classificação, diagnóstico, tratamento, complicações). 
4. Estômago: Gastrites (classificação, diagnóstico). 
5. Neoplasias do estomago. 
6. Doenças ulcerosas (classificação, diagnóstico, tratamento, 

complicações).  
7. Duodeno: Doenças ulcerosas (classificação, diagnóstico, 

tratamento, complicações). 

8. Neoplasias; Duodenites específicas. Outros: Pólipos 
(classificação, tratamento, complicações). 

9. Divertículos (classificação, tratamento, classificação). 
10. Malformações 
11. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 34 - MÉDICO / MEDICINA FÍSICA E 
REABILITAÇÃO (FISIATRIA) - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
1. Equipe de reabilitação, um trabalho multidisciplinar. Noções 

de fisioterapia. Noções de terapia ocupacional. Noções de 
fonoaudióloga. Semiologia neurológica. Semiologia 
ortopédica. teste muscular. goniométrica. 

2. Princípios da medicina física 
3. Termoterapia - Efeitos biológicos. Indicações. Contra 

indicações. Forno de Bier. Parafina. Ultrassom. Ondas 
curtas. Crioterapia. 
3.1 Fototerapia - Infravermelho. Lazer. Dosimetria. 

Ultravioleta. 
3.2 Eletroterapia - Tipos de Correntes utilizadas. 
3.3 Hidroterapia - Modalidades terapêuticas. 
3.4 Massoterapia. 
3.5 Cinesioterapia - Conceitos básicos. Tipos de exercícios 

quanto à concentração muscular. Tipos de Exercícios 
quanto à execução. Efeitos fisiológicos dos exercícios. 

4. Eletroneuromiografia 
4.1 Eletroneurografia - Parâmetros de avaliação dos 

potenciais motores e sensitivos. Latência. Velocidade 
de condução. Amplitude. Dispersão temporal. Técnicas 
especiais de neurocondução. Onda f. Reflexo H. 
Reflexo do piscamento. Resposta simpática da pele. 
Estimulação repetitiva. 

4.2 Eletromiografia - Músculo normal. Músculo anormal. 
Estudo ao repouso. Estudo da concentração - 
Indicações da ENMG 

5. Reabilitação em Hemiplegia: Alterações motoras. Alterações 
sensitivas. Apraxias. Afasias. Avaliação da incapacidade. 

6. Reabilitação em amputados: Avaliação fisiátrica. Próteses 
imediatas. Reabilitação pré protética. Prescrição de 
próteses. Reabilitação protética. 

7. Órteses: Órteses para membros superiores / Órteses para 
membros inferiores / Órteses para tronco / Óteses para 
coluna cervical / Muletas e bengalas. 

8. Próteses: Próteses para amputação dos membros 
superiores / Próteses para amputação dos membros 
inferiores. 

9. Paralisia cerebral: Tipos clínicos de paralisia cerebral / 
Prognóstico de deambulação / Espasticidade: Órteses. 

10. Reabilitação da lesão medular: Nível de lesão medular / 
Quadro clínico: fase de choque medular; fase de atividade 
medular reflexa / Profilaxia e tratamento de complicações 
clínicas - Alterações respiratórias / Alterações vasculares / 
Alterações sexuais / Úlceras de decúbito / Disfunção vesical 
de origem neurológica / Função gastrointestinal na lesão 
medular / Espastecidade. 

11. Mielomeningocele: Alterações neurológicas associadas / 
Alterações urológicas / Níveis funcionais / Prognóstico de 
marcha / Órteses. 

12. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 35 - MÉDICO / GASTROENTEROLOGIA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Doença ácido-péptica; 
2. Doenças esofágicas; 
3. Neoplasias gastrointestinais; 
4. Doença pancreática: câncer, pancreatite; 
5. Doença hepática e do trato biliar. Hepatites (A, B e C), 

vacinas, cirrose, abscesso hepático piogênico; 
6. Tumores neuro-endócrinos, síndrome carcinoide; 
7. Hemorragias digestivas, sangramento por varizes 

gastrointestinais; 
8. Náuseas, vômitos, obstrução intestinal; 
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9. AIDS, lupus eritematoso sistemático, manifestações 
gastrointestinais, vasculites; 

10. Álcool e sua repercussão no trato digestivo. Seus efeitos. 
11. Ética e Legislação Profissional 
CATEGORIA 36 - MÉDICO / GINECOLOGIA - OBSTETRÍCIA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Anatomia clínico cirúrgica dos órgãos genitais femininos. 

Propedêutica ginecológica; 
2. Planejamento familiar. Saúde da mulher. Métodos anti-

concepcionais: classificação, indicações e contra-indicações; 
3. Lesões colposcópicas típicas e atípicas; 
4. Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST); Prevenção do 

Câncer. 
5. Neoplasias benignas e malignas da mama, vulva, vagina, ovários, 

corpo uterino e endométrio; 
6. Hemorragia genital etiologia, diagnóstico e tratamento. 

Dismenorréia, climatério; 
7. Urgência ginecológicas. Dor abdominal e ou pélvica em 

ginecologia; 
8. Vulvoscopia: indicação; tratamento das lesões; 
9. Videolaparoscopia em ginecologia: diagnóstica e cirúrgica; 
10. Incontinência urinária. Fístula uro e enterogenital. Prolapso 

genital; 
11. Diagnóstico da gravidez - pré-natal - parto normal - cesariana - 

puerpério normal e patológico. 
12. Abortamento, gravidez ectópica - Mecanismo do parto - 

Assistência ao parto normal - fases Clínicas do parto - Parto 
prematuro - Parto prolongado e parto gemelar; Aborto previsto em 
Lei. 

13. Humanização do Parto e papel das Doulas; Exercícios de 
atenuação da dor. Violência contra a mulher. 

14. Hemorragia do 3º trimestre (DPP - NI - placenta prévia - rotura 
uterina); Urgências obstétricas. 

15. Pré-clampsia e eclampsia. Doença hemolítica perinatal. 
Sofrimento fetal (agudo e crônico). DHEG (doença hipertensiva 
específica da gestação). Diabete e gravidez. Climatério. 

16. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 37 - MÉDICO / GERIATRA - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
1. O idoso na sociedade / A assistência ao idoso / Aspectos gerais 

do envelhecimento. 
2. Nutrição e envelhecimento / Abordagem terapêutica no idoso / 

Problemas psiquiátricos na velhice / Distúrbios hidroeletrolíticos no 
idoso.  

3. Broncopneumonia, pneumonia aguda e DPOC no idoso / 
Septicemia no idoso.  

4. Tratamento da infecção do trato urinário no idoso / Incontinência 
urinária. 

5. Insuficiência cardíaca congestiva e infarto agudo do miocárdio no 
idoso / Tratamento da hipertensão arterial sistêmica e da doença 
cardíaca isquêmica no idoso.  

6. Doenças da cavidade oral e da língua. 
7. Patologias vulvo-vaginais na idosa.  
8. Diabete melito no idoso. 
9. Terapia farmacológica do A V C no idoso. 
10. Doença de Alzeimer / Doença de Parkinson.  
11. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 38 - MÉDICO / HOMEOPATIA - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
1. Filosofia homeopática - Características e propriedades da energia 

vital segundo Hahnemaun; 
2. A experimentação patogênica. Técnicas - Categorias de 

sensibilidade. Suscetibilidade. Idiossincrasia. Intoxicação. Efeitos 
primários, secundários e alternantes das drogas; 

3. Doença artificial medicamentosa - Doses mínimas - Dose ponderal 
- Efeito farmacodinâmico; 

4. Remédio único - Individualização do doente e do medicamento; 
5. Doente - Doença - Conceito de doença - Mecanismos defensivos 

e curativos do organismo; 
6. Clínico e terapêutica homeopática diagnósticos; 

7. Prescrição homeopática - Elementos que fundamentam a 
prescrição - Primeira prescrição; 

8. Avaliação das leis de cura - Critérios de avaliação evolutivas 
nas enfermidades agudas e crônicas; 

9. Matéria médica homeopática; 
10. Medicamentos. 
11. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 39 - MÉDICO / INFECTOLOGIA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   
1. Febre. Septicemia. Infecções em pacientes 

granulocitopênicos; 
2. Infecções causadas por microorganismos anaeróbicos. 

Tétano. Meningite por vírus e bactérias. Abscesso cerebral. 
Sinusites. Difteria; 

3. Tuberculose. Pneumonias bacterianas, viróticas e outras. 
Empiema pleural. Derrames pleurais; 

4. Toxoplasmose. Leptospirose. Hantaviroses; 
5. Actinomicose e Nocardias e infecções fúngicas; 
6. Endocardite. Pericardite Gastroenterocolites infecciosas e 

virais. Hepatite por vírus; 
7. Leishmaniose visceral. Febre tifóide. Dengue; 
8. Doenças sexualmente transmissíveis; 
9. Controle de infecções hospitalares; 
10. Síndrome da Imunodeficiência adquirida; 
11. Cólera. Raiva. Malária; 
12.  Antibióticos e antivirais. 
13. Ética e Legislação Profissional 
CATEGORIA 40 - MÉDICO / NEFROLOGIA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   
1. Exame físico, estrutura e função renal, métodos diagnóstico, 

distúrbios hidro-eletrolíticos e do metabolismo ácido-básico. 
2. Insuficiência renal aguda e crônica 
3. Diálise e transplante renal 
4. Distúrbios glomerulares, doença tubulo-intersticial do rim. 
5. Litíase renal 
6. Diabetes e sua repercussão no aparelho renal. 
7. Infecção urinária, cisto renal. 
8. Distúrbio vascular renal 
9. Anomalias do trato urinário 
10. Tumores renais. 
11. Hipertensão arterial sistêmica. 
12. Ética e Legislação Profissional 
CATEGORIA 41 - MÉDICO / NEUROLOGIA PEDIÁTRICA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Exame neurológico do recém nascido ao adolescente. 
2. Infecções do sistema nervoso. 
3. Epilepsia e distúrbios paroxísticos de natureza não 

epiléptica (incluindo, cefaléia e distúrbio do sono). 
4. Distúrbios do desenvolvimento do sistema nervoso. 
5. Encefalopatias não progressivas e progressivas. 
6. Doenças neurocutâneas e doenças neurológicas 

heredodengenerativas. 
7. Hipertensão intracraniana e tumores do sistema nervoso 

central. 
8. Doenças neuromusculares. 
9. Acidentes vasculares cerebrais na infância. 
10. Dificuldades e distúrbio do aprendizado escolar. 
11. Comprometimento neurológico em doenças sistêmicas. 
12. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 42 - MÉDICO / NEUROLOGIA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Síndrome de hipertensão intracraniana; 
2. Doenças vasculares cerebrais e medulares; 
3. Doenças infecciosas e parasitárias: Meningites. Encefalite, 

Abscessos, Tromboflebites, Cisticercose, Esquistossomose, 
Tuberculose e Viroses; 

4. Doenças dos músculos, da junção neuro-muscular, das 
raízes, plexos e nervos periféricos; 
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5. Doenças digestivas: Esclerose Lateral Amiotrófica. Waming-
Hoffman. Kugelberg-Walender, Siringomielia. Degenerações 
Espino-Cerebelares; 

6. Tumores intracranianos, raquimedulares e dos nervos periféricos 
(primitivos e metastáticos); 

7. Doenças do sistema nervoso autônomo: hipotensão ortostática 
neurogênica, neuropatias autonômicas, disautonomia familiar e 
bexiga neurogênica; 

8. Malformações congênitas e anormalidades do desenvolvimento / 
Paralisia cerebral, retardo mental e hidrocefalias; 

9. Traumatismos crânio-encefálicos e raquimedulares. Traumatismos 
dos nervos periféricos; 

10. Hérnias discais, mielo-radiculopatias espondilóticas. Estenose do 
canal raquiano. Noções de neuroimagem e de eletrofisiologia: 
eletroencefalografia, eletromiografia, estudos da neurocondução e 
potenciais evocados. 

11. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 43 - MÉDICO / NEONATOLOGIA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Gestação de Alto Risco. 
2. Atendimento, avaliação e reanimação na sala de parto. 
3. Retardo do crescimento intra-uterino prematuridade. 
4. Aleitamento e alimentação do recém nascido, nutrição parenteral 

total. 
5. Asfixia perinatal. Anomalias congênitas. 
6. Distúrbios hídrico e metabólicos. Erros inatos de metabolismo. 
7. Filho de mãe diabética. 
8. Infecções agudas. Profilaxia e controle da infecção hospitalar. 
9. Hiperbilirrubinemia neonatal. Distúrbios: Respiratórios, 

cardiovasculares, digestivos, hematológicos, neurológicos e 
genito-urinários. 

10. Patologias Cirúrgicas. 
11. Transporte do recém nascido. 
12. Morbi - mortalidade materna, neonatal e infantil. 
13. Ética e Legislação profissional. 
CATEGORIA 44 - MÉDICO / OFTALMOLOGIA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Propedêutica Oftalmológica. 
2. Órbita. 
3.  Pálpebras. 
4. Aparelho Lacrimal. 
5. Conjuntiva. 
6. Córnea - Anatomia, fisiologia e patologia 
7. Cristalino. 
8. Úvea - Uveites. 
9. Doenças da Retina. 
10. Glaucoma - Estrabismo. 
11. Urgências em Oftalmologia, trauma. 
12. Doenças externas e transplantes. 
13. Plástica ocular. 
14. Neuroftalmologia 
15. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 45 - MÉDICO / ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Afecções ortopédicas comuns na infância. Epifisiólise proximal do 

fêmur. Poliomielite: fase aguda e crônica. Osteomielite aguda e 
crônica. Pioartrite. 

2. Tuberculose óteo-articular. Paralisia obstétrica.  
3. Ortopedia em geral; branquialgias, artrite degenerativa da coluna 

cervical; síndrome do escaleno anterior e costela cervical.  
4. Ombro doloroso. Lombociatalgias: artrite degenerativa da coluna 

lombo-sacra; hérnia de disco; espondilose.  
5. Tumores ósseos benignos e malignos.  
6. 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 dos joelhos. Lesões meniscais e 
ligamentares. Fratura diafisária do fêmur. Fratura 
tanstrocanteriana. Fratura do colo do fêmur, do ombro; da 
clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero; da 
extremidade distal do úmero.  

7. Luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio.  
8. Fratura diafisária dos ossos do antebraço. Fratura de Colles 

e Smith.  
9. Luxação do carpo. Fratura do escafóide. 
10. Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e falangeana. 

Ferimento da mão. 
11. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 46 - MÉDICO / CANCEROLOGIA  - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Princípios do Planejamento Terapêutico e Avaliação Geral 

do Paciente Oncologico. 
2. Epidemiologia, Diagnóstico, Diagnóstico Diferencial, 

Patologia e Estadiamento dos Tumores Malignos Primários 
e Metastáticos. Prognóstico 

3. Diagnóstico Laboratorial, por Imagem e Histopatologico das 
Neoplasias Malignas. 

4. Bases Moleculares das Neoplasias Malignas. Papel de 
Oncogenes e Genes. Supressores de Tumor. Mecanismos 
Moleculares de Invasão Tumoral e da Metástase. Alterações 
Citogenéticas em Indivíduos Expostos a Agentes 
Mutagênicos. 

5. Quimioprevenção em Oncologia. Indicação da 
Quimioterapia Antineoplásica no Tratamento Paliativo das 
neoplasias Malignas. 

6. Diagnóstico e Tratamento das Síndromes Paraneoplasicas 
(Dor, Desidratação, Infecção, etc), Associadas ou Não ao 
HIV. 

7. Quimioterapia nos Tumores Malignos Primários e 
Metastáticos das Seguintes Localizações Topográficas. 
7.1 Pele (Carcinomas e Melanomas) 
7.2 Cabeça e pescoço. Tumores Oftalmológicos. 
7.3 Pulmão. Mediastino. 
7.4 Trato Gastrointestinal e órgãos anexos. 
7.5 Mama, útero, ovários, vulva, vagina e neoplasias 

trofoblásticas. 
7.6 Rim, ureter, bexiga, próstata, pênis e testículos. 
7.7 Partes Moles (Tumores sólidos - Sarcomas) 
7.8 Sistemas Reticuloendotelial / Hematopoietico 

(Leucemias e Linfomas). Tumores Vasculares. 
7.9 Sistema Nervoso Central. 

8. Imunoterapia. Hormonioterapia: Princípios e indicações. 
9. Controvérsias e Novos Paradigmas na Quimioterapia 

Antineoplásica. 
10. Emergências em Oncologia. 
11. Princípios e Futuro da Terapia Gênica na Prevenção e no 

tratamento das Neoplasias Malignas. 
12. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 47 - MÉDICO / OTORRINOLARINGOLOGIA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. O Orofaringe : anatomia, malformações congênitas, 

fisiologia, propedêutica, doenças : diagnóstico, tratamento e 
complicações; Tumores benignos e malignos. 

2. O Laringe: anatomia, malformações congênitas, fisiologia, 
propedêutica, doenças: diagnóstico tratamento e 
complicações; Tumores benignos e malignos. 

3. O nariz e seios paranasais: anatomia, malformações 
congênitas, fisiologia, propedêutica, doenças : diagnóstico, 
tratamento e complicações; Tumores benignos e malignos. 

4. O ouvido externo: anatomia, malformações congênitas, 
fisiologia, propedêutica, doenças : diagnóstico, tratamento e 
complicações. 

5. O ouvido médio : anatomia, malformações congênitas, 
fisiologia, propedêutica, doenças : diagnóstico, tratamento e 
complicações . 

6. O ouvido interno: anatomia, malformações congênitas, 
fisiologia, propedêutica, doenças : diagnóstico, tratamento e 
complicações. Labirintopatias vasculares e metabólicas. 

7. Fisiologia e Semiologia da função auditiva. Interpretação 
dos audiogramas. Disacusias. 

8. Fisiologia e Semiologia da função vestibular. Interpretação 
dos testes e audiogramas. 
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9. Doenças e manifestações iatrogênicas em otorrinolaringologia. 
10. Urgências em otorrinolaringologia. 
11. Próteses auditivas : tipos e indicações. 
12. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 48 - MÉDICO / PEDIATRIA - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
1. Morbi-mortalidade da infância - Aleitamento Materno e 

Alimentação na infância. Importância do Agente Comunitário de 
Saúde. 

2. Crescimento e desenvolvimento normais e seus desvios - 
imunizações. 

3. Doenças hematológicas e reumatológicas  
4. Afecções cardiorespiratórias. Disfunção de coagulação. Infecção 

Respiratória Aguda (IRA). 
5. Afecções do aparelho digestivo. 
6. Afecções do aparelho genito-urinário. 
7. Doenças infecciosas e parasitárias. 
8. Desnutrição e avitaminoses. Anemias 
9. Distúrbios hidroeletroliticos. Diarréias e Terapias de reidratação 

oral (TRO). 
10. Hipertensão intra-craniana; convulsões; deficiência mental e 

retardo neuromotor. 
11. Neoplasias benignas e malignas na infância. 
12. Puericultura; A criança grave; Humanização do atendimento à 

criança; O papel do acompanhante na internação infantil; 
Assistência integral às pessoas em situação de risco; Violência 
contra a criança, adolescente mulher e idoso. 

13. Ética e Legislação profissional. 
CATEGORIA 49 - MÉDICO / PNEUMOLOGIA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Anatomofisiológia do Sistema Respiratório: Farmacologia do 

Sistema Respiratório / Mecanismos de Defesa Pulmonar / Vias 
Respiratórias Superiores e Inferiores - Correlações 
Fisiopatológicas e Clínicas; 

2. Métodos de Diagnóstico Clínico, Radiológico, Tomografia 
Computadorizada, Ressonância Magnética, Radiografia Digital. 
Radiologia Intervencionista do Tórax. Ultra-sonografia do Tórax e 
Cintigrafia Pulmonar; 

3. Métodos de Diagnóstico Bioquímico, hematológico, bacteriológico 
(microbactérias atípicas) Imunológico / citopatológico, 
histopatológico, funcional (funções e biópsias), o 
eletrocardiograma em pneumologia; 

4. Clínica - Infecções Respiratórias Agudas. Pneumonias e 
Broncopneumonias / Manifestações Pulmonares na Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) / Pneumopatias intersticiais / 
Supurações Broncopulmonares Tuberculose / Micoses 
Pulmonares / Doenças da Pleura / Pneumotórax / Câncer do 
pulmão; 

5. Tumores Pleurais, costais, partes moles e outros, tumores do 
mediastino, poluição atmosférica, doenças pulmonares obstrutivas 
crônicas / Asma / Transplante de pulmão; 

6. Distúrbios da Respiração Durante o Sono / Aspergilose 
Broncopulmonar Alérgica e Alveolite Alérgica Extrínseca 
(Pneumopatias de Hipersensibilidade) / Insuficiência Respiratória; 

7. Avaliação do Pré e Pós-Operatório - Risco Cirúrgico / Fisioterapia 
Respiratória; 

8. Pneumopatias Profissionais / Sarcoidose / Síndrome Pulmão-Rim 
/ Outras Doenças de Causa Desconhecida, Manifestações 
Pulmonares das Colagenoses; 

9. Tromboembolismo Pulmonar / Edema Pulmonar / Hipertensão 
Pulmonar e Cor Pulmonale; 

10. Malformações do Sistema Respiratório - Traumatismo Torácico - 
Doenças do Diafragma - Síndrome da Angústia Respiratória no 
adulto (SARA) - O Aparelho Respiratório no Meio Aeroespacial. O 
Sistema Respiratório nas Atividades de Mergulho e Hiperbáricas - 
Afogamento - Principais Aspectos na Pneumologia Infantil. 

11. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 50 - MÉDICO / COLOPROCTOLOGIA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Choque Fisiopatologia Etiopatogenia Diagnóstico e Tratamento. 

2. Cicatrização da feridas. Infecção em cirurgia. 
3. Bases da cirurgia anorretal. Anatomia Esfíncteres anorretais 

e músculo elevador do ânus. Vascularizações inervaçãp. 
Embriologia. Bases da cirurgia do intestino grosso. 
Anatomia, embriologia e Fisiologia. 

4. Diagnóstico das doenças do ânus, reto e cólon. Exame do 
abdome e proctológico, Colonoscopia. Exame radiológico 
simples e contrastado. Etiopatogenia, quadro clínico e 
diagnóstico, diagnóstico diferencial e conduta terapêutica 
das seguintes doenças: Doença hemorroidária, Criptite e 
papilite. Abcesso anorretal. Fissura anal. Fistula anal. 
Hidroadenite supurativa. Doença pilonidal sacrococcígea. 
Prurido anal. 

5. Doenças sexualmente transmissíveis em Colo-Proctologia. 
Prolapso do reto. Malformações congênitas da região 
anorretal. 

6. Diagnóstico. Conduta terapêutica. Anomalias congênitas do 
cólon. Incontinência anal. 

7. Traumatismo do cólon e reto. 
8. Tumores begnignos e malignos do cólon, reto e ânus. 
9. Fundamentos, indicações e contra-indicações da 

quimioterapia, radioterapia e imunoterapia no câncer do 
intestino grosso. Câncer do instetino grosso, do canal anal e 
do ânus. 

10. Megacólon. Megacólon chagásico. Enterocolopatias 
Parasitárias, Hemintíases, Protozooses, Esquitossomose. 

11. Doenças inflamatórias especificas e inespecíficas do cólon e 
do reto. 

12. Doenças isquêmicas do cólon. Fisiopatologia, Doenças 
diverticular do cólon. Ectasias vasculares do cólon. 

13. Ética e Legislação profissional. 
CATEGORIA 51 - MÉDICO / PSIQUIATRIA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Concepção psicossomática/psicoimunologia (depressão - 

câncer) 
2. Observação Psiquiátrica: anamnese, exame somático, 

exame mental e exames complementares. 
3. Transtornos mentais orgânicos. 
4. Álcool / outras Drogas e redução de danos 
5. Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes. 
6. Transtorno do Humor. 
7. Transtornos neuróticos, relacionados ao stress e 

somatoformes. 
8. Terapêuticas Biológicas em Psiquiatria. 
9. Transtornos emocionais e do comportamento com início 

usualmente ocorrendo na infância e adolescência. 
10. Saúde mental: Psiquiatria preventiva e da comunidade; 

atuação nos centros de atenção psicossocial e nos 
programas de saúde diversos. 

11. Reforma psiquiátrica no Brasil, nova lógica assistencial em 
Saúde Mental: superação do modelo asilar, reabilitação 
psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do 
sofrimento psíquico, interdisciplinaridade; Psicopatologia; 
Assistência integral às pessoas em situação de risco; 
violência contra a criança, adolescente, mulher e idoso. 

12. Ética e Legislação profissional. 
CATEGORIA 52 - MÉDICO / RADIOLOGIA E 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
1. Física das radiações / Efeitos biológicos das radiações / 

Técnicas radiológicas / Formação de imagem radiográfica, 
controle de qualidade / Proteção radiológica / Fundamentos 
da tomografia computadorizada e da ressonância magnética 
/ Contrastes radiológicos. 

2. Imagenologia do tórax: Doenças pleuro-pulmonares / 
Massas Torácicas / Tórax nas emergências / Tórax em 
pediatria / Alterações intersticiais, alveolares e mistas. 

3. Imagenologia do aparelho digestivo: Métodos e patologias 
mais comuns / Abdome agudo / Estudo contrastado / 
Aparelho digestivo em pediatria. 
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4. Aparelho Urinário: Imagenologia do aparelho urinário / Método / 
Massas renais / Trauma renal / Estudo contrastado / Aparelho 
urinário em pediatria . 

5. Sistema músculo-esquelético: Imagenologia das lesões 
ósteomuscular articulares / Doenças inflamatórias / Massas 
tumoriais / Coluna vertebral / Crânio e face (órbita - seios da face). 

6. Primeiros socorros / Choque anafilático. 
7. Imagenologia do S.N.C / T.C.E. / A.V.C. / S.N.C. em pediatria. 
8. Mamografia: Técnicas de posicionamento / Tumores benignos / 

Tumores malignos. 
9. Radiologia intervencionista (Noções básicas, Indicações e 

análises) / Densitometria óssea (Noções básicas, Indicações e 
análises) 

10. Sistema cardiovascular. 
11. Bases físicas da ultrassonografia. 
12. Ultrassonografia do abdome total, do tórax, do pescoço, obstétrica 

e de partes moles. 
13. Doppler - noções básicas. Ultrassonografia intervencionista. 
14. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 53 - MÉDICO / REUMATOLOGIA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   
1. Exame clínico do paciente reumático; 
2. Mecanismos etiopatogênicos da dor da inflamação e da 

autoimunidade; 
3. Doenças difusas do tecido conjuntivo: espondiloartropatias: 

vasculites; 
4. Doenças reumáticas de partes moles: fibromialgia; 
5. Enfermidades da coluna vertebral; 
6. Osteoartrose, artrites microcristalinas; 
7. Doenças osteometabólicas; 
8. Artrites infecciosas: neoplasias articulares; 
9. Doenças sistemáticas com manifestações articulares; 
10. Enfermidades reumáticas da criança e do adolescente. 
11. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 54 - MÉDICO / UROLOGIA - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
1. Anatomia, embriologia e anomalias do sistema geniturinário. 
2. Propedêutica Urológica. 
3. Litiase e infecções do trato geniturinário. 
4. Traumatismo do sistema geniturinário. 
5. Neoplasias benignas e malignas do sistema geniturinário; 

Prevenção e diagnóstico precoce dos tumores do aparelho genital 
masculino; Bexiga neurogênica. 

6. Doenças Vasculares do aparelho geniturinário. 
7. Tuberculose do aparelho geniturinário. 
8. Doenças específicas dos testículos. 
9. Urgências do aparelho geniturinário. 
10. Doenças sexualmente transmissíveis; disfunção erétil; 

infertilidade. 
11. Cirurgias do aparelho geniturinário - Cirurgias vídeo laparoscópica 

- Transplante renal. 
12. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 55 - MÉDICO / ULTRASONOGRAFIA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Ultra-sonografia abdominal técnica, propriedades físicas, fígado 

(anatomia, abscessos, hematomas, lesões expansivas, primárias 
e secundárias, linfomas hepatopatias crônicas). Baço: anatomia 
ultra-sonográfica, aspectos patológicos, vesícula biliar, litiase, 
colecistite e tumores de vias biliares - diagnóstico diferencial das 
icterícias, tumores no pâncreas, lesões inflamatórias e tumorais. 

2. Rim: Uropatias obstrutivas, processos inflamatórios, lesões 
expansivas, nefropatias crônicas, traumatismos, rim transplantado. 
Bexiga: Capacidade vesical e volume pós-miccional, tumores, 
anomalias congênitas, processos inflamatórios uretrais - Próstata 
e vesícula seminal. 

3. Retroperitônio, adrenais, grandes vasos. Linfoma 
4. Ovário: útero; diagnóstico diferencial de massas pélvicas 
5. Ultra-sonografia extra-abdominal; crânio, transfontanela; 

hidrocefalia; hemorragia intracraniana, mal formações cerebrais, 
tumores cerebrais, infecções e distúrbios vasculares 

6. Olho, órbita, face e pescoço. Glândulas salivares; Tireóide. 
Paratireóide 

7. Mama; Escroto e pênis; Extremidades 
8. Tórax e diafragma 
9. Ultra-sonografia obstétrica: anatomia fetal, idade 

gestacional, perfil biofísico fetal, abortamento,gestação 
ectópica, anomalias e óbito fetal, crescimento intra-uterino 
retardado, gestação de alto risco, gestação múltipla, 
placenta e cordão umbilical 

10. Artefatos em ultra-sonografia, Dopller, fluxometria. 
11. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 56 - MÉDICO VETERINÁRIO - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Vigilância Sanitária: Conceito, histórico, objetivos, funções; 

Importância na saúde pública; Inspeção em vigilância 
sanitária; Noções básicas de processo Administrativo 
sanitário.  

2. Doenças de veiculação hídrica; Hepatite, cólera e febre 
tifóide. 

3. Vigilância Epidemiológica e medidas de controle. 
4. Doenças transmitidas por alimentos; medidas de controle. 
5. Zoonoses : Raiva, leptospirose teníase, cisticercose, 

dengue, hantavírus, toxoplasmose, larva migrans, 
leishmaniose visceral e cutânea. 

6. Processamento tecnológico de produtos de origem animal: 
Tecnologia da carne e derivados, pescados e derivados, 
leite e produtos lácteos. 

7. Inspeção sanitária de carnes e derivados, pescados e 
derivados, leite e produtos lácteos. 

8. Higiene e saúde pública veterinária: cuidados higiênicos-
sanitários na obtenção e beneficiamento de produto de 
origem animal, flora microbiana patogênica e alterações. 

9. Legislação (federal, Estadual e Municipal), julgamento 
tecnológico e sanitário: Classificação e funcionamento dos 
estabelecimentos. 

10. Ética e Legislação profissional. 
CATEGORIA 57 - ODONTÓLOGO / ENDODONTIA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Aspectos anatômicos da cavidade pulpar; 
2. Patologia pulpar e periapical; 
3. Princípios básicos em endodontia; 
4. Medicação intracanal; 
5. Neutralização progressiva; 
6. Reparação apical; 
7. Terapêutica odontológica -  Antibióticos, Antiinflamatórios e 

Analgésicos; 
8. Técnica de anestesia intraoral; 
9. Técnica e interpretação radiográfica intra e extra-oral; 
10. Efeitos biológicos do raio X; 
11. Urgência e Emergência em endodontia; 
12. Traumatismo dentário. 
13. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 58 - ODONTÓLOGO / CIRURGIÃO DENTISTA 
BUCO MAXILO FACIAL - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
1. Princípios gerais de traumatologia buco-maxilo-facial.  
2. Primeiros socorros ao traumatizado de face. 
3. Fraturas da face. Diagnostico clinico e radiológico. Lesões 

dos tecidos moles da face e sua conduta terapêutica. 
4. Princípios fundamentais do tratamento das fraturas da face. 
5. Métodos de imobilização. Aparelhos de contensão. Controle 

pós-operatório do paciente traumatizado. 
6. Processo inflamatório, biópsias, lesões da mucosa e da 

pele, feridas incisas, contusas, perfurantes e lacerantes. 
7. Processos infecciosos potencialmente fatais - AIDS - 

Hepatites - Manifestações orais das doenças sistêmicas. 
8. Tumores ósseos dos maxilares - Osteomilites. 
9. Câncer oral e sinusopatias odontogenicas. 
10. Doenças das glândulas salivares anomalias de 

desenvolvimento craniofacial. 
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11. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 59 - ODONTÓLOGO / PRÓTESE DENTÁRIA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Prognóstico, planejamento e preparo da boca. 
2. Procedimentos clínicos para prótese total. 

a. Materiais e técnicas. 
b. Provas de oclusão, estética e fonética. 
c. Instalação, recomendações, ajustes e acompanhamento. 

3. Procedimentos clínicos pra prótese fixa. 
a. Tipos de coroas 
b. Materiais usados. 

4. Procedimentos clínicos pra prótese removível. 
a. Componentes. 
b. Estrutura netálica, sela, grampos, conectores. 
c. Tipos de dentes. 

5. Propriedades dos materiais usados nas próteses. 
a. Nas moldagens. 
b. Nos modelos 
c. Nos métodos para confecção de aparelhos protéticos. 

6. Anatomia funcional do sistema mastigatório. 
7. Análise e ajuste oclusal. 
8. Briquismo (bruxismo e hábitos oclusais correlatos: epidemiologia e 

etiologia). 
9. Trauma periodontal de oclusão. 
10. Síndrome da disfunção muscular e da articulação 

temporomandibular. 
11. Importância da Radiologia em Prótese. 
12. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 60 - ODONTÓLOGO / GENERALISTA - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Índices 

epidemiológicos específicos em saúde bucal. Aparelho 
estomatognático: Desenvolvimento da face, cavidade oral e 
dentes. Diagnóstico, semiologia bucal, exames complementares. 
Dentição permanente. 

2. Cariologia: Etiologia, diagnóstico e tratamento da doença carie 
dentária com ênfase na prevenção da saúde bucal. Fluorterapia - 
Uso sistêmico e tópico. Aspectos Toxilógicos e clínicos. Flúor; 

3. Normas de controle de infecção no ambiente de trabalho. Hepatite 
virais (A,B e C). Imunizações. Técnica da lavagem das mãos. Uso 
de barreiras protetoras. Conduta frente a acidente de trabalho. 
Exame clínico e radiográfico; 

4. Patologia periodontal, doenças gengivais e periodontal - 
diagnostico e tratamento. Algias orofaciais, tipo diagnósticos 
diferentes. Lesões das estruturas dentarias mineralizadas e da 
polpa. Lesões dos tecidos periodontais. 

5. Cistos e tumores odontogênicos e não odontogênicos. Lesões 
mais freqüentes da cavidade bucal: Candidíase, Gengivo-
estomatite-herpética,  lesões herpéticas, secundarias, sífilis e 
Aids; 

6.  Preparo cavitário: Conceitos atuais, materiais usados em 
dentística, proteção de complexo dentino-polpa. Patologia pulpar e 
periapical: Características Clínicas; 

7. Traumatismo dental, Trinca do esmalte, Concussão, subluxação, 
luxação, deslocamento completo do dente, fratura das coroas e 
raízes. Terapêutica odontológica-analgésicos, antoiflamatórios, 
antibióticos e anestésicos de uso local em odontologia; 

8. Educação e saúde bucal. Diagnóstico bucal: Patologia dos tecidos 
moles e duros da cavidade oral, cárie, placa bacteriana e doença 
periodontal; 

9. Técnica de anestesia intraoral. Princípios básicos do atendimento 
em odontopediatria; 

10. Emergência e Urgência em odontologia; 
11. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 61 - PSICÓLOGO - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
1. Reforma Psiquiátrica no Brasil, A Superação do Modelo Asilar, 

História do movimento de Reforma Psiquiátrica. 
2. Garantia dos direitos de cidadania aos portadores de Sofrimento 

Psíquico. 

3. Fundamentos da Psicopatologia Geral, as teorias 
Psicopatológicas Contemporâneas. 

4. Saúde mental: Conceito, Promoção e Prevenção, 
Reabilitação Psicossocial, Interdisciplinaridade. 

5. Abordagem Clínica e Psicoterápica, entrevista psicológica / 
Anamnese. 

6. Abordagem do grupo; Grupo Operatrivo. 
7. Psicopatologia e Psicodinâmica do Trabalho. 
8. Neurose, psicose e perversões. 
9. Deficiência Mental. 
10. Assistência integral às pessoas em situações de risco. 

Violência contra a criança e adolescente, mulher e idoso. 
11. Álcool / outras drogas e redução de danos. 
12. Psicologia Hospitalar. Psicologia no hospital - 

acompanhamento ao paciente e à família. Elaboração de 
parecer e laudo psicológico. 

13. Noções de Epidemiologia em Saúde Mental.  
14. Psicologia e morte - tanatologia. 
15. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 62 - TERAPEUTA OCUPACIONAL - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Fundamentos da Terapia Ocupacional. Terapia Ocupacional 

e atenção primária a saúde. 
2. Terapia ocupacional em saúde mental questões teóricas e 

técnicas. A atuação da terapia ocupacional nas afecções 
neurológicas. 

3. Terapia ocupacional no contexto hospitalar: pediatria, clinica 
cirúrgica, reumatologia, traumato-ortopedia, queimados. 

4. Atuação do terapeuta ocupacional na 3ª idade. 
5. Terapia ocupacional na estimulação neuropsicomotora. 
6. O terapeuta ocupacional nos programas de prevenção e 

assistência aos portadores de hanseníase. 
7. Terapia ocupacional frente ao portador de disfunção motora. 
8. O papel do terapeuta ocupacional junto ao paciente, à 

equipe e à família. Terapia ocupacional na assistência 
domiciliar (reabilitação baseada na comunidade -rbc) 

9. Reforma psiquiátrica no Brasil. Nova lógica assistencial em 
saúde mental: superação do modelo asilar. 

10. Reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, 
compreensão do sofrimento psíquico, interdisciplinaridade. 

11. Álcool / outras drogas e redução de danos. 
12. Noções básicas de psicopatologia. 
13. Saúde mental: conceito, prevenção e promoção. 
14. Assistência integral às pessoas em situação de risco. 

Violência contra a criança, adolescente, mulher e idoso. 
15. Ética e legislação Profissional. 
CATEGORIA 63 - ZOOTECNISTA - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
1. Doença de Aujeszky 
2. Rinotraqueite Infecciosa Bovina. 
3. Aborto eqüino a vírus. 
4. Diarréia viral bovina. 
5. Febre aftosa. 
6. Anemia infecciosa eqüina. 
7. Pestes Suínas: Clássica e Africana. 
8. Influenza eqüina. 
9. Leucose bovina. 
10. Parvovirose suína. 
11. Colibacilose. 
12. Samonelose. 
13. Listoriose. 
14. Campilobacteriose. 
15. Mastite. 
16. Carbúnculo. 
17. Gangrenas. 
18. Micoses superficiais e profundas. 
19. Tétano. 
20. Botulismo. 
21. Ética e Legislação Profissional. 
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CATEGORIA 64 - MÉDICO / CARDIOLOGIA (JUNTA MÉDICA) - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
1 Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do 

aparelho cardiovascular; 
2 Métodos diagnósticos: eletrocardiografia. Ecocardiografia. 

Medicina nuclear. Hemodinamica. Ressonância magnética. 
Radiologia; 

3 Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas.  
4 Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Doença reumática. 

Valvulopatias; 
5 Miocardiopatias; 
6 Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias 

cardíacas; 
7 Marca-passos artificiais; 
8 Endocardite infecciosa. Doenças do pericárdio e doenças da 

aorta; 
9 Embolia pulmonar - Hipertensão pulmonar - Cor pulmonar - 

Infecções pulmonares; 
10 Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. 
11 Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho: 

a) Conceito, relação saúde/doença/ambiente do trabalho; 
b) Doenças ocupacionais e profissionais; 
c) Doenças causadas por agentes físicos, químicos e 

biológicos; 
d) Doenças relacionadas aos sistemas cardiovascular, 

digestivo, endócrino, hemolinfático, neuropsíquico, 
osteomuscular, respiratório, tegumentar, urogenital, 
oftálmico e otolaringológico. 

12 Acidentes do trabalho ou portador de uma doença do trabalho - 
Reabilitação Profissional - Mudança de cargo/função. 

13 Ergonomia - Cargas e solicitações no trabalho - Formas de 
Trabalho Humano: Fadiga e monotonia, vibrações intensas - 
iluminação. 

14 Legislação previdenciária e acidentária: DIREITO DO TRABALHO 
- Decreto 3048/99 - REGULAMENTAÇÃO ATUAL DE 
INSALUBRIDADE - NR 15 DA PORTARIA 3214/78. 

15 Saúde do Trabalhador no âmbito do SUS. Vigilância à Saúde do 
Trabalhador. 

16 Epidemologia das doenças profissionais no Brasil, aspectos 
toxicológicos e sua prevenção. 

17 Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 65 - MÉDICO / ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA 
(JUNTA MÉDICA) - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1 Afecções ortopédicas comuns na infância. Epifisiólise proximal do 

fêmur. Poliomielite: fase aguda e crônica. Osteomielite aguda e 
crônica. Pioartrite. 

a. Tuberculose óteo-articular. Paralisia obstétrica.  
2 Ortopedia em geral; branquialgias, artrite degenerativa da coluna 

cervical; síndrome do escaleno anterior e costela cervical.  
3 Ombro doloroso. Lombociatalgias: artrite degenerativa da coluna 

lombo-sacra; hérnia de disco; espondilose.  
4 Tumores ósseos benignos e malignos.  
5 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 dos joelhos. Lesões meniscais e 
ligamentares. Fratura diafisária do fêmur. Fratura 
tanstrocanteriana. Fratura do colo do fêmur, do ombro; da 
clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero; da 
extremidade distal do úmero.  

6 Luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio.  
7 Fratura diafisária dos ossos do antebraço. Fratura de Colles e 

Smith.  
8 Luxação do carpo. Fratura do escafóide. 
9 Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e falangeana. 

Ferimento da mão. 
10 Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho: 

a) Conceito, relação saúde/doença/ambiente do trabalho; 
b) Doenças ocupacionais e profissionais; 
c) Doenças causadas por agentes físicos, químicos e 

biológicos; 

d) Doenças relacionadas aos sistemas cardiovascular, 
digestivo, endócrino, hemolinfático, neuropsíquico, 
osteomuscular, respiratório, tegumentar, urogenital, 
oftálmico e otolaringológico. 

11 Acidentes do trabalho ou portador de uma doença do 
trabalho - Reabilitação Profissional - Mudança de 
cargo/função. 

12 Ergonomia - Cargas e solicitações no trabalho - Formas de 
Trabalho Humano: Fadiga e monotonia, vibrações intensas - 
iluminação. 

13 Legislação previdenciária e acidentária: DIREITO DO 
TRABALHO - Decreto 3048/99 - REGULAMENTAÇÃO 
ATUAL DE INSALUBRIDADE - NR 15 DA PORTARIA 
3214/78. 

14 Saúde do Trabalhador no âmbito do SUS. Vigilância à 
Saúde do Trabalhador. 

15 Epidemologia das doenças profissionais no Brasil, aspectos 
toxicológicos e sua prevenção. 

16 Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 66 - MÉDICO / PSIQUIATRIA (JUNTA 
MÉDICA) - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Concepção psicossomática/psicoimunologia (depressão - 

câncer). 
2. Observação Psiquiátrica: anamnese, exame somático, 

exame mental e exames complementares.. 
3. Transtornos mentais orgânicos. 
4. Álcool / outras Drogas e redução de danos. 
5. Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes. 
6. Transtorno do Humor. 
7. Transtornos neuróticos, relacionados ao stress e 

somatoformes. 
8. Terapêuticas Biológicas em Psiquiatria. 
9. Transtornos emocionais e do comportamento com início 

usualmente ocorrendo na infância e adolescência. 
10. Saúde mental: Psiquiatria preventiva e da comunidade; 

atuação nos centros de atenção psicossocial e nos 
programas de saúde diversos. 

11. Reforma psiquiátrica no Brasil, nova lógica assistencial em 
Saúde Mental: superação do modelo asilar, reabilitação 
psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do 
sofrimento psíquico, interdisciplinaridade; Psicopatologia; 
Assistência integral às pessoas em situação de risco; 
violência contra a criança, adolescente, mulher e idoso. 

12. Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho: 
a. Conceito, relação saúde/doença/ambiente do 

trabalho; 
b. Doenças ocupacionais e profissionais; 
c. Doenças causadas por agentes físicos, químicos e 

biológicos; 
d. Doenças relacionadas aos sistemas cardiovascular, 

digestivo, endócrino, hemolinfático, neuropsíquico, 
osteomuscular, respiratório, tegumentar, urogenital, 
oftálmico e otolaringológico. 

13. Acidentes do trabalho ou portador de uma doença do 
trabalho - Reabilitação Profissional - Mudança de 
cargo/função. 

14. Ergonomia - Cargas e solicitações no trabalho - Formas de 
Trabalho Humano: Fadiga e monotonia, vibrações intensas - 
iluminação. 

15. Legislação previdenciária e acidentária: DIREITO DO 
TRABALHO - Decreto 3048/99 - REGULAMENTAÇÃO 
ATUAL DE INSALUBRIDADE - NR 15 DA PORTARIA 
3214/78. 

16. Saúde do Trabalhador no âmbito do SUS. Vigilância à 
Saúde do Trabalhador. 

17. Epidemologia das doenças profissionais no Brasil, aspectos 
toxicológicos e sua prevenção. 

18. Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 67 - MÉDICO DO TRABALHO (JUNTA 
MÉDICA) - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1 Organização dos Serviços de Saúde do Trabalhador. 
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1.1 Organização Internacional do Trabalho e Normas 
Internacionais do Trabalho. 

1.2 Recomendações 112/59 da OIT - Convenção 161/85 da OIT-
NR4_SESMT, NR5 - CIPA, NR7 - PCMSO, NR9 - PPRA. 

2 Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho. 
2.1 Conceito, relação saúde/doença/ambiente do trabalho. 
2.2 Doenças ocupacionais e profissionais. 
2.3 Doenças causadas por agentes físicos, químicos e 

biológicos. 
2.4 Doenças relacionadas aos sistemas cardiovascular, digestivo, 

endócrino, hemolinfático, neuropsíquico, osteomuscular, 
respiratório, tegumentar, urogenital, oftálmico e 
otolaringológico. 

2.5 Doenças infecciosas ocupacionais e Câncer. 
3 Acidentes no trabalho ou portador de uma doença do trabalho - 

Reabilitação profissional - mudança de cargo/função. 
4 Toxicologia ocupacional: 

4.1 Agentes tóxicos, exposições e vias de introdução. 
4.2 Classificação das intoxicações - limites permissíveis para 

agentes tóxicos no ambiente de trabalho. 
5 Ergonomia - Cargas e solicitações no trabalho - Formas de 

trabalho humano: 
5.1 Fadiga e monotonia, vibrações intensas - iluminação. 

6 Saúde ambiental e repercussões na saúde individual e coletiva: 
6.1 Mapeamento de riscos - Ações de Saúde, de Segurança do 

trabalho e dos Agentes funcionais - Campanhas de 
prevenção de Saúde, planejamento, implantação e 
execução de programa. 

6.2 AIDS, Alcoolismo, Tabagismo e uso de drogas nas empresas. 
7 Legislação previdenciária e acidentária. 

7.1 DIREITO DO TRABALHO - Decreto 3048/99 - 
REGULAMENTAÇÃO ATUAL DE INSALUBRIDADE - NR 
15 DA PORTARIA 3214/78. 

8 Laudo Pericial e os Processos Trabalhistas - Proteção do 
Trabalhador: da mulher e do menor. 

9 Vigilância sanitária - Legislação estadual e municipal - 
Epidemiologia e Saúde do Trabalhador. 
a. Sistema de abastecimento de água, desinfecção da água, 

águas residuárias. 
b. Aspectos de Biossegurança. 

10 Experiência no atendimento de urgências em medicina pré-
hospitalar para vítimas de acidentes e mal súbito - Perícia Médica 
- Sigilo Profissional Atestado e Boletim Médico. 

11 A Patologia do Trabalho numa perspectiva ambiental. 
12 Saúde do Trabalhador no âmbito do SUS. Vigilância à Saúde do 

Trabalhador.  
13 Investigação e análise dos acidentes de trabalho - conceito do 

acidente do trabalho medidas técnicas e administrativas de 
prevenção. Metodologia de abordagem: individual e coletiva dos 
trabalhadores, com o uso de ferramentas epidemiológicas; 

14 Epidemiologia das doenças profissionais no Brasil, aspectos 
toxicológicos e sua prevenção. 

15 Ética e Legislação Profissional. 
CATEGORIA 68 - MÉDICO / CLÍNICA MÉDICA  (JUNTA MÉDICA) 
- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1 Propedêutica em clínica médica. 
2 Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças. 
3 Antibióticos, quimioterápicos e corticóides. 
4 Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnóstico diferencial 

e tratamento das seguintes afecções: 
a. Aparelho digestivo: esofagite, gastrite, úlcera péptica, 

doença intestinal inflamatória, pancreatites e cirrose 
hepática; 

b. Aparelho cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do 
miocárdio, hipertensão arterial sistêmica; 

c. Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; 
d. Sistema renal: infecções do trato urinário GNDA, GNC; 
e. Aparelho respiratório: pneumonia, bronco pneumonia e 

DPOC. 
5 Doenças do colágeno: febre reumática, artrite reumática e led.  

6 Doenças infectoparasitórias: parasitoses, filariose, 
leptospirose, hepatite, AIDS, sífilis, hanseníase, tuberculose, 
cólera, febre tifóide, meningoencefalite e dengue. 

7 Doenças neoplásicas: aspectos diagnósticos das doenças 
tumorais do aparelho respiratório e digestivo. 

8 Diabetes mellitus e doenças da tireóide; 
9 Urgências clínicas: insuficiência cardíaca congestiva, edema 

agudo de pulmão, crise hipertensiva, asma brônquica, 
hemorragia digestiva, insuficiência hepática, insuficiência 
renal aguda, cólica renal e embolia pulmonar;  

10 Envenenamentos agudos; 
11 Clínica do Traumatismo Craniano - TCE e AVC; 
12 Urgência em Saúde Mental; 
13 Dermatologia: Principais doenças de pele; 
14 Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho: 

a. Conceito, relação saúde/doença/ambiente do 
trabalho; 

b. Doenças ocupacionais e profissionais; 
c. Doenças causadas por agentes físicos, químicos e 

biológicos; 
d. Doenças relacionadas aos sistemas cardiovascular, 

digestivo, endócrino, hemolinfático, neuropsíquico, 
osteomuscular, respiratório, tegumentar, urogenital, 
oftálmico e otolaringológico. 

15 Acidentes do trabalho ou portador de uma doença do 
trabalho - Reabilitação Profissional - Mudança de 
cargo/função. 

16 Ergonomia - Cargas e solicitações no trabalho - Formas de 
Trabalho Humano: Fadiga e monotonia, vibrações intensas - 
iluminação. 

17 Legislação previdenciária e acidentária: DIREITO DO 
TRABALHO - Decreto 3048/99 - REGULAMENTAÇÃO 
ATUAL DE INSALUBRIDADE - NR 15 DA PORTARIA 
3214/78. 

18 Saúde do Trabalhador no âmbito do SUS. Vigilância à 
Saúde do Trabalhador. 

19 Epidemologia das doenças profissionais no Brasil, aspectos 
toxicológicos e sua prevenção. 

20 Ética e Legislação Profissional. 
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OBSERVAÇÃO  -  A n tes  de  p reencher este  fo rm u lá rio  le ia  com  a tenção  o  E d ita l
1 - N O M E DO  C AN D ID ATO  (um a le tra  de im prensa em  cada quadrícula , deixando um a em  branco entre  as palavras)

2 - D O C U M EN TO  D E ID ENTID A D E 4 - N A S C IM EN TO

D IA M ÊS A NO2.1  - NÚ M ER O 2.2 - OR GÃO  EXPED ID OR 2.3 - ES TAD O
3 - SEX O

M

F

1

2

8 - EN D ER EÇ O: (R UA , AVENIDA , PR AÇ A )

N ÚM ER O

C IDA D E C EP

A PTº TELEFO N E B AIR R O

ESTA DO

-

Assinatura do C andidato  ou do seu Procurador

A ntes d e responder ao item  5, l e ia  atentam ente  o  item  4.3 do Edita l, que trata do s  C andidatos com  D efic iên cia.

7 - C.P.F.

M aceió,             de                                       d e 2004

Recibo de Depósito:
N ÍVEL  F UN D AM EN TA L - R $ 25,00 (v in te  e c in co reais)

N ÍVEL  S U PERIOR  - R $ 75,00 (setenta e c inco  rea is)

N ÍVEL  M ÉDIO - R $ 40 ,00 (quarenta  rea is)

-

10  -  A nalista  de Sis tem as
11  -  B ió logo
12  -  Contador
13  -  E conom ista
14  -  E nferm eiro
15  -  E nferm eiro O bstetríc ia

17  -  E ngenheiro  de Segurança  do Trabalho
18  -  
19  -  
20  -  
21  -  

23  -  

16  -  E nferm eiro do  Trabalho

Farm acêutico
Fisioterapeu ta
Fonoaudió logo
M édico do Trabalho

22  -  M édico /Alerg ia /Im uno logia
M édico/Acupuntura

24  -  M édico /Angiolog ia /C irurg ia  Vascular
25  -  M édico /Cardiolog ia
26  -  M édico /C irurg ia  Geral
27  -  M édico /C irurg ia  P lástica
28  -  M édico /C irurg ia  Pediátrica
29  -  M édico /C línica M édica

30  -   M éd ic o/C o lp osco pia
31  -   M é d ico /D e rm a to lo g ia
32  -   M éd ic o/E ndo c rino lo g ia

35  -   M éd ic o/G a stroen te ro lo g ia
36  -   M éd ic o/G ine co log ia -O bs tet ríc ia
37  -  M édico /G eria tria
38  -   M é d ico /H o m e op a t ia
39  -   M é d ico / In fe c to lo g ia
40  -  M édico /Nefro logia
41  -  M édico /Neuropedia tria

33  -  M édico /Endoscopia
34  -  M édico /Fis iatria

42  -  M édico /Neuro logia
43  -  M édico /Neonatolog ia
44  -  M édico /O ftalmo logia
45  -  M édico /O rtopedia-Traum atolog ia
46  -  M édico /O ncologia
47  -  M édico /O torrino laringologia
48  -  M édico /Pediatra
49  -  M édico /Pneum ologia

NÍVEL SUPERIOR/UN IVERSITÁRIO  - Taxa: R$ 75,00

50  -  M édico /Proctolog ia
51  -   M é d ico /P s iq u ia t r ia
52  -   M éd ic o/R a dio lo g ia  e  D ia gn ós tico  po r Im agem
53  -  M édico /Reum atolog ia
54  -  M édico /Uro logia
55  -  M édico /U ltrasonografia
56  -  M édico /Veterinário
57  -  O dontó logo/Endodontia
58  -  O dontó logo/C irurg ia  Buco M axilo  Fac ia l
59  -  O dontó logo/Pró tese
60  -  O dontó log/G enera lista
61  -  P sicó logo
62  -  Terapeu ta O cupacional
63  -  Z ootecn ista
64  -  Junta M édica  / M édico /Card io log ia
65  -  Junta M édica  / M édico /Ortopedia -Traum atolog ia
66  -  Junta M édica  / M édico /P siqu iatria
67  -  Junta M édica  / M édico  do Trabalho
68  -  Junta M édica  / M édico /C lín ica M édica

6 - C O N C UR SO   -  Ind ique o cód igo d o cargo  desejado  conform e  m ostram  os q uadros abaixo:

Cod.                  Cargo
 01     Atenden te de C onsu ltório D en tário

Cód.            Cargo
 02     Assistente Administrativo
 03     Auxiliar de Enferm agem
 04     Auxiliar de Enferm agem
          do Trabalho

Cód.              Cargo
 05     Técnico de H igiene Denta l
 06     Técnico de Laborató rio
 07     Técnico de Radiolog ia

Cód.         Cargo
 08     Técnico de Saneamento
 09     Técnico em  Segurança do
          Trabalho

C ego A uditivoA m bliop e M otor

-
Declaro estar de acordo com  as exigências  contidas no Edital do Concurso,  acatando as dec isões tomada s pela Secretaria Municipal 
de A dmin istração, Recursos Hum anos e Patrimônio em casos omissos e s ituações não previstas, responsabi lizando-me pelas 
informações prestadas neste formulário,  bem  com o a pto a apresentar a docum entação exigida no mom ento em que m e  for solicitado.

 


