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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2009 
 

A Prefeitura Municipal de Luiz Antônio nos termos da legislação vigente torna pública a abertura de 
inscrições do Concurso Público para provimento dos seguintes empregos abaixo: Médico Clínico Geral; 
Médico Pediatra; Médico Dermatologista; Médico Oftalmologista; Médico Neurologista; Médico 
Ortopedista e Médico Otorrinolaringologista 
A realização do Concurso Público foi autorizada pelo Senhor Prefeito Municipal, conforme despacho 
exarado em processo próprio. 
O regime ao qual estarão vinculados os candidatos aprovados no Concurso Público será o Regime Celetista. 
O Concurso Público será regido pelas instruções a seguir. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 
1.1 - Os empregos, número de vagas, requisitos, vencimentos, carga horária, formas de avaliação e taxas de 
inscrição são os estabelecidos no Anexo I que integra o presente Edital. 
1.2 - As atribuições que caracterizam cada emprego são as estabelecidas no Anexo II do presente Edital. 
1.3 - Os candidatos habilitados serão contratados segundo necessidade de pessoal, disponibilidade 
orçamentária da Prefeitura e limites legais para tais despesas, obedecendo a ordem de classificação final. 
1.4 - Os remanescentes formarão listagem para serem aproveitados, dentro do prazo de validade do 
Concurso Público, à medida que forem vagando, sendo criadas novas vagas ou em eventuais contratos 
temporários. 
1.5 - O Concurso Público terá as provas em caráter classificatório e eliminatório de acordo com o item 4 
deste Edital. 
1.6 - As provas serão realizadas na cidade de Luiz Antônio. 
 
2 - DAS INSCRIÇÕES: 
 
2.1 - A inscrição implica no conhecimento e aceitação expressa de todo o disposto neste Edital.  
2.2 - São condições para inscrição/contratação: 
2.2.1 - Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Emenda Constitucional n. 19/98; 
2.2.2 - Ter 18 (dezoito) anos completos, até a data da nomeação; 
2.2.3 - Estar quite com o Serviço Militar para candidatos do sexo masculino, que deverá ser comprovado 
através de certidão emitida por órgão competente; 
2.2.4 - Estar em gozo dos seus direitos civis e políticos; 
2.2.5 - Estar quite com a Justiça Eleitoral, que deverá ser comprovado através de certidão emitida por órgão 
competente; 
2.2.6 - Não registrar antecedentes criminais, que deverá ser comprovado através de certidão emitida pela 
Secretaria de Segurança Pública; 
2.2.7 - Preencher as exigências do emprego segundo o que determina a Lei e o item 1 do presente Edital. 
2.2.8 - Não ter sido exonerado a bem do serviço público (federal, estadual ou municipal) em conseqüência 
de processo administrativo (justa causa ou a bem do serviço púbico). 
2.3 - A apresentação dos documentos comprobatórios das condições exigidas no item anterior será feita por 
ocasião da nomeação. 
2.4 - A não apresentação da referida documentação é fator de cancelamento de todos os efeitos da inscrição.  
2.5 - As inscrições poderão ser feitas somente na forma presencial. 
 
2.6 - As inscrições feitas na forma presencial serão recebidas no período de 27 de Julho de 2009 a 07 de 
Agosto de 2009 das 9h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min, no prédio do Paço Municipal 
Prefeito "Ilydio Pedrosa" Av. Da Saudade, 30 - Centro - Luiz Antônio – SP, exceto sábados domingos e 
feriados. 
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2.6.1 - Para inscrever-se, na forma presencial o candidato ou seu procurador deverá, no ato da inscrição: 
2.6.1.2 - Efetuar Depósito em dinheiro, no valor estabelecido para cada emprego, estabelecido no 
Anexo I do presente edital no Banco do Brasil - agência 4650-7, conta corrente 4997-2, em nome da 
Prefeitura Municipal de Luiz Antônio. 
2.6.2 - Comparecer ao local das inscrições definido no item 2.6. munido do comprovante de 
depósito do valor de inscrição e com o original do documento de identidade, para fornecer os dados 
para digitação de sua ficha. 
2.6.3 - Conferir e assinar a ficha de inscrição, assumindo total responsabilidade pelos dados informados, 
especialmente a data de nascimento (dado considerado como critério de desempate) e receber o protocolo de 
confirmação da inscrição. 
 
2.7 - O pagamento do valor da inscrição só poderá ser efetuado em dinheiro. 
2.8 - O candidato portador de deficiência deverá, no ato da inscrição, proceder na forma estabelecida no 
item 3 deste Edital. 
2.8 - Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, condicional e/ou extemporânea. 
2.10 - Não haverá devolução do valor de inscrição, em hipótese alguma. 
2.11 - Não haverá isenção do valor de inscrição, em hipótese alguma. 
2.12 - O candidato que preencher incorretamente sua inscrição ou que fizer qualquer declaração falsa, 
inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas no Edital, terá sua inscrição 
cancelada, tendo, em conseqüência, anulados os atos decorrentes dela, mesmo que aprovado nas provas e 
exames, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
2.13 - A Comissão do Concurso divulgará, juntamente com o Edital de Convocação para as provas, os 
números das inscrições indeferidas.  
2.14 - Verificando-se, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos 
exigidos, será ela cancelada. 
2.15 - O candidato e seu procurador respondem administrativa, civil e criminalmente, pelas informações 
prestadas na Ficha de Inscrição. 
2.16 - É permitido ao candidato inscrever-se para mais de um emprego utilizando uma Ficha de Inscrição 
para cada emprego pretendido, ficando ciente, entretanto que em caso de coincidência de horários e datas de 
realização das provas, deverá optar por um dos empregos, sendo essa opção de sua inteira responsabilidade. 
2.17 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração dos empregos, seja qual for o motivo 
alegado. 
 
3 - DO CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA: 
 
3.1 - As pessoas portadoras de deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas 
no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei nº 7.853/89 é assegurado o direito de inscrição 
para os empregos em concurso público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadoras. 
3.2 - Em obediência ao disposto nos §§ 1º e 2º do art. 37 do Decreto 3.298 de 20/12/99, que regulamenta a 
Lei 7853/89, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes, das que vierem 
a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente concurso. 
3.3 - Se o resultado da aplicação do percentual a que alude o item 3.2 for fração de número inteiro, o número 
de vagas reservados para portadores de deficiência deverá ser elevado até o primeiro número inteiro 
subseqüente. 
3.4 - A Prefeitura de Luiz Antônio terá a assistência de equipe formada por médicos indicados pela própria 
Prefeitura, que terão decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não e o grau 
de deficiência capacitante para o exercício do emprego. A equipe será composta por um presidente, que terá 
decisão terminativa. Será eliminado da lista de portadores de deficiência o candidato cuja deficiência 
assinalada na ficha de inscrição não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação 
geral. A equipe multiprofissional emitirá parecer observando: 
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I - as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição; 
II - a natureza das atribuições e tarefas essenciais do emprego ou da função a desempenhar; 
III - a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na 
execução das tarefas; 
IV - a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente 
utilize; e 
V - a CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. 

3.5 - A compatibilidade entre as atribuições do emprego e a deficiência do candidato será avaliada durante o 
período de experiência, pela equipe multiprofissional, na forma do disposto no § 2o do art. 43 do Decreto 
3.298/99, comprometendo-se a Prefeitura Municipal de Luiz Antônio a fornecer apoios técnicos de que trata 
o art. 19, inciso VIII do Decreto nº 3.298/99, ainda que esses apoios exijam o auxílio de outro servidor, 
como no caso de ledor para o servidor com deficiência visual. A Comissão de Equipe Multiprofissional não 
deve atribuir a declaração de incompatibilidade entre as atribuições do emprego público e as deficiências do 
candidato. A compatibilidade será analisada durante o período de experiência. A Comissão de Equipe 
Multiprofissional deverá apenas declarar as adaptações e instrumentos necessários, como ledores, recursos 
de informática, adaptação arquitetônica, noções de língua de sinais, entre outros que se fizerem necessários, 
para que o servidor, portador de deficiência, possa bem desempenhar suas funções. 
3.6 - A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação 
de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes 
últimos, conforme o art. 42 do Decreto 3.298/99. 
3.7 - No momento da nomeação e contração serão chamados seqüencial e alternadamente os candidatos das 
duas listas, a que se refere o item 3.6. Os candidatos da lista especial serão chamados até esgotar-se o 
percentual da reserva legal, quando então as vagas serão destinadas apenas aos candidatos da lista geral. O 
candidato portador de deficiência aprovado e cuja classificação permita que seja chamado na primeira 
convocação, mesmo no caso da Prefeitura Municipal de Luiz Antônio, que não há reserva, não deve ser 
computado para a reserva a ser cumprida neste concurso, passando-se ao próximo candidato aprovado na 
lista especial. 
3.8 - As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal 
nº 3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão do concurso em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, 
horário e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os 
benefícios previstos no referido artigo, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das 
inscrições, através de ficha de inscrição especial. 
3.9 - O candidato deverá entregar no posto de inscrição definido no item 2.6, até o último dia de inscrição na 
via original ou cópia reprográfica autenticada: 

a) laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa 
da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação de prova; 
b) solicitação de prova especial, se necessário; 
c) a não solicitação de prova especial, eximirá a empresa de qualquer providência. 

3.10 - Serão indeferidas as inscrições, na condição especial de portador de deficiência, dos candidatos que 
não entregarem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. 
3.11 - Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas deverão ser 
transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da 
prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão 
oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a corpo 24. 
3.12 - Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital serão considerados 
como não portadores de deficiência e não terão prova especial preparada, sejam quais forem os motivos 
alegados. 
3.13 - O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste 
Edital, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.Após a investidura do candidato, a deficiência 
não poderá ser argüida para justificar a concessão de aposentadoria. 
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4 - DA PROVA ESCRITA OBJETIVA: 
 
4.1 - Provas Escritas Objetivas: 
4.1.1 - A avaliação será realizada com base em instrumentos que mensuram as habilidades e conhecimentos 
exigidos pelo emprego conforme indicação do Anexo I: prova escrita objetiva de Conhecimentos Básicos 
(POCB) e/ou de Conhecimentos Específicos (POCE). 
4.1.2 - O programa relativo à prova de conhecimentos básicos, específicos, gerais e de saúde pública é o 
estabelecido no Anexo III do presente Edital. 
4.1.3 - Para todos os empregos a prova conterá 30 (trinta) questões, sendo atribuídos 2,0 (dois) pontos para 
cada questão, considerando-se habilitados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 30 (trinta) 
pontos. 
4.1.3.1 - As provas escritas objetivas desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de múltipla 
escolha, com 4 (quatro) alternativas para respostas, na forma estabelecida no presente Edital. 
4.1.3.2 - Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos 
presentes à prova. 
4.1.4 - A duração das provas será de 2,5 horas (duas horas e meia), já incluído o tempo para preenchimento 
da folha de resposta. 
 
5. DA CLASSIFICAÇÃO:  
 
5.1 - A Lista de Classificação Final será em ordem decrescente de acordo com a nota final. 
5.2 - Haverá 01 (uma) lista de classificação final para todos os candidatos aprovados, destacando-se, na 
mesma, os portadores de deficiência e 01 (uma) lista contendo a classificação desses últimos. 
5.3 - Em caso de igualdade de classificação, na Lista de Classificação Final terá preferência, 
sucessivamente, o candidato que: 
5.3.1 - Tenha obtido maior nota na parte de Conhecimentos Específicos (POCE) da prova escrita objetiva, se 
for o caso. 
5.3.3 - Tenha a maior idade. 
5.3.4 - Caso haja candidato idoso empatado, será utilizado como primeiro critério de desempate o de maior 
idade, atendendo ao que dispõe o Estatuto do Idoso, Lei 10741/03. 
5.4 - A Comissão de Concurso responsável pela realização do Concurso Público dará publicidade ao Edital, 
às convocações, e resultados no Quadro de Avisos da Sede da Prefeitura, em jornal com circulação no 
município e no site da prefeitura – www.doiscorregos.sp.gov.br. 
 
6 - DA EXECUÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS: 
 
6.1 - A realização da prova escrita está prevista para o dia 22 de Agosto de 2009. 
6.1.1 - A convocação para a prova escrita será afixada no quadro de avisos da Prefeitura, e publicada em 
jornal com circulação no município e divulgada nos sites www.luizantonio.sp.gov.br / 
www.rboconcursos.com.br e a partir do dia 14 de Agosto de 2009, contendo informações quanto aos 
horários e locais de realização das provas. 
6.2 - Os candidatos deverão comparecer ao local da Prova, pelo menos 30 (trinta) minutos antes da hora 
marcada para a abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade 
com foto e no original, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha. 
6.3 - Não será admitido na sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o 
fechamento do portão do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis previstos no item 
anterior. 
6.4 - Durante a prova não será permitida comunicação entre os candidatos ou pessoa estranha ao Concurso 
Público, bem como consulta de nenhuma espécie a livros, revistas ou folhetos, nem uso de máquina 
calculadora, celulares, pagers ou qualquer outro aparelho eletrônico. 
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6.5 - Os candidatos deverão manter seus celulares, pagers e outros aparelhos eletrônicos desligados, 
enquanto permanecerem no recinto de realização das provas. 
6.6 O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova, salvo em caso de extrema necessidade, 
desde que acompanhado por fiscal credenciado e autorizado pelo Fiscal da Sala. 
6.7 - As instruções dadas pelos fiscais, assim como as contidas na prova, deverão ser respeitadas pelos 
candidatos. 
6.8 - A folha de respostas será identificada, em campo específico, pelo próprio candidato com sua assinatura 
e sua identificação digital. 
6.9 - As respostas deverão ser assinaladas pelos candidatos com caneta esferográfica azul ou preta. 
6.10 - Não serão computadas questões não assinaladas, questões que contenham mais de uma resposta 
(mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis, ou ainda aquelas respondidas 
a lápis. 
6.11 - Não haverá, em hipótese alguma, substituição das folhas de respostas. 
6.12 - O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a folha de respostas, seu 
caderno de questões. 
6.13 - Por razões de segurança, de ordem técnica e de direitos autorais adquiridos, não serão fornecidos 
exemplares do caderno de questões a candidatos ou Instituições de Direito Público ou Privado, mesmo após 
o encerramento do Concurso. 
6.14 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que não devolver integralmente o material recebido, 
principalmente a folha de respostas e o caderno de questões. 
6.15 - Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada, vista, revisão de provas, seja qual for o motivo 
alegado. 
6.16 - As provas não serão aplicadas em outra data, local e/ou horário, senão aqueles previstos no Edital de 
Convocação.  
6.17 - Em casos de comportamentos inadequados, desobediência a qualquer regulamento constante deste 
Edital, persistência em comunicação entre os candidatos e consultas vedadas no item 6.4, o candidato será 
eliminado do concurso. 
6.18 - As provas escritas objetivas, desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de múltipla 
escolha, com 4 (quatro) alternativas para respostas, na forma estabelecida no presente Edital. 
6.19 - O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após decorridos 30 minutos do 
início das mesmas, devendo entregar ao Fiscal da Sala o caderno de questões e respectiva folha de respostas. 
 
7. DOS RECURSOS: 
 
7.1 - Recursos quanto às questões aplicadas, ao gabarito e quanto às notas atribuídas deverão ser feitos por 
escrito e em formulário próprio para recursos, dirigidos à Comissão de Concurso, devendo ser entregues e 
protocolizados pelo próprio candidato junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, localizada na 
Av. Da Saudade, 30 – Centro, Luiz Antônio – SP, das 13h às 16h, estar devidamente fundamentados, 
constando o nome do candidato, a opção de emprego, o número de inscrição e telefone. 
7.2 - O prazo para interposição de recursos é de 02 (dois) dias após a ocorrência do fato. 
7.3 - Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo estabelecido e que possuírem 
fundamentação e argumentação lógica e consistente que permita sua adequada avaliação. 
7.4 - Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telex, internet, telegrama ou outro meio que não seja o 
especificado no item 7.1 deste Edital. 
7.5 - A Comissão de Concurso constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 
8. DA NOMEAÇÃO: 
 
8.1 - Os candidatos nomeados estarão sujeitos ao estágio probatório nos termos constitucionais, com 
avaliação estabelecida em lei específica. 
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8.2 - A nomeação do candidato será feita respeitando-se a ordem da Lista de Classificação Final. 
8.3 - Para efeito de nomeação, fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico, realizado pela 
Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal de Luiz Antônio, que avaliará sua aptidão física e mental 
para o exercício do emprego. 
8.4 - É facultado à Administração, exigir dos candidatos classificados, quando da nomeação, além da 
documentação prevista no item 2.2 deste Edital, outros documentos comprobatórios de bons antecedentes 
morais, criminais e administrativos. 
8.5 - Identificado, a qualquer tempo irregularidade na apresentação dos documentos acima mencionados, o 
candidato responsável será eliminado do Concurso. 
8.6 - No ato de sua nomeação, o candidato deverá declarar, sob as penas da lei, se é ou já foi funcionário 
público (municipal, estadual ou federal), seja como celetista, estatutário ou contratado. 
8.7 - Em caso positivo, deverá o candidato juntar certidão comprovando que: 
8.7.1 - Não foi punido anteriormente com pena de demissão ou; 
8.7.2 - Não está respondendo a qualquer processo administrativo que possa ensejar a sua demissão. 
8.8 - A não apresentação da declaração de que trata o item 8.6, ou da conseqüente certidão, culminará no 
indeferimento da posse. 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
9.1 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação das 
condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas no Edital e nas normas legais pertinentes, bem 
como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais não 
poderá alegar desconhecimento. 
9.2 - Caberá à banca examinadora a responsabilidade pelo grau de dificuldade, abrangência e quantidade de 
questões da prova, dos assuntos, bem como pela extensão da mesma. 
9.3 - Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do Concurso Público, e não havendo óbice 
administrativo, judicial ou legal, é facultada a incineração dos registros escritos, mantendo-se, entretanto, 
pelo período de validade do Concurso Público, os registros eletrônicos a ele referentes. 
9.4 - Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para as 
provas correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 
9.5 - A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentação, ainda que verificada posteriormente, 
eliminará o candidato do Concurso Público, cancelando-se todos os atos decorrentes da inscrição. 
9.6 - O prazo de validade do Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir da data de sua 
homologação, podendo ser prorrogado por igual período segundo interesse da Administração. 
9.7 - O Concurso Público será homologado pelo Senhor Prefeito e nos termos da Legislação vigente. 
9.8 - A Comissão de Concurso não autoriza a comercialização de apostilas e não se responsabiliza pelo teor 
das mesmas. 
9.9 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso. 
9.10 - Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, 
de 15/12/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas 
hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 
9.11 - Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos 
no presente Edital e Lei Orgânica do Município serão resolvidos pela Prefeitura, através de comissão 
especialmente constituída pela Portaria nº 1324, de 19 de Junho de 2009. 
9.12 - A Homologação do Concurso poderá ser efetuada por emprego, individualmente, ou pelo conjunto de 
empregos constantes do presente Edital, a critério da Administração. 
9.13 - Na falta da cédula de identidade original poderá, a critério da Comissão, serem admitidos na sala de 
provas, os candidatos que apresentarem documentos outros, como: carteira de trabalho, carteira do órgão de 
classe, certificado militar, carteira de habilitação com foto, desde que, permitam com clareza, a sua 
identificação. Não serão aceitos quaisquer outros documentos diferentes dos acima definidos. 
9.14 - Não serão admitidas inscrições de candidatos que possuam com qualquer dos membros do quadro 
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societário da empresa contratada para aplicação e correção do presente certame a relação de parentesco 
definida e prevista nos arts. 1591 a 1595 do código civil, valorizando-se assim os princípios de moralidade e 
impessoalidade que devem nortear a Administração Pública. Constatada a tempo será a inscrição indeferida 
pela Comissão de Concurso e, posterior à homologação será o candidato eliminado do concurso, sem 
prejuízo de responsabilidade civil, penal e administrativa. 
9.15 - Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Comissão Organizadora poderá 
anular a inscrição, prova, ou admissão do candidato, desde que sejam verificadas falsidades de declaração 
ou irregularidade a prova. 
9.16 - Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes aos da data do presente Edital. 
9.17 - A Organização, aplicação e correção das provas ficarão a emprego da RBO Assessoria Pública e 
Projetos Municipais Ltda. 

 
Luiz Antônio, 17 de Julho de 2009. 

 
José Alcides Rosatti 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I – REQUISITOS 

 
 

DESCRIÇÃO DOS EMPREGOS 
Nº DE 

VAGAS 

 
REQUISITOS / 

ESCOLARIDADE 

JORNADA 
SEMANAL 

(Horas/Semana) 
REF. BASE 

SALÁRIO 
(R$) 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 VALOR DE  
INSCRIÇÃO 

(R$) 

Médico Clínico Geral 04 
Curso superior completo em 
medicina e registro no CRM 

20 119 2.312,31 POCB + POCE 19,90 

Médico Pediatra 04 
Curso superior completo em 
medicina, especialização em 
pediatria e registro no CRM 

20 119 2.312,31 POCB + POCE 19,90 

Médico Dermatologista 01 
Curso superior completo em 
medicina, especialização em 

dermatologia e registro no CRM 
20 119 2.312,31 POCB + POCE 19,90 

Médico Oftalmologista 01 
Curso superior completo em 
medicina, especialização em 

oftalmologia e registro no CRM 
20 119 2.312,31 POCB + POCE 19,90 

Médico Neurologista 01 
Curso superior completo em 
medicina, especialização em 

neurologia e registro no CRM 
20 119 2.312,31 POCB + POCE 19,90 

Médico Ortopedista 01 
Curso superior completo em 
medicina, especialização em 
ortopedia e registro no CRM 

20 119 2.312,31 POCB + POCE 19,90 

Médico Otorrinolaringologista 01 

Curso superior completo em 
medicina, especialização em 

otorrinolaringologia e registro no 
CRM 

20 119 2.312,31 POCB + POCE 19,90 

 
LEGENDA (FORMAS DE AVALIAÇÃO): 
POCB - Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Básicos / POCE - Prova Escrita Objetiva Conhecimentos Específicos 
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ANEXO II – ATRIBUIÇÕES 
 

ATRIBUIÇÕES  
Médicos (especialidade clínica geral, pediatria, dermatologia, oftalmologia, neurologia, 
ortopedia e otorrinolaringologia) – Executar as ações médicas através de consultas e 
procedimentos ambulatoriais características da atenção básica à saúde, em locais e horários 
estabelecidos pela Chefia do Departamento de Saúde. Acompanhar e executar os protocolos clínicos 
dos programas de saúde de sua especialidade. Realizar a atividade médica, inclusive verificação de 
óbitos. Participar de programas de saúde no Município e de reuniões técnicas e/ou de interesse para 
a execução de sua função. Executar demais tarefas afins. 
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ANEXO III – PROGRAMA 
 

PROGRAMA 
Médico Clínico Geral 
POCB - Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento 
da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; 
Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: cargo e colocação e Regência 
nominal e verbal.  
POCE - Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no 
Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e 
Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. 
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de 
São Paulo. Código de Ética Médica. 
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: 
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, tromboses venosas, 
hipertensão arterial. Insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, 
pneumonia, tuberculose, trombo-embolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. Gastrite e 
úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, 
parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon, insuficiência renal 
aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, nefrolitíase, 
infecções urinárias. Hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, 
doenças da hipófise e da adrenal. Anemias hipocrônicas, macrociticas e homolíticas, anemia aplástica, 
leucopenia, púrpuras, distúrbios da coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Osteoartrose, 
doença reumatóide juvenil, gota, lupus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno; 
neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, 
encefalopatias. Alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e 
transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, 
hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, 
lepstopirose, malária, tracoma, estreptococciais, estafilococciais, doença meningocócica, infecções por 
anaeróbicos, toxoplasmose, viroses. Escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, 
onicomicoses urticária, anafiloxia, intoxicações exógenas agudas.  
Médico Pediatra 
POCB - Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento 
da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; 
Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: cargo e colocação e Regência 
nominal e verbal.  
POCE - Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no 
Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e 
Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. 
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de 
São Paulo. Código de Ética Médica. 
Acidentes na infância: causas mais comuns e prevenção. Afecções agudas do aparelho respiratório. 
Afecções dermatológicas mais comuns na infância. Afecções do aparelho cárdio-circulatório: endocardite 
infecciosa, cardiopatias congênitas, insuficiência cardíaca congestiva. Afecções do aparelho urinário: 
infecções do trato urinário, glomerulonefrite aguda, síndrome  nefrótica. Afecções do sistema nervoso 
central: síndrome convulsiva, meningite e encefalite. Afecções endocrinológicas: diabetes mellitus, 
hipotireoidismo congênito. Afecções ortopédicas na infância: infecciosas (osteomielite e artrite), congênitas 
e posturais (pé torto, luxação do quadril, pés planos, escoliose). Aleitamento materno: aspectos nutricionais, 
imunológicos, psicoafetivos e sócio-econômicos. Alimentação: necessidades nutricionais e higiene 
alimentar. Crescimento e desenvolvimento: neuropsicomotor, normalidade e distúrbios mais comuns, 
motorização do crescimento, puberdade. Distrofias: desnutrição protéico-calórica, raquitismo carencial. 
Distúrbios hidroeletrolíticos e do equilíbrio ácido-básico: desidratação, terapia de reidratação oral (TRO), 
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PROGRAMA 
fluidoterapia parental. Afecções agudas do aparelho digestivo. Doenças infecto-contagiosas próprias da 
infância e tuberculose, parasitoses mais comuns na infância: aspectos clínicos e epidemiológicos. Estatuto 
da criança e do adolescente. Higiene do ambiente físico: habitação, creche, escola. Imunização: composição 
das vacinas, contra-indicações e calendário atual da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. 
Imunopatoloia: AIDS (aspectos epidemiológicos), asma, febre reumática, artrite reumatóide juvenil. 
Doenças onco-hematológicas: anemia ferropriva, anemia falciforme, diagnóstico precoce das neoplasias 
mais freqüentes na infância. Morbidade e mortalidade infantil. 
Médico Dermatologista 
POCB - Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento 
da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; 
Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: cargo e colocação e Regência 
nominal e verbal.  
POCE - Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no 
Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e 
Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. 
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de 
São Paulo. Código de Ética Médica. 
Anatomia e fisiologia da pele; imunopatologia cutânea; histopatologia das doenças de pele; dermatoses 
eczematosas; dermatoses eritemato-pápulo-escamosas; dermatose seborréica, psoriasis, ptiriasis rósea de 
Gilbert, liquen plano, outras formas de liquen; púrpuras; pruridos: estrófulo, nodular de Hyde, Hebra, 
astealósico, anogenital, idiopática; dermatoses vésico-bolhosas: pênfigos, Duhring Brock, dermatose linear 
por IgA, herpes gestationes, impetigo herpertiforme; acnes; micoses; dermatoses ulcerosas; doenças do 
tecido conjuntivo; infecções bacterianas da pele; doenças sexualmente transmissíveis, AIDS; micoses 
superficiais; micoses profundas; dermatoviroses; escabioses e outras dermatoses parasitárias; dermatoses 
metabólicas; reações de hipersensibilidade da pele: urticária, E. polimorfo, Stevens Jonhson, Lyell e S. SS. 
SS; dermatoses congênitas e hereditárias; tumores da pele; linformas e outros processos malígnos; 
terapêutica tópica das dermatoses; cirurgia dermatológica; leishmaniose; M. H. M. Hansen; aspectos 
macroscópicos e microscópicos do exame micológico direto e cultura; terapêutica sistêmica das dermatoses; 
manifestação cutânea das doenças sistêmicas.  
Médico Oftalmologista 
POCB - Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento 
da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; 
Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: cargo e colocação e Regência 
nominal e verbal.  
POCE - Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no 
Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e 
Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. 
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de 
São Paulo. Código de Ética Médica. 
Afecções da conjuntiva, córnea e esclera. Afecções da órbita.  Afecções das pálpebras. Afecções das vias 
lacrimais. Afecções do cristalino. Afeções do trato uveal. Anomalias da refração. Manifestações oculares em 
doenças do sistema nervoso. Manifestações oculares em doenças sistêmicas. Noções de Anatomia e 
Fisiologia ocular. Prevenção da cegueira.Saúde Pública em oftalmologia: níveis de atenção e de prevenção 
em saúde ocular, epidemiologia das doenças oculares; prevenção da cegueira. Traumatismos oculares. 
Tumores oculares. 
Médico Neurologista 
POCB - Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento 
da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; 
Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: cargo e colocação e Regência 
nominal e verbal.  
POCE - Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no 
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Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e 
Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. 
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de 
São Paulo. Código de Ética Médica. 
 (Miastenia grave e polimiosite). Demências. Diagnósticos de Traumatismo craniano – encefálico. Doença 
cérebro-vascular, isquemia e hemorragia. Doenças desmielinizantes. Doenças infecciosas e parasitárias do 
SNC. Doenças Neurológicas com manifestações extrapiramidais. Epilepsia (etiopatogenia, classificação 
internacional, tratamento medicamentoso, estado de mal convulsivo). Fisiopatogenia do sistema nervoso 
central. Hipertensão intracraniana. Miopatias. Neuropatias periféricas. Semiologia dos estados alterados da 
consciência. Tumores do SNC.  
Médico Ortopedista 
POCB - Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento 
da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; 
Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: cargo e colocação e Regência 
nominal e verbal.  
POCE - Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no 
Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e 
Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. 
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de 
São Paulo. Código de Ética Médica. 
Artrose coxofemoral. Artrose do joelho. Cervicobraquialgias. Doença de Legg-Calvé-Perthes. Epifisiolise. 
Escoliose. Fraturas e luxações: cintura escapular, cintura pélvica, membros superiores e inferiores, raturas e 
luxações da coluna vertebral. Lesões dos nervos periféricos. Lesões vasculares associadas às fraturas e 
luxações. Lombalgias e Lombociatalgias. Luxação do quadril. Má formação congênita dos membros e da 
coluna vertebral. Osteomielite hematogênica (aguda e crônica). Osteoporose e osteomalácia. Pé torto 
congênito. Pseudo- artrose e retardos da consolidação. Tuberculose osteoarticular. Tumores ósseos benignos 
e malignos 
Médico Otorrinolaringologista 
POCB - Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento 
da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; 
Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: cargo e colocação e Regência 
nominal e verbal.  
POCE - Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no 
Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e 
Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. 
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de 
São Paulo. Código de Ética Médica. 
Anatomofisiologia clínica das fossas e seios paranasais, laringe, faringe e órgão da audição. Semiologia, 
sintomatologia e diagnósticos das principais afecções da laringe, glândulas salivares, órgão auditivo e seios 
paranasais. Testes básicos da avaliação auditiva: caracterização audiológica das principais patologias do 
ouvido. Câncer da laringe e hipofaringe: glândulas salivares e seios paranasais. Doenças 
ulcerogranulomatosas em otorrinolaringologia. Deficiências auditivas. Anomalias congênitas da laringe. 
Neuroanatomofisiologia do sistema vestibular. Afecções e síndromes otoneurológicas. Paralisia facila 
periférica. Afecções benignas do pescoço.  
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ANEXO IV – MODELO DE FORMULÁRIO  
 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO 
 

FORMULÁRIO DE RECURSO 
  
Dados do candidato: 
 
NOME:  
INSCRIÇÃO:  RG:  
EMPREGO:  
ENDEREÇO:  
TELEFONE:  CELULAR:  
  
Assinale o tipo de recurso: 
X RECURSO 

 CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 CONTRA GABARITO DA PROVA OBJETIVA 
 CONTRA NOTA DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 
 CONTRA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
 Justificativa do candidato – Razões do Recurso: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Preencher em letra de forma ou à máquina; entregar este formulário em 02 (duas) vias, uma via será 
devolvida como protocolo.  
  
 
 
Luiz Antônio, ______ de ____________________ de 2009. 
 
 
 
 
   

Assinatura do candidato  Assinatura do Responsável p/ recebimento 
 

 
 


