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 EDITAL DE CONCURSOS PÚBLICOS 
 
 A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal torna público, por determinação do 
Exmo. Prefeito Municipal Prof. Oswaldo B. Duarte Filho, a abertura de inscrições para os Concursos 
Públicos para os empregos abaixo discriminados, a serem realizados por meio da “Fundação para o 
Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” -  VUNESP. 
 
I – Dos Empregos e Vagas 
 
 

Concurso 
Público nº Emprego Vagas Jornada de 

trabalho  

Vencimento + 
Auxílio 

Alimentação * 
 Pré-Requisitos 

296 Médico - área Angilogia e 
Cirurgia Vascular 

1 15 h/sem** R$ 1.385,00 

Curso Superior Completo em Medicina, Registro no 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo (CREMESP). Título de Especialista na área ou 
residência médica na área. 

297 Médico - área Auditoria 1 15 h/sem** R$ 1.385,00 
Curso Superior Completo em Medicina, Registro no 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo (CREMESP).  

298 Médico - área Clínica Médica 3 15 h/sem** R$ 1.385,00 
Curso Superior Completo em Medicina, Registro no 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo (CREMESP). 

299 Médico - área Endocrinologia 1 
 

 15 h/sem** R$ 1.385,00 

Curso Superior Completo em Medicina, Registro no
Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo (CREMESP) Título de Especialista na área ou
residência médica na área. 

300 
Médico - área Ginecologia e 
Obstetrícia 

1 
 

 15 h/sem** 
R$ 1.385,00  

Curso Superior Completo em Medicina, Registro no
Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo (CREMESP). Título de Especialista na área ou
residência médica na área. 

301 Médico – área Hematologia 1 15 h/sem** R$ 1.385,00 

Curso Superior Completo em Medicina, Registro no
Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo (CREMESP). Título de Especialista na área ou
residência médica na área. 

302 
Médico - área Medicina da 
Família e Comunidade 

5 40 horas semanais 
R$ 3.370,00 + 

gratificação ***

Curso Superior Completo em Medicina, Registro no
Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo (CREMESP). Título de Especialista na área ou
residência médica na área. 

303 
Médico – área Ortopedia e 
Traumatologia 

1 15 h/sem** R$ 1.385,00 

Curso Superior Completo em Medicina, Registro no
Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo (CREMESP). Título de Especialista na área ou
residência médica na área. 

304 Médico – área 
Otorrinolaringologia 

1 15 h/sem** R$ 1.385,00 

Curso Superior Completo em Medicina, Registro no
Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo (CREMESP). Título de Especialista na área ou
residência médica na área. 

305 Médico - área Pneumologia 1 15 h/sem** R$ 1.385,00 

Curso Superior Completo em Medicina, Registro no
Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo (CREMESP). Título de Especialista na área ou
residência médica na área. 

306 Médico - área Psiquiatria 5 
 

15 h/sem  
R$ 1.385,00 

Curso Superior Completo em Medicina, Registro no
Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo (CREMESP) Título de Especialista na área ou
residência médica na área. 

307 
Médico - área Urgência Pré-
Hospitalar Fixo e Móvel 

24 
plantão 12 horas 
semanais **** 

R$ 1.385,00 
Curso Superior Completo em Medicina, Registro no
Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo (CREMESP). 

308 Médico do Trabalho 1 15 h/sem** R$ 1.385,00 

Curso Superior Completo em Medicina, Registro no
Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo (CREMESP). Especialização em Medicina do
Trabalho.  

* Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimento padrão por força da Lei 13771/06. A 
remuneração será composta pelo vencimento mais auxílio alimentação, prêmio assiduidade, insalubridade mediante 
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análise do SESMET R$ 93,00 e Prêmio SUS R$ 350,00.  
** Os contratos de trabalho para os empregos de Médico poderão ser firmados, a critério da Administração, por 15 ou 
30 horas semanais, com os salários proporcionalizados, tendo por base o vencimento padrão.  
*** Para o emprego de Médico área Medicina de Família e Comunidade a remuneração será composta pelo vencimento 
+ auxílio alimentação, Gratificação PSF (R$ 2.527,50), prêmio assiduidade (R$ 359,43), insalubridade mediante análise 
do SESMET (R$ 93,00) e Prêmio SUS (R$ 350,00), totalizando R$ 6.699,93. 
**** A jornada de 12 (doze) horas semanais para o emprego de Médico – área de Urgência, refere-se à atuação como 
plantonista nas Unidades de Pré-Hospitalar Fixo e/ou Móvel. 
    
I.1. Das Atribuições Gerais dos Empregos 
 

Médico: Integrar-se à equipe de saúde da unidade para a qual for designado. Participar do planejamento,
organização, execução, acompanhamento e avaliação dos programas (ações) de saúde priorizados para a área de
abrangência da Unidade de Saúde, região e município. Desenvolver e executar ações de cuidado observando a
respectiva regulamentação profissional, as normas de segurança e higiene no trabalho, bem como as Rotinas e
Protocolos estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde. Desenvolver ações de cuidado individuais e/ou
coletivas que atendam às necessidades da demanda específica. Prestar cuidado a todos os agravos à saúde, em sua
área de atuação, na perspectiva da Vigilância à Saúde. Realizar atendimento e procedimentos específicos em sua
especialidade às crianças, adultos (homens e mulheres) e idosos. Executar exames clínicos, emitir diagnósticos,
elaborar planos de cuidado, com ênfase na prevenção e promoção à saúde, sem prejuízo das ações curativas e de
reabilitação. Desenvolver atividades de Educação em Saúde aos indivíduos, famílias e comunidades, locais,
regionais e/ou municipal. Participar de Juntas Médicas quando convocado pela Administração. Desenvolver
ações de orientação, acolhimento e educação junto às famílias dos usuários. Participar de planejamento e
execução de programas de educação permanente e capacitação de recursos humanos. Participar e realizar
reuniões e práticas educativas junto à comunidade. Integrar a equipe multiprofissional, promovendo a
operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo atendimento às necessidades dos indivíduos, famílias e
comunidades. Acolher os estudantes de graduação e pós-graduação em estágios nas Unidades de Saúde,
participando de sua formação. Emitir parecer em processos administrativos e judiciais, em sua área técnica.
Executar outras atividades profissionais da área correspondente a sua especialidade. 
 

Médico do Trabalho: Supervisionar os serviços de higiene e medicina do trabalho tendo em vista as exigências
legais, preservando o bem-estar físico, mental e social dos servidores. Programar e executar planos de proteção à
saúde do trabalhador, traçar diretrizes para programas de insalubridade e periculosidade. Realizar exames pré-
admissionais, periódicos e específicos. Estabelecer medidas para atendimento médico a acidentados. Proceder a
levantamentos e estudos de doenças profissionais, propondo medidas preventivas, contatar-se com todas as áreas
da Prefeitura, orientando-as quanto as normas de segurança do trabalho. Elaborar, executar e manter atualizado o
PCMSO. Emitir parecer em processos administrativos e judiciais, em sua área técnica. Executar outras atividades
profissionais da área correspondente a sua especialidade. 
 
II - Das Inscrições 

 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 11/09/09 às 16 horas de 02/10/09 (horário de Brasília), 
exclusivamente pela internet – site www.vunesp.com.br. 

1.1. Para inscrever-se o candidato deverá: 
1.1.1. acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição das 10 horas de 11/09/09 
às 16 horas de 02/10/09; 
1.1.2. localizar no site o "link" correlato ao Concurso Público, quando o candidato deverá: 

a) ler o Edital na íntegra e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
b) imprimir o boleto bancário; 
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c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com a tabela do item 2, deste 
Capítulo, em qualquer agência bancária, até a data limite para encerramento das inscrições 
(02/10/09). Atenção para o horário bancário. 

1.1.3. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente deverá ser utilizado o 
boleto bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite do encerramento das inscrições. 
1.1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa de inscrição. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição deverá ser feita no 
site www.vunesp.com.br, na página do Concurso Público, dez dias após o encerramento do período 
de inscrições (02/10/09). Caso seja detectado algum problema, o candidato deverá entrar em contato 
com o Disque VUNESP, pelo telefone (0XX11) 3874-6300, nos dias úteis, das 8 às 20 horas, para 
verificar o ocorrido. 

1.1.4.1. O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário com a autenticação 
mecânica ou com o respectivo comprovante de pagamento, referente à taxa de inscrição. 

1.1.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 02/10/09, a ficha de inscrição não estará mais disponível 
na internet. 
1.1.6. Não será aceita inscrição pelo correio, fac-símile, por depósito em caixa eletrônico, 
transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito em conta corrente, 
condicional ou fora do período estabelecido de 11/09/09 a 02/10/09, ou por qualquer outro meio não 
especificado neste Edital. 
 

2. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou em 
cheque, nos valores abaixo especificados: 
 

Concurso Público n.º Emprego Taxa 
296 ao 307  Médico – diversas áreas 

308  Médico do Trabalho 
R$ 70,00 

 
Obs. No valor mencionado já estão incluídas as despesas referentes aos serviços bancários relativos às 
inscrições. Não será concedida ISENÇÃO da taxa de inscrição. 

2.1. A inscrição feita com cheque será considerada efetivada após a respectiva compensação.  
2.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será anulada. 
2.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua efetivação dentro do período de 
inscrição. 
2.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que 
se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente. 
2.5. Não haverá devolução, parcial, integral ou mesmo que efetuada a maior ou em duplicidade, da 
importância paga, seja qual for o motivo alegado. 

2.5.1. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar, 
sendo que a responsabilidade da devolução recairá sobre a Fundação VUNESP. 

3. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, e pelas informações prestadas, 
pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requerimento de inscrição, independentemente do tipo de 
inscrição efetuada.  
4. O candidato deverá no ato da inscrição indicar se é portador de necessidades especiais, de acordo com o 
Decreto 3.298 de 20/12/99. 

4.1. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, deverão obedecer ao procedimento 
descrito no subitem 4, item II.1 - Das Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais, 
deste Capítulo. 
4.2. Os candidatos que necessitarem de acomodações ou condições especiais para realização da prova 
como, por exemplo: cadeira especial por estar com braço quebrado e outras deverão fazer, durante o 
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período de inscrição, solicitação à Fundação VUNESP localizada na Rua Dona Germaine Burchard, 515 
– Água Branca - São Paulo, SP – CEP 05002-062, pessoalmente ou via SEDEX, ou através do site 
www.vunesp.com.br, especificando o nome completo, endereço, telefone e área em que está inscrito. 
4.3. A VUNESP e a Prefeitura Municipal de São Carlos não se responsabilizam por solicitação de 
inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados. 
4.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância com as exigências contidas no 
presente Edital, bem como pela responsabilidade e conseqüências de eventuais erros no preenchimento da 
ficha de inscrição. 
4.4. Para os inscritos não serão aceitos pedidos para alteração de emprego. 
 

II.1. Das Inscrições para Candidatos Portadores de Necessidades Especiais 
   
1. Nos termos das Leis Municipais n.º 12.663 de 10 de outubro de 2000 e nº 13.062 de 19 de setembro de 
2002, ficam reservados para fins de classificação final, 5% (cinco por cento) das vagas, às pessoas 
portadoras de necessidades especiais desde que em condições de exercer as atividades exigidas para o 
desempenho das funções pertinentes e que tenham sido habilitadas em todas as fases do Concurso Público. 

1.2. Na aplicação deste percentual, serão desconsideradas as frações inferiores a 0,5 (meio) e 
arredondadas para maior aquelas iguais ou superiores a tal valor, ou seja, a cada 20 candidatos 
convocados, 1 será convocado da lista de habilitados na condição de portador de necessidades especiais. 

3. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo são compatíveis com a 
deficiência de que é portador. 
4. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá especificar, na ficha de inscrição, o 
tipo de deficiência que apresenta, e, no período de inscrição (11/09/09 a 02/10/09), encaminhar, por SEDEX, 
à Fundação VUNESP – Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – Perdizes, São Paulo – SP – 
CEP 05002-062, os seguintes documentos: 

a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a causa da deficiência, 
inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova; 

b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especificação do Concurso 
Público para o qual está inscrito, e, se for o caso, a solicitação de prova especial, ou de condições 
especiais para a realização das provas. 

5. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo com os padrões 
mundialmente estabelecidos, e que constituam inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade para 
integração social, de acordo com o previsto no Decreto 3.298 de 20/12/1999. 
6. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual passível de correção, 
como, miopia, astigmatismo etc. 
7. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das atribuições da função, ou na 
realização da prova pelo portador de deficiência, é obstativa à inscrição no Concurso. 
8. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do Concurso em igualdade de condições com 
os demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, data, horário e local de realização das 
fases deste concurso. 
9. Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
readaptação da função, bem como para aposentadoria por invalidez. 

- As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão liberadas se não tiver 
ocorrido inscrição ou aprovação destes candidatos, nos termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 
10/10/00. 

- Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de todos os candidatos 
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aprovados, e uma especial, com a relação dos candidatos aprovados na condição de portadores de 
necessidades especiais, após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por junta 
médica. 

- Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perícia médica, 
para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do emprego. 

 
III – Das Disposições Gerais 
 
1. Cabe à VUNESP a confecção, aplicação e correção das provas objetivas, correção dos Títulos e o 

processamento do concurso. A Comissão responsável pelo acompanhamento dos trabalhos dos concursos 
será designada por portaria do Prefeito Municipal. 

2. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em 
Edital ou aviso publicado. 

3. A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita das condições do concurso 
estabelecidas neste Edital e Normas. 

4. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) não comparecer às provas; 
b) não entregar ao fiscal a folha definitiva de respostas ao final das provas; 
a) usar de meios ilícitos na execução das provas. 

5. Nos termos das Leis Municipais nº. 12.663 de 10/10/00 e nº. 13.062 de 19/09/02, ficam reservadas 5% 
(cinco por cento) das vagas que vierem a surgir durante a vigência deste concurso, para os candidatos 
portadores de necessidades especiais, desde que aprovados. Considerar-se-á a reserva de vagas quando o 
número resultante do cálculo de 5% do total de vaga for igual ou maior que um, ou seja, a cada 20 
(vinte) candidatos convocados, 1 (um) será convocado da lista de habilitados na condição de portador de 
necessidades especiais. 

6. Os portadores de necessidades especiais participarão do certame em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que diz respeito ao conteúdo e a avaliação das provas. 

7. As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ficarão liberadas se não tiver ocorrido 
inscrição ou aprovação destes candidatos, nos termos do § 3º da Lei Municipal nº 12.663 de 10/10/00. 

8. Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de todos os candidatos aprovados, e 
uma especial, com a relação dos candidatos aprovados na condição de portadores de necessidades 
especiais, após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por junta médica. 

9. Os portadores de necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perícia médica, para 
verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do emprego. 

10. A aprovação e correspondente classificação não geram direito automático de contratação. 
11. O provimento das vagas constantes deste Edital e das que vierem a surgir ocorrerá de acordo com a 

necessidade da Prefeitura, durante a validade do concurso, obedecendo à ordem de classificação.  
12. Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, exceto nas hipóteses 

previstas no inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal. 
13. As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio do jornal oficial do Município, com 

prazo marcado para o comparecimento, implicando, o não comparecimento, em desistência tácita da 
vaga. 

14. Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico que o ateste estar 
em condições físicas e mentais para o desenvolvimento das atividades para as quais está sendo 
contratado e a apresentação dos documentos que lhe forem exigidos. 

15. A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documentos, ainda que verificadas 
posteriormente, eliminará o candidato do concurso. 

16. O concurso terá validade de dois anos, contados da data da sua homologação, podendo ser prorrogado 
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por igual período, a critério da Administração Municipal. 
17. Em caso de aprovação fica o candidato responsabilizado por atualizar pessoalmente ou através de 

procuração o seu endereço e outros dados cadastrais na Secretaria Municipal de Administração e Gestão 
de Pessoal. 

18. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora designada para a realização do concurso. 
19. E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital e são afixadas as 

Normas do Concurso na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal. 
 

       São Carlos, 28 de agosto de 2009. 
 
 

ANA MARIA CARLOS PONCE 
                                                          Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal 
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NORMAS DOS CONCURSOS PARA OS EMPREGOS DE: 
 

MÉDICO NAS ÁREAS DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR, AUDITORIA, CLÍNICA 
MÉDICA, ENDOCRINOLOGIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, HEMATOLOGIA, 

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, 
OTORRINOLARINGOLOGIA, PNEUMOLOGIA, PSIQUIATRIA, URGÊNCIA PRÉ-

HOSPITALAR FIXO E MÓVEL E MÉDICO DO TRABALHO. 
 

I – Do Concurso 
 
 A presente norma rege os Concursos Públicos para os empregos de Médico nas áreas de Angiologia 
e Cirurgia Vascular, Auditoria, Clínica Médica, Endocrinologia, Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia, 
Medicina de Família e Comunidade, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, 
Psiquiatria, Urgência Pré-Hospitalar Fixo e Móvel e Médico do Trabalho, vinculada ao Edital dos Concursos 
Públicos nºs 296 ao 308.  
 
II – Da Seleção 

 
A seleção constará de 2 fases: 
- 1ª Fase - Prova Objetiva: para todos os empregos 
- 2ª Fase - Análise de Títulos: somente para os empregos de Médico nas áreas de Angiologia e 

Cirurgia Vascular, Auditoria, Clínica Médica, Endocrinologia, Ginecologia e Obstetrícia, 
Hematologia, Medicina de Família e Comunidade, Ortopedia e Traumatologia, 
Otorrinolaringologia, Pneumologia, Psiquiatria, Urgência Pré-Hospitalar Fixo e Móvel. 

 

II.1.Primeira Fase – Prova Objetiva 
A prova objetiva será elaborada de acordo com a especificidade de cada emprego, de caráter 

eliminatório, com questões de múltipla escolha com 5 alternativas  
 
 

Emprego Provas Questões Valor 
Data das 
Provas 

Políticas de Saúde 8 Médico – área Angiologia e Cirurgia 
Vascular Conhecimentos Específicos 42 

100 15/11/09 

Políticas de Saúde 8 
Médico – área Auditoria 

Conhecimentos Específicos 42 
100 15/11/09 

Políticas de Saúde 8 
Médico – área Clinica Médica 

Conhecimentos Específicos 42 
100 15/11/09 

Políticas de Saúde 8 
Médico – área Endocrinologia 

Conhecimentos Específicos 42 
100 15/11/09 

Políticas de Saúde 8 Médico – área Ginecologia e 
Obstetrícia Conhecimentos Específicos 42 

100 15/11/09 

Políticas de Saúde 8 
Médico – área Hematologia 

Conhecimentos Específicos 42 
100 15/11/09 

Políticas de Saúde 8 Médico – área Medicina de Família e 
Comunidade Conhecimentos Específicos 42 

100 15/11/09 

Políticas de Saúde 8 Médico - área Ortopedia e 
Traumatologia Conhecimentos Específicos 42 

100 15/11/09 

Políticas de Saúde 8 
Médico – área Otorrinolaringologia 

Conhecimentos Específicos 42 
100 15/11/09 
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Políticas de Saúde 8 
Médico – área Pneumologia 

Conhecimentos Específicos 42 
100 15/11/09 

Políticas de Saúde 8 
Médico – área Psiquiatria 

Conhecimentos Específicos 42 
100 15/11/09 

Políticas de Saúde 8 Médico – área Urgência Pré-
Hospitalar Fixo e Móvel Conhecimentos Específicos 42 

100 15/11/09 

Políticas de Saúde 8 Médico do Trabalho 
Conhecimentos Específicos 42 

100 15/11/09 

 
II.2 Segunda Fase: Prova de Títulos. 
 

1.1 A Prova de Títulos será de caráter classificatório e será realizada somente para os empregos de 
Médico nas áreas de Angiologia e Cirurgia Vascular, Auditoria, Clínica Médica, Endocrinologia, 
Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia, Medicina de Família e Comunidade, Ortopedia e 
Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Psiquiatria, Urgência Pré-Hospitalar Fixo e 
Móvel. 
1.2 A pontuação atribuída a cada documento-título será de acordo com a tabela seguinte: 
 

Para o emprego de Médico – área Clínica Médica 
 

Títulos Valor unitário a
ser atribuído 

Pontuação 
Máxima 

Residência Médica em Clínica Médica, reconhecida pelo Ministério de
Educação e Cultura (MEC) 

40 pontos 40 

Título de especialista em Clínica Médica registrado na Associação Médica
Brasileira (AMB) 

30 pontos 30 

Residência Médica em outra área, reconhecida pelo Ministério de Educação
e Cultura (MEC) 

20 pontos  20 

Curso de Especialização em Saúde Pública, reconhecido pelo Ministério de
Educação e Cultura (MEC) 

10 pontos 10 

TOTAL  100 

 
Para o emprego de Médico – área Urgência Pré-Hospitalar Fixo e Móvel 

 

Títulos Valor unitário a
ser atribuído 

Pontuação 
Máxima 

Residência Médica de duração mínima de 02 anos em qualquer área da
medicina, reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC). 

25 pontos 50 

Título de especialista em qualquer área da medicina registrado na Associação
Médica Brasileira (AMB). 

20 pontos 20 

Curso de PHTLS (Pré-Hospital Trauma Life Support): Certificado emitido
por instituição médico-hospitalar, de treinamento ou de ensino, com carga
horária mínima de 16 horas. 

10 pontos 10 

Curso de ATLS (Advanced Trauma Life Suport): Certificado emitido pelo
Colégio Brasileiro de Cirurgiões e/ou instituições filiadas, com carga horária
mínima de 16 horas. 

10 pontos 10 

Curso de ACLS (Suporte Avançado de Vida em Cardiologia): Certificado
emitido pela Sociedade Interamericana de Cardiologia e/ou instituições
filiadas, com carga horária mínima de 16 horas. 

10 pontos 10 
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TOTAL  100 

Para o emprego de Médico – área Medicina de Família e Comunidade 
 

Títulos Valor unitário a
ser atribuído 

Pontuação 
Máxima 

Residência Médica, com duração mínima de 2 anos, reconhecida pelo
Ministério de Educação e Cultura (MEC), desde que não seja pré-requisito
para o emprego. 

40 pontos  40 

Título de especialista registrado na Associação Médica Brasileira (AMB),
desde que não seja pré-requisito para o emprego. 

30 pontos 30 

Curso de Especialização na área de Saúde da Família, reconhecido pelo
Ministério de Educação e Cultura (MEC). 20 pontos 20 

Curso de Especialização em outra área da medicina, reconhecido pelo
Ministério de Educação e Cultura (MEC). 

10 pontos 10 

TOTAL  100 
  

 Para o emprego de Médico nas demais áreas de atuação  
 

Títulos Valor unitário a
ser atribuído 

Pontuação 
Máxima 

Residência Médica de duração mínima de 02 anos em qualquer área da
medicina, reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC), desde
que não seja pré-requisito para o emprego. 

50 pontos 50 

Título de especialista registrado na Associação Médica Brasileira (AMB),
desde que não seja pré-requisito para o emprego. 

40 pontos 40 

Curso de Especialização em Saúde Pública ou na área de inscrição do
candidato, reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC). 

10 pontos 10 

TOTAL  100 
 

a) O candidato deverá entregar cópias dos títulos devidamente autenticadas. 
b) Os títulos somente serão considerados se concluídos até a data marcada para inscrição. 
c) Os títulos entregues não serão devolvidos aos candidatos. 

 
III - Da Realização das Provas 
 
III.1 – Da realização da Prova Objetiva 
 
1. As provas serão realizadas na cidade de São Carlos, no dia 15/11/09, de acordo com a tabela apresentada 

no “Item II – da Seleção”, em locais e horários a serem comunicados por meio de publicação no Jornal 
Oficial do Município de São Carlos e afixados na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de 
Pessoal – Rua Episcopal, nº 1575, Centro - São Carlos - SP. 

1.1. Será excluído do Concurso o candidato que não comparecer ao local de convocação informado 
no jornal oficial do município.  
2. O cartão de convocação será encaminhado aos candidatos pelo correio. A comunicação feita ao 

candidato através do correio não tem caráter oficial, é meramente informativa. Assim sendo, aquele que 
não receber o cartão deverá procurar a listagem afixada na Secretaria Municipal de Administração e 
Gestão de Pessoal ou acompanhar pelo jornal oficial do Município, a publicação do Edital de 
convocação para as provas. Poderá também acompanhar na home page da VUNESP - 
http://www.vunesp.com.br. ou da Prefeitura Municipal de São Carlos www.saocarlos.sp.gov.br. 
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3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência de 30 (trinta) minutos, 
munido de: 

a. comprovante de inscrição; 
b. Original de um dos documentos de identidade a seguir: 
- Cédula de Identidade (RG); 
- Carteira de órgão ou conselho de classe; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Certificado Militar; 
- Carteira Nacional de Habilitação (com foto). 

3.1 Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas. 
3.2 Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a 

identificação do candidato com clareza. 
4. Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o seu início. 
5. Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do 

candidato. 
6. Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie nem a utilização de 

máquina calculadora ou de qualquer equipamento eletrônico. 
7. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido 

comunicando-se com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito ou usando de meios 
ilícitos.  

8. O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento de um fiscal. 
9. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta de tinta preta ou azul, lápis preto e 

borracha. Não será permitido o uso de corretivo na Folha Definitiva de Respostas. 
10. O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas respostas na Folha Definitiva de 

Respostas, que será o único documento válido para correção eletrônica. O preenchimento da Folha 
Definitiva de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em 
conformidade com as instruções especificadas na capa do Caderno de Questões e na própria Folha 
Definitiva. Não haverá substituição de Folha Definitiva de Respostas. 

11. As provas terão duração de 4 horas e ao terminar o candidato deverá entregar ao fiscal a Folha Definitiva 
de Resposta. 

12. Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou nenhuma resposta, ou resposta 
rasurada ou errada. 

13. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto de provas depois de 
decorrida uma hora do seu início. Só poderão levar o caderno de questões os candidatos que 
permanecerem na sala em que estiverem realizando as provas, após 2 horas de seu início.  

14. Não haverá em hipótese alguma revisão e/ou vistas de prova. 
 
III.2 – Da realização da Prova de Títulos 

 
1. Do cronograma para a entrega de títulos: 
 

1.1. Os candidatos ao emprego de Médico nas áreas de Angiologia e Cirurgia Vascular, Auditoria, 
Clínica Médica, Endocrinologia, Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia, Medicina de Família e 
Comunidade, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Psiquiatria, Urgência 
Pré-Hospitalar Fixo e Móvel deverão entregar os títulos na data da realização da Prova Objetiva, em 
15/11/09, nos locais e horários a serem comunicados por meio de publicação no Jornal Oficial do Município 
de São Carlos e afixados na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal – Rua Episcopal, n.º 
1575, Centro - São Carlos SP. Não será permitida a juntada ou substituição de quaisquer documentos 
extemporaneamente. 
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2. Não serão aceitos protocolos dos documentos. Só serão aceitas cópias autenticadas. 
3. Todo o trabalho de contagem e verificação dos títulos será executado pela VUNESP. 
4. Só serão avaliados os títulos dos candidatos que forem habilitados na primeira fase do Concurso.  
5. A pontuação alcançada nos títulos será somada à pontuação obtida nas provas para compor a nota final.  
6. Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão ser revalidados por instituições credenciadas no 
território nacional e deverão vir acompanhados da correspondente tradução efetuada por tradutor 
juramentado, em cópias autenticadas. 
7. As cópias autenticadas dos títulos entregues não serão devolvidas ao candidato. 
 
IV- Do Julgamento das Provas  
 
1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terão caráter eliminatório e 

classificatório. 
2. Será considerado habilitado o candidato que acertar no mínimo 50% das questões da Prova Objetiva. 
3. A pontuação para Prova de Títulos variará de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. O somatório das provas da 1ª 

e 2ª fase totalizará 200 (duzentos) pontos. O candidato que não entregar títulos terá pontuação zero nesta 
prova, mas não será desclassificado. Só serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na 1ª Fase – 
Prova Objetiva. 

 
V - Dos Recursos 
 
1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, contados da data da publicação do fato 
que lhe deu origem. 
2. O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 1 deste Capítulo, poderá interpor recurso contra o 
gabarito, o resultado das diversas etapas do Concurso Público e da classificação final, devendo utilizar o 
campo próprio para interposição de recursos no endereço www.vunesp.com.br, na página específica do 
Concurso Público, e seguir as instruções ali contidas. 
 
3. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o 
candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na prova 
objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente, 
alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada no DOE, e disponibilizada no site 
www.vunesp.com.br. 
5. A Banca Examinadora constitui última instancia para os recursos, sendo soberana em suas decisões, razão 
pela qual não caberão recursos adicionais. 
6. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não será conhecido, bem como 
não será conhecido aquele que não apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender às 
instruções constantes do “link” Recursos na página específica do Concurso Público. 
7. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto 
neste Capítulo. 
8. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso. 
9. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova. 
 
VI - Classificação Final 
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1. A Nota Final do candidato, no respectivo concurso, será composta pela soma dos pontos da Prova 
Objetiva, para o emprego de Médico do Trabalho; e a soma dos pontos da Prova Objetiva e o total de 
pontos alcançados na Prova de Títulos para os empregos de Médico nas áreas de Angiologia e Cirurgia 
Vascular, Auditoria, Clínica Médica, Endocrinologia, Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia, Medicina de 
Família e Comunidade, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Psiquiatria, 
Urgência Pré-Hospitalar Fixo e Móvel. 
2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da Nota Final, enumerados em duas 
listas classificatórias, sendo uma geral e outra especial (portadores de necessidades especiais). 
 2.1 Após o ingresso do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para justificar a concessão de 
readaptação da função, bem como aposentadoria por invalidez. 
1. A Lista Especial dos aprovados (portadores de necessidades especiais – item anterior) será publicada na 
imprensa, em ordem alfabética, sendo concedido o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da publicação, 
para que os interessados se apresentem na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal - Rua 
Episcopal, nº 1575, Centro, para realização de perícia médica e verificação da compatibilidade da deficiência 
com o exercício das atribuições do emprego, por especialista da área de deficiência de cada candidato. 
2. O laudo médico será proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do respectivo exame médico. 
3. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no prazo de 5 (cinco) dias, junta 
médica para nova inspeção, da qual poderá participar profissional indicado pelo candidato. 
4. A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 
ciência do laudo referido no item 5. 
5. A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias, contados da realização do exame 
médico e não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela Junta Médica. 
6. Serão publicadas 2 (duas) listas, sendo uma geral e uma especial, das quais serão excluídos os portadores 
de necessidades especiais considerados inaptos na inspeção médica. 
7. A classificação final será por ordem decrescente da Nota Final. 
8. Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que: 

I- Tiver mais Idade  
II- Tiver o maior número de filhos. 

 
VII – Da Contratação  
 
1. São requisitos para a contratação: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei; 
b) possuir os requisitos necessários para exercer o emprego;  
c) ter 18 (dezoito) anos completos; 
d) estar apto física e mentalmente para o exercício do emprego, mediante comprovação  em 

exame de saúde admissional.  
2. A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho – C.L.T. e obedecerá à 
ordem de Classificação Final dos candidatos e de acordo com as necessidades da Prefeitura, com prévia 
publicação de convocação no Jornal Oficial do Município. 
3. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e cópias dos seguintes documentos: 

3.1. Escolaridade prevista no inciso I do Edital dos Concursos; 
3.2. 2 fotos 3x4; 
3.3. Carteira de Identidade; 
3.4. Cadastro de Pessoa Física; 
3.5. Carteira Profissional (só original); 
3.6. Título de Eleitor e comprovação de estar quite com a justiça eleitoral; 
3.7. PIS/PASEP; 
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 3.8. Certidão de nascimento (se solteiro), comprovando ter 18 anos completos; 
3.9. Certificado de Reservista; para candidatos do sexo masculino; 
3.10. Certidão de Casamento, se for o caso; 
3.11. Certidão de Nascimento dos filhos, se for o caso; 
3.12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos se for o caso; 
3.13. Comprovante de endereço. 
3.14. Registro no Conselho Competente do Estado de São Paulo 

 
VIII – Dos Programas 

  
CONTEÚDO COMUM PARA TODOS OS EMPREGOS. 

 
POLÍTICAS DE SAÚDE 

 
Princípios doutrinários e organizativos do SUS: Direito à saúde, Controle social na saúde, Recursos humanos 
no SUS, Financiamento no SUS, Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde.  
Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. 
Lei Federal n° 8080 de 19/09/90. 
Lei Federal n° 8142 de 28/12/90  
 
Bibliografia 
BRASIL. Lei 8.080/90. http://portalweb02.saude.gov.br/saude/area.cfm?id_area=169  
BRASIL. Lei 8.142/90. http://portalweb02.saude.gov.br/saude/area.cfm?id_area=169  
BRASIL. Ministério da Saúde. Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão - Diretrizes Operacionais – 
Brasília: Série A. Volume. 1. Normas e Manuais Técnicos. 2006. 76 p. 
Constituição da República Federativa do Brasil – Título VIII – Cap. II – Seção II. 
Disponível em: http://www.senado.gov.br/sf/legislacao/const/ 
 

 CONTEÚDO ESPECÍFICOS PARA OS EMPREGOS 
 
 
 MÉDICO – ÁREA ANGIOLOGIA e CIRURGIA VASCULAR  
 
Conhecimentos Específicos: 
Exame clínico do paciente vascular: venoso, arterial e linfático. Métodos não invasivos e invasivos no 
diagnóstico das doenças vasculares. Angiorradiologia diagnóstica e terapêutica. Insuficiência arterial crônica 
das extremidades. Arterites e  arterioplastias funcionais. Aneurismas: verdadeiros e falsos (de aorta torácica e 
abdominal; periféricos). Síndrome do desfiladeiro cervical. Insuficiência cérebro-vascular extracraniana. 
Insuficiência vascular visceral. Hipertensão Renovascular.Doença tromboembólica venosa. Varizes de 
membros inferiores. Insuficiência venosa crônica. Linfaringite e erisipela. Linfedemas. Úlceras de perna. 
Angiodisplasias. Acessos vasculares para hemodiálise. Oclusões arteriais agudas. Traumas vasculares. Pé 
diabético. Simpatectomias. Terapêuticas: anticoagulante, fibrinolítica, antiplaquetária, hemorreológica. 
Código de Ética médica 

MÉDICO – ÁREA AUDITORIA 
 
Conhecimentos Específicos 
Ética Médica. Organização do DATASUS: Papel do DATASUS no SUS; Papel do fomento no SUS; Papel do fomento 
no MS; Sistemas desenvolvidos; Potencialidades do sistemas. Controle no SUS: SHI; SAI; TAB/SAI; VAL/SAI; 
NOB/96. Instrumentos de operacionalização do SUS: AIH; APAC; SADT. Aspectos jurídicos do SUS na Constituição 
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Federal e nas principais normas infraconstitucionais: A Constituição e a Saúde. Fixação da competência constitucional 
para cuidar da Saúde. Responsabilidade comum da União, Estados e Municípios. A Saúde na Seguridade Social. 
Descentralização, atendimento integral participação na sociedade. Execução dos serviços  de saúde diretamente pelo 
poder público: Participação complementar da iniciativa privada; Controle do Sistema de Saúde; Lei 8.080/90 – Lei 
Orgânica da Saúde; Lei 8.142/90 – (complemento da L.O.S.); Portaria MS 2.203/96; Competência dos gestores; 
Auditoria no SUS: Sistema Nacional de Auditoria; Fundamentos  legais e componentes o SNA; Tabela do SUS: 
Estrutura da tabela; OPM; Alto Custo; Procedimentos: Noções de Auditoria Operativa do SIA; Auditoria Operativa do 
SIH; Auditoria na aplicação de recursos; Aplicação de recursos do SUS: Despesas permitidas nas execuções de ações e 
serviços de saúde; Noções básicas de auditoria de gestão; Prioridades e estratégias contidas no plano de saúde; 
Auditoria da Qualidade: técnica e procedimento: Medicina Clínica Cirúrgica; Medicina em Ortopedia; Medicina em 
Ginecologia; Indicações de exames específicos de alto custo; Indicações de procedimentos de alto custo; Noções 
básicas de informática. 
 

MÉDICO – ÁREA CLINICA MÉDICA 
 
Conhecimentos Específicos 
Doenças dermatológicas: Micoses superficiais mais comuns e onicomicoses. Infecções bacterianas e 
Erisipela. Escabiose, Pediculose. Eczema. Dermatite de contato. Urticária. Doenças cardiovasculares: 
Doença reumática. Insuficiência arterial periférica. Tromboses venosas. Epidemiologia, fisiopatologia, 
diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: Hipertensão arterial sistêmica, 
Insuficiência coronariana, Insuficiência cardíaca congestiva. Doenças Respiratórias: Bronquite aguda e 
crônica. Asma. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Pneumonia. Tuberculose. Neoplasias. Insuficiência 
Respiratória Aguda. Tromboembolismo Pulmonar. Doenças otorrinolaringológicas: Rinite. Sinusite. Otite. 
Amigdalite. Doenças gastro-intestinais: Gastrite. Úlcera péptica. Colecistopatias. Diarréia aguda e crônica. 
Hepatites. Parasitoses intestinais. Tumores de cólon. Doenças renais: Insuficiência renal aguda e crônica. 
Glomerulonefrites. Nefrolitíase. Infecções urinárias. Doenças metabólicas e endocrinológicas: Desnutrição. 
Diabetes mellitus.Doenças da Tireóide. Obesidade. Doenças hematológicas: Anemias hipocrômicas, 
macrocíticas e hemolíticas. Leucopenia. Púrpuras. Distúrbios de coagulação. Leucemias e linfomas. Doenças 
reumáticas: Osteoartrose. Doença reumatóide juvenil. Gota. Lupus eritematoso sistêmico. Artrite infecciosa. 
Doenças neurológicas: Cefaléias. Epilepsia. Acidente vascular cerebral. Meningites. Neuropatias periféricas. 
Doenças psiquiátricas: Alcoolismo. Pânico. Depressão. Surtos Psicóticos. Doenças infecciosas e 
transmissíveis: Hanseníase. Doenças sexualmente transmissíveis. AIDS. Leishmaniose. Leptospirose. 
Doença meningocócica. Viroses. Dengue, Tuberculose e Hanseníase. Interpretação de exames 
complementares de apoio diagnóstico na atividade clínica diária; Orientação dos distúrbios psicológicos mais 
comuns na prática ambulatorial; Desenvolvimento de ações de caráter multiprofissional ou interdisciplinar; 
A dimensão subjetiva do adoecer para pacientes, familiares e cuidadores e a dimensão objetiva do adoecer: 
implicações nas intervenções de saúde; A historia clínica e o exame clínico no cuidado à saúde de adultos e 
idosos; A humanização do cuidado em saúde: relação profissionais de saúde-pacientes e a relação dos 
serviços de saúde com pacientes e acompanhantes; A racionalidade na solicitação de exames 
complementares e no uso de medicamentos no cuidado à saúde de adultos e idosos.  
 
Bibliografia  
BRASIL Ministério da Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica. 5ª edição. Brasília/MS. 2002 
www.funasa.gov.br.  
Cadernos da Atenção Básica: Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa; Diabetes Mellitus; Obesidade; 
Hipertensão Arterial Sistêmica; Prevenção Clínica de Doença Cardiovascular, Cerebrovascular e renal 
crônica; Manual Técnico para Controle de Tuberculose; Manual Técnico para Controle de Hanseníase. 
Disponíveis no site: http://dtr2004.saude.gov.br/dab/caderno_ab.php 
Consenso Brasileiro sobre Diabetes – diagnóstico e classificação do DM tipoII (2001), disponível no site 
www.diabetes.org.br.  
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Dengue: Diagnóstico e Manejo Clínico. 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/dengue_manejo_clinico_2006.pdf 
HARRISON, T.R. Medicina interna. 14ed. Rio de Janeiro: Editora Mc Graw Hill, 2005. 
Medicina Ambulatorial – Condutas Médicas na Atenção Primaria. DUNCAN, Bruce B., SCHMIDT, 
Medicina Interna – HARRISON.  
IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2002), disponível no site da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia www.cardiol.br e no site da Sociedade Brasileira de Nefrologia - www.sbn.org.br.  
III Diretrizes Brasileiras Sobre Dislipidemias (2001) site: www.cardiol.br.  
RAMOS, J.O. et al. Atualização terapêutica. 22ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2005. 
 

MÉDICO – ÁREA ENDOCRINOLOGIA 
 
Conhecimentos Específicos 
Mecanismo de Ação Hormonal. Ensaios hormonais. Fisiologia e Patologia Neuroendócrinas. Hipófise 
Anterior: embriologia, anatomia, tipos celulares, irrigação e inervação; testes de avaliação hipotálamo-
hipofisária; hipofunção; tumores. Hipófise Posterior: anatomia, química, biossíntese e liberação dos 
hormônios, regulação das secreções hormonais e ações biológicas; hipofunção; hiperfunção. Tireóide: 
anatomia e fisiologia; hipertireoidismo; hipotireoidismo; nódulos e neoplasia. Cortex Adrenal: insuficiência 
adrenocortical; hiperfunção adrenocortical; defeitos congênitos na biossíntese de esteróides adrenais. Medula 
Adrenal: estrutura do sistema simpato-adrenal; catecolaminas; receptores adrenérgicos; fisiologia e 
patofisiologia do sistema simpático adrenal; desordens do sistema nervoso simpático; feocromocitoma, 
neuroblastoma; ganglioneuroma. Hipertensão endócrina. Testículo: anatomia e histologia; fisiologia; 
avaliação clínica do eixo hipotálamo-hipófise-testicular; alterações fisiológicas da função, dependentes da 
idade; alterações clínicas; falência de células germinativas; alterações associadas com secreção não 
fisiológica de gonadotrofinas; criptorquidia; impotência. Ovário: desenvolvimento folicular e mecanismo de 
controle; correlações fisiológicas da atividade ovariana com a idade; alterações ovarianas nas adolescentes, 
adultas, jovens e meia idade. Dferenciação sexual: determinação e diferenciação sexual normais e anormais; 
abordagem clínica das alterações de diferenciação sexual. Pâncreas endócrino: diabetes mellitus. 
Hipoglicemia. Aterações do metabolismo dos lipídeos. Metabolismo mineral. Doença óssea metabólica. 
Distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Alterações endócrinas multiglandulares. Produção hormonal 
ectópica. Obesidade. Anorexia-bulimia 
 

MÉDICO – ÁREA GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 
 
Conhecimentos Específicos 
Anatomia e fisiologia do aparelho genital e reprodutor feminino. Assistência à anticoncepção. Fisiologia da 
reprodução. Infecção genital. Corrimento genital. Vulvovaginites e cervicites. Doenças sexualmente 
transmissíveis. AIDS. Doença inflamatória pélvica. Exames complementares em ginecologia. Disfunção 
menstrual. Hemorragia intermenstrual. Dismenorréia. Amenorréia. Climatério. Mastologia. Medicina fetal. 
Avaliação da maturidade fetal. Drogas na gravidez. Infecções fetais. Diagnóstico do trabalho do parto. 
Isoimunização Rh e ABO. Hipertensão arterial na gestação. Avaliação fetal. Assistência ao pré-Natal de 
baixo e alto risco. A Prática da Amamentação.  
 

Bibliografia 
BRASIL; Ministério da Saúde. Pré-Natal e Puerpério. Atenção Qualificada e Humanizada. Série A. Normas 
e Manuais Técnicos. Série Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, caderno nº. 5. Brasília/DF, 2005. 
Disponível em: http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/livros.htm#m 
BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência em planejamento familiar. Manual Técnico. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2002, 150p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br 
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BRASIL. Ministério da Saúde. Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher. Manual Técnico. 
Brasília. Ministério da Saúde, 2001, 199p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integral a saúde da Mulher. Brasília, 2004, 47p. 
Neme; B: Obstetrícia Normal e Patológica, Ed. Savier.  
REGO, J. D. Aleitamento materno. São Paulo: Atheneu, 2001. 
Tratado de Ginecologia e Obstetrícia Febrasgo, Edição 2000, Ed. Revincer.  
 

 MÉDICO – ÁREA HEMATOLOGIA 
 
Conhecimentos Específicos 
Linfomas (Hodgkin e não Hodgkin); Síndromes mieloproliferativas; Aplasia de medula óssea; Distúrbio da 
coagulação: doenças de Von Wilerbrand, hemofilia A, hemofilia B, coagulação intra-vascular disseminada, 
trombofilia e inibidores da coagulação; Manuseio do paciente neutropênico febril; Síndrome mielodisplásica; 
Transplantes de medula óssea, anemias: fisiopatogenia, diagnóstico diferencial e tratamento; Plaquetopenia: 
etiologia; Diagnóstico diferencial e tratamento; leucopenia e neutropenia: etiologia, diagnóstico diferencial e 
tratamento 
 
Bibliografia  
HARRISON, T.R. Medicina interna. 14 ed. Rio de Janeiro: Editora Mc Graw Hill, 2005. 
LEE, G.R. et al Hematologia clínica, vol 1– ED. Manole, 1998. 
VERRASTRO, T. WENDEL, S. N. – Hematologia e Hemoterapia, Ed. Atheneu 1996. 
Zago MA, Passeto Falcão R, Pasquini R et al. Hematologia - Fundamentos e Prática. 1ª edição, Atheneu São 
Paulo, 2001. 

 
MÉDICO – ÁREA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 

 
Conhecimentos Específicos 
Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em Atenção Primária em Saúde; Promoção e 
proteção à saúde da criança, da mulher, do adolescente, do adulto e idoso; Identificação das fases evolutivas 
e assistência aos transtornos adaptativos da infância, adolescência, do adulto e da velhice; Assistência à 
gestação normal, identificando os diferentes tipos de risco; Assistência ao parto e puerpério normais; 
Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes do ciclo gravídico-puerperal; Cuidados ao recém-
nascido normal e condução da puericultura; Tratamento das afecções mais freqüentes na infância, na 
adolescência, na idade adulta e na velhice; Reconhecimento e primeiros cuidados às afecções graves e 
urgentes; Interpretação de exames complementares de apoio diagnóstico na atividade clínica diária; 
Orientação dos distúrbios psicológicos mais comuns na prática ambulatorial; Diagnóstico das patologias 
cirúrgicas mais freqüentes e encaminhamentos necessários; Orientação pré e pós-operatória das intervenções 
cirúrgicas mais simples; Técnicas e cuidados relativos às cirurgias ambulatoriais mais simples; Diagnóstico 
dos problemas mais freqüentes de saúde ocupacional; Conhecimento sobre o ciclo vital, a estrutura e a 
dinâmica familiar; Reconhecimento e abordagem às crises familiares, evolutivas e não evolutivas, às 
disfunções familiares no âmbito da Medicina de Família e Comunidade; Conhecimento e utilização das 
principais técnicas de dinâmica de grupo; Promoção de ações de educação em saúde e ações em parceria com 
a comunidade; Identificação dos problemas de saúde da comunidade, particularizando grupos mais 
vulneráveis; Desenvolvimento de ações de caráter multiprofissional ou interdisciplinar; Cadastro familiar e 
delineamento do perfil de saúde de grupos familiares; Gerenciamento de serviços de saúde; Montagem e 
operação de sistemas de informação na Atenção Primária à Saúde; Organização de arquivo médico; 
Montagem, orientação e avaliação de sistema de referência e contra-referência; Atuação intersetorial nos 
vários níveis de atenção à saúde; Estudos de prevalência e incidência de morbi-mortalidade e de indicadores 
de saúde na população sob sua responsabilidade; Estudos de demanda e de aspectos específicos da unidade, 
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visando sua adequação à clientela; Conhecimento das novas tecnologias na assistência de atenção no âmbito 
da medicina geral, da família e da comunidade, baseada no paradigma bio-psico-social; Implementação, 
controle e avaliação do programa de imunização da unidade; Orientação e implementação de atividades de 
treinamento de pessoal e educação permanente para a equipe de saúde; Atenção Básica à Saúde: Programa 
de Saúde da Família como estratégia de reorientação da Atenção Básica à Saúde.  
 
Bibliografia  
BARKER, L. Randol et alli. Princípios de Medicina Ambulatorial 3ª edição Porto Alegre – Artes Médicas, 
1993. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica – Brasília: Série A Volume. 4 Normas e 
Manuais Técnicos. 2006. 60 p. 
CAMPOS, G. W. S. et al. Tratado de Saúde Coletiva - São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 
2006. 871 p. 
DUNCAN, B.B; SCHMIDT, M.I; GIUGLIANI, E.R.J. – Medicina Ambulatorial 3ª ed. Ed. Artmed. 
HALBE, H.W. - Tratado de Ginecologia. 3ª ed. Ed.Roca. 
LEE GOLDMAN; DENIS AUSIELLO – Cecil: Tratado de Medicina Interna 22ª ed. 2 vol. Ed. Elsevier. 
MARCONDES, E. – Pediatria Básica. 9ª ed. Ed. Sarvier. 
REZEBDE, J. – Obstetrícia. 9ª ed. Ed. Guanabara Koogan. 
 

MÉDICO – ÁREA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
 
Conhecimentos Específicos 
Fraturas e luxações: membro superior e inferior, coluna, bacia, na criança. Contusões, entorses e ferimentos 
em geral. História natural da postura e dos desvios angulares fisiológicos na criança. Doença 
osteometabólica (distúrbio do metabolismo do cálcio e do fósforo). Malformações congênitas: membro 
superior e inferior, esqueleto axial. Paralisia cerebral. Mielomeningocele. Doenças musculares. Doenças de 
Legg-Calvé-Perthes. Epifisiolistese proximal do fêmur. Osteomielites e Pioartrites. Tumores ósseos benígnos 
e malignos. Artrite reumatóide juvenil e do adulto. Osteoartrose. Malformações adquiridas. Osteocondrites e 
osteocondroses em geral. Doenças infecciosas específicas do aparelho locomotor (Tuberculose, Sífilis, 
Hansen, Brucelose). 
 
Bibliografia 

 Barros Filho, TEP. Lech. O.  Exame físico em ortopedia. São Paulo: Sarvier. 
 Browner J. Levine e Trafton. Skeletal trauma. Philadelphia: Sauders/Manole. 
 Canale S. T. Campbell´s operative orthopeedics. St. Louis: Mosby/Manole. 
 Herbet Sizínio et al. Ortopedia e traumatologia: pricípios e prática. Porto Alegre: Artmed. 
 Morrissy R. T., Weinstein S.L. Lovell ans Winter´s pediatric orthopaedics. Philadelphia: 

Lippincott/Manole. 
 Pardini A.  Traumatismos da mão. Rio de Janeiro: Medsi. 
 Rockwood C.A. et. al. Fractures. Philadelphie: Lippincott.  
 Ruedi e Murphy. AO Principles of fracture management. Verlag/Artmed. 
 Tachdjian MO. Pediatric orthopaedics. Philadelphia: Saunders. 
 Terminologia anatômica. São Paulo: Manole, 2001. 
 Weinstein SL, Buckwalter JA. Turek´s orthopaedics: principles and their application. Philadelphia: 

Lippncott/Manole. 
 Livros de condutas da SBOT: Ortopedia do Adulto, Traumatologia Ortopédica e Ortopedia Pediátrica. 

Revinter. 
 Tratado de Ortopedia – SBOT. Roca. 2007. 
Revista Brasileira de Ortopedia 
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Journal of the American Academy of Orthopaedics Surgeons 
Journal of Bone & Joint Surgery 
Clínica Ortopédica da SBOT. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
Clinical Orthopaedic and Related Research 

 
MÉDICO – ÁREA OTORRINOLARINGOLOGIA 

 
Conhecimentos Específicos   
Temas Básicos Embriologia. Física do som. Antibioticoterapia, antiviróticos, antifúngicos. Síndromes 
neurológicas. Anestesia em ORL e cirurgia de cabeça e pescoço. Corticosteróides, antiinflamatórios, anti-
histamínicos, descongestionantes nasais. Diagnóstico por imagem em otorrinolarinolaringologia. Otologia 
Embriologia. Anatomia e fisiologia da orelha e dos órgãos do equilíbrio. Anatomia cirúrgica. Avaliação 
audiológica e do equilíbrio em adultos, crianças e recém-nascidos. Exames audiológicos e vestibulares. 
Exames de imagem. Rinologia Anatomia nasal e paranasal. Histologia. Crescimento e desenvolvimentos 
craniofaciais. Fisiologia. Avaliação da função respiratória. Anatomia cirúrgica. Faringoestomatologia 
Anatomia. Imunidade e imunologia do anel linfático. Microbiologia. Anatomia cirúrgica. Métodos 
diagnósticos. Diagnóstico por imagem. Tratamento das doenças da cavidade oral. Laringologia e Voz 
Embriologia e anatomia. Fisiologia da laringe e da deglutição. Controle neural. Efeito de medicamentos na 
qualidade vocal. Avaliação da vibração de pregas vocais. Avaliação acústica e aerodinâmica. Diagnóstico 
por imagem. Endoscopia faringolaríngea. Cabeça e Pescoço Epidemiologia do câncer de cabeça e pescoço. 
Qualidade de vida e co-morbidades. Aspectos nutricionais. Fatores determinantes no câncer em cabeça e 
pescoço. Cirurgia Plástica Facial  
Elementos e anatomia da face. Considerações básicas. Base do Crânio Anatomia microcirúrgica  
Otologia Otites externas e médias e suas complicações. Trauma acústico e perda auditiva induzida pelo 
ruído. Barotrauma. Doenças imunomediadas. Ototoxicidade. Surdez hereditária. Presbiacusia. Otosclerose. 
Histiocitose. Traumatismos de osso temporal. Reabilitação da perda auditiva. Implante coclear. Reabilitação 
vestibular. Reabilitação do paciente com zumbido. Diagnóstico diferencial das disacusias. Surdez súbita. 
Perda auditiva progressiva. Surdez no recém-nascido. Paralisia facial. Anatomia cirúrgica do nervo facial. 
Causas periféricas e centrais de vertigem. Hidropsia endolinfática. Vertigem em aeronavegação. 
Labirintopatias de causas sistêmicas. Diagnóstico diferencial das vertigens. Tratamento da vertigem. 
Zumbido pulsátil e não pulsátil. Respostas auditivas de longa latência. Base do Crânio Neoplasias malignas 
do osso temporal. Tumores do VIII nervo. Schwannoma facial. Introdução às afecções da base do crânio  
Rinologia Discinesia ciliar. Fibrose cística. Rinossinusite aguda. Rinossinusite crônica. Rinossinusites 
fúngicas. Rinites – alérgica, não alérgica e atróficas. Polipose nasossinussal. Rinossinusites em pacientes 
imunodeprimidos. Complicações das rinossinusites. Papilomas nasais e nasossinusais. Granulomatoses 
nasais e doenças nasais crônicas específicas. Malformações nasais da linha média. Atresia coanal. Obstrução 
nasal. Olfação. Cefaléias em otorrinolaringologia. Epistaxe grave. Faringoestomatologia Epitélio especial da 
cripta amigdaliana. Doenças bacterianas inespecíficas da boca. Faringites. Abscessos periamigdalianos. 
Indicações, contra-indicações complicações de adenotonsilectomia. Patologia bucal. Lesões de cavidade oral 
– elementar, ulcerações e crescimentos, virais, pelo papilomavírus, associadas à AIDS, erosivas, 
ulceronecrosantes, aftosas, ulcerogranulmatosas, traumáticas, brancas, pigmentadas, vesicobolhosas, 
gengivais, linguais, traumáticas, queilites. Manifestações orais de doenças sistêmicas. Patologias de 
glândulas salivares – sialoadenites, síndrome de Sjögren, doenças do seio maxilar de origem dental. Função 
velofaríngea. Distúrbios miofuncionais orais. Fissuras labiopalatinas. Oclusão dentária. Ronco e síndrome da 
apnéia do sono – polissonografia, tratamento clínico e cirúrgico. Tumores benignos da boca. Xerostomia. 
Halitose. Tosse. Base do Crânio Patologias de base do crânio relacionadas à otorrinolaringologia. 
Craniodisostoses e meningoencefaloceles. Estesioneuroblastomas. Angiofibroma nasofaríngeo. Tumores 
Carcinoma de lábio. Cistos da cavidade oral. Câncer de boca. Tumores da faringe. Tumores malignos 
nasossinusais. Lesões pré-malignas da laringe. Câncer da laringe. Tumores de glândulas salivares. Massas 
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cervicais. Laringe Laringites agudas e crônicas específicas e inespecíficas. Doenças laríngeas - papiloma 
laríngeo, lesões fonotraumáticas, alterações estruturais mínimas, malformações, hormonais, neurológicas, 
paralisias, traumatismos. Refluxo gastroesofágico e laringofaríngeo. Estenose laringotraqueal. Voz 
profissional. Disfonia orofaríngea. Dispnéia e estridor. Técnicas Cirúrgicas Vias de acesso à orelha média. 
Timpanotomia e tubos de ventilação. Miringoplastia. Timpanoplastias. Mastoidectomias. Estepedotomias e 
estapedectomias. Estenoses e osteomas do conduto auditivo externo. Atresia meatal e tratamento cirúrgico. 
Descompressão do saco endolinfático. Neurectomia vestibular. Quimiocirurgia na doença de Ménière. 
Lesões do ápice petroso, cirurgia nos tumores glômicos. Acessos à base do crânio. Temporalectomias. 
Septoplastias. Perfurações septais. Tratamento cirúrgico das conchas nasais. Abordagens externas aos seios 
paranasais. Cirurgia de seio maxilar. Cirurgia do ducto nasolacrimal. Abordagem da artéria maxilar via 
retromolar. Complicações da cirurgia endoscópica endonasal. Procedimentos cirúrgicos do anel linfático de 
Waldeyer. Tratamento cirúrgico da síndrome de apnéia do sono.  
Laringoscopia direta. Microcirurgia da laringe. Tratamento das doenças laríngeas - malformações 
congênitas, paralisia, laringocele, estenoses. Fonomicrocirurgia. Rinosseptoplastias. Rinoplastias. 
Rinoescoliose. Cirurgia da ponta nasal.  
 
Bibliografia  
- Tratado de Otorrinolaringologia / editores Carlos Alberto Herrerias de Campos; Henrique Olavo 
Olival Costa, 5 Volumes, São Paulo: Roca, 2002.  
- Fundamentos em Laringologia e Voz, Silvia M. Rebelo Pinho, Domingos Hiroshi Tsuji, Saramira C. 
Bohadana, Rio de Janeiro, Editora Revinter, 2006.  
- Laringologia Pediátrica, Henrique Olival Costa, André Duprat, Cláudia Alessandra Eckley, São 
Paulo, Editora Roca, 2004.  
- Otologia e Audiologia em Pediatria, Caldas/Tânia Sih, Rio de Janeiro, Editora Revinter, 1999.  
- Otologia Clínica e Cirúrgica, Oswaldo Laércio, Sady Selaimen da Costa, Rio de Janeiro, Editora 
Revinter, 2000.  
- Otorrinolaringologia, Yotaka Fukuda, São Paulo, Editora Manole, 2002.  
- Otorrinolaringologia, Hélio Hungria, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2000.  
- Otorrinolaringologia: Clínica e Cirurgia, Ricardo Ferreira Bento, Aroldo Miniti, Ossamu Butugan, 
Atheneu, 2000.  
- Otorrinolaringologia Pediátrica, Tania Sih, Rio de Janeiro, Editora Revinter, 1998.  
- Otorrinolaringologia - Princípios e Prática (2ª edição), Sady Selaimen, Oswaldo Laércio, José 
Antônio de Oliveira, Porto Alegre, Editora Artmed, 2006.  
- Rinologia e Cirurgia Endoscópica dos Seios Paranasais, Richard Voegels, Marcus Lessa, Rio de 
Janeiro, Editora Revinter, 2006.  
- Tratado de Otologia, Ricardo Ferreira Bento, Aroldo Miniti, Sílvio Marone, São Paulo, Edusp, 1998.  
- Tratamento em Otologia, Luiz Lavinsky, Rio de Janeiro, Editora Revinter, 2006.  
- Urgências e Emergências em Otorrinolaringologia, Ricardo Figueiredo, Rio de Janeiro, Editora 
Revinter, 2006.  
- Publicações oficiais da ABORL-CCF.  
- BAILEY - Head & Neck Surgery - Otolaryngology by Byron J. Bailey, Karen H., M.D. Calhoun, 
Gerald B., M.D. Healy, Harold C., III, M.D. Pillsbury, Jonas T. Johnson, M. Eugene Tardy, Robertk., 
M.D. Jackler, Lippincont-Raven, Philadelphia - USA.  
- Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery by Charles W. Cummings, Bruce H. Haughey, J. 
Regan Thomas, Lee A. Harker, Paul W. Flint, MO Mosby, St.Louis - EUA.  

− Encyclopedie Médico-Chirurgicale - Oto-rhino-laryngologie, Elsevier, Paris - França. 
 

 MÉDICO – ÁREA PNEUMOLOGIA 
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Conhecimentos Específicos  
Fisiopatologia respiratória. Tabagismo. Métodos diagnósticos em pneumologia. Infecções respiratórias 
bacterianas e virais. Micobacterioses. Micoses pulmonares. Pneumopatias supurativas; bronquiectasias e 
abscesso do pulmão. Asma brônquica. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Hipertensão arterial pulmonar e 
cor pulmonale. Insuficiência respiratória. Tromboembolismo venoso. Câncer de pulmão. Outros tumores de 
tórax. Derrames pleurais. Pneumotórax. Doenças pulmorares intersticiais difusas. Sarcoidose. Trauma 
torácico. Pneumopatias por imunodeficiências. Poluição e doenças ocupacionais pulmonares. Más-
Formações congênitas pulmonares. Vasculites pulmonares. Síndromes pulmonares eosinofilicas. Distúrbios 
respiratórios do sono. Anomalias da caixa torácica. Cirurgia redutora de volume pulmonar. Transplante 
pulmonar. Fibrose cística. Emergências respiratórias. Provas de Função Pulmonar/Gasometria: Interpretação 
de resultados. 
 
Bibliografia  
Atualização e Reciclagem, Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia volumes I, II e III. Ed. Atheneu, 
1999. 
Consensos Brasileiros em Pneumologia: site da Sociedade Brasileira de Pneumologia. 
Pneumologia: Aspectos Práticos e Atuais, SOPTERJ. Ed. Revinter, 2001. 
TARANTINO, A.B. Doenças pulmonares. 5 ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2002. 
DA SILVA, L. C. C. et al. Compêndio de Pneumologia. 2º edição. Fundo Editorial BYK. 1993. 
 

MÉDICO – ÁREA PSIQUIATRIA 
 

Conhecimentos Específicos 
CONHECIMENTOS EM PSIQUIATRIA CLÍNICA, ENVOLVENDO: Psicopatologia geral: avaliação do 
paciente, exame psíquico, conhecimento dos sinais e sintomas das doenças mentais, técnicas semiológicas, 
avaliação física e neurológica do paciente; noções de exames complementares em psiquiatria (avaliação 
laboratorial, eletroencefalograma e neuroimagem). Noções de testes psicodiagnósticos (de inteligência e de 
personalidade) e de testes neuropsicológicos. Nosografia Psiquiátrica: bom conhecimento das principais 
síndromes psiquiátricas (esquizofrenia, transtornos afetivos maiores, síndromes depressivas e ansiosas, 
quadros neuróticos e somotoformes, transtornos de personalidade, dependência ao álcool e demais drogas, 
transtornos psicoorgânicos, etc). Diagnóstico diferencial em psiquiatria. Conhecimento da CID-10 e 
conhecimentos elementares da DSM-IV. Noção de eixos diagnósticos e de comorbidade. Conhecimentos 
elementares das principais síndromes neurológicas. . Psicofarmacologia e outros tratamentos biológicos: 
conhecimentos dos principais grupos de medicamentos psicofarmacológicos, indicações clínicas, toxicidade, 
efeitos colaterais, doses utilizadas, tempo de manutenção, interação medicamentosa. Indicações, contra-
indicações da eletroconvulsoterapia. Efeitos psiquiátricos de medicamentos usados na clínica geral. . 
Conhecimentos básicos dos princípios e das técnicas psicoterapêuticas: noções fundamentais de 
psicoterapaia, aliança terapêutica, setting, contrato, transferência e contratransferência, noções de 
psicoterapia de apoio, de psicoterapias breves e focais, conhecimentos básicos de técnicas comportamentais e 
cognitivas. Indicação dos diferentes tipos de psicoterapia para os diferentes grupos de pacientes (por 
diagnóstico, idade, comorbidades, etc). Conhecimentos básicos de trabalho terapêutico em grupo: noções 
básicas de terapia em grupo, grupo operativo, formação e condução de um grupo, contrato, comunicação em 
grupo, indicações e contra-indicações. 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE PSIQUIATRIA FORENSE E DE ÉTICA MÉDICA: Legislação 
brasileira, laudo pericial, interdição, relacionamento com a justiça. Conhecimentos precisos do Código de 
Ética Médica. Implicações éticas e legais de fornecimento de atestados relatórios e laudos.  Ética no 
relacionamento médico-paciente e médico-equipe de saúde. 
 
Bibliografia 
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BOTEGA, N. J. Prática psiquiátrica no hospital geral: interconsulta e emergência. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2006. 
FLAHERTY, Joseph; CHANNON, Robert A.; DAVIS, John M. Psiquiatria: diagnóstico e tratamento. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1990. 
FRANÇA, G.V. Medicina legal. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2004. 
GORENSTEIN, Clarice. Escalas de avaliação clínica em psiquiatria e psicofarmacologia. São Paulo: Lemos, 
2000. 
KAPCZINSKI, Flávio. Emergências psiquiátricas. Porto Alegre: ARTMED, 2001. 
Kaplan, I. Harold e Sadock, J. Benjamin. Tratado de Psiquiatria - Ed. Artes Médicas, 6ª ed., 1999, vol.1, 2 e 
3. 
 

MÉDICO – ÁREA URGÊNCIA: PRÉ - HOSPITALAR FIXO E MÓVEL 
 
Conhecimentos Específicos 
Atendimento Pré–Hospitalar em Traumatologia e Urgências e Emergências Cardiológicas. Afogamento. 
Anafilaxia. Choque. Intoxicações Agudas. Queimaduras. Síndrome de Abstinência do Álcool. ECG – 
Interpretação. Reanimação Cardiorespiratória. Insuficiência Cardíaca Congestiva. Crise Hipertensiva. Edema 
Agudo de Pulmão. Síndromes Coronarianas Agudas. Arritmias Cardíacas. Desfibrilação e Cardioversão 
Elétrica. Intoxicação Digitálica. Cetoacidose Diabética. Síndrome Hiperosmolar não Cetótica. Diarréia 
Aguda. Abdome Agudo. Hemorragia Digestiva. Pancreatite Aguda. Emergências em Hematologia, 
Leptospirose e Dengue. Infecção do Trato Urinário. Cólica Nefrética. Meningites. Convulsões. Acidente 
Vascular Cerebral. Pneumotórax. Pneumonias. Asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Insuficiência 
Respiratória Aguda. Tromboembolismo Pulmonar. Derrame Pleural. Urgências Traumáticas, Regulação 
Médica nas Urgências.  
 
Bibliografia 
CECIL, R. L.; BENNETT, C.; LEE, G. Tratado de medicina interna. 21. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2001. 2v. 
Emergências Clínicas Baseadas em Evidências. Augusto Scalabrini Neto, Herlon Saraiva Martins e Irineu 
Tadeu Velasco. Atheneu, 2005.  
 FRISOLI, A.; LOPES, A. C.; AMARAL, J. L. G.; FERRARO J. R.; BLUM, V. F. Emergências - manual de 
diagnóstico e tratamento. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 2004. 
Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar – Unifesp / Escola Paulista de Medicina. Elisa Mieko 
Suemitsu Higa e Álvaro Nagib Atallah, Manole, 2004.  
HARRISON’S. Princípios de medicina interna. 15. Ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2002. 2 v. 
Portaria GM/MS 2048 de 5 de novembro de 2002. 
Disponível em: http://samu.saude.sc.gov.br/arquivos/portaria_ms_gm_2048_02.doc 
Suporte Avançado de Vida no Trauma – para Médicos ATLS®  
Colégio Brasileiro de Cirurgiões: Manual do curso para alunos, última edição. 
Suporte Avançado de Vida em Cardiologia – ACLS®  
Sociedade Brasileira de Cardiologia: Manual do Curso para Alunos, última edição.  
KOBEL, E. Condutas no Paciente Grave. 2ª Ed. 1999.  
SCHVARTSMAN, S. Intoxicações Agudas. 4ª Ed. 1991.  

 
MÉDICO DO TRABALHO 

 
Conhecimentos Específicos 

- Conceituação de Saúde Ocupacional, Doenças Profissionais, Doenças relacionadas 
ao trabalho e Acidente de Trabalho. 
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                  - Doenças Profissionais: diagnóstico, tratamento e medidas de prevenção. 
                  - Doenças relacionadas ao trabalho e conhecimentos específicos em LER/DORT. 

- Ética Médica. 
- Exames pré-admissionais, periódicos e demissionais; controle médico em 

trabalhadores menores, do sexo feminino e idosos. 
- Fatores de riscos: físicos, químicos, biológicos e mecânicos. 
- Fisiologia do trabalho. 
- História natural das doenças profissionais devidas a agentes físicos, químicos e 

biológicos. 
- Imunização de interesse ocupacional. 
- Legislação em Saúde do Trabalhador. 
- Noções básicas de Epidemologia em Saúde do Trabalhador. 
- Noções básicas de Ergonomia. 
- Noções básicas de Estatística. 
- Noções básicas de Higiene Ocupacional; Limites de Tolerância. 
- Noções básicas de  Toxicologia e dependência química. 
- Noções básicas de Saúde Mental e Trabalho. 
- Normas Regulamentadoras: NR4, NR5, NR6, NR7, NR9, NR15, NR16, NR17. 
- Readaptação e reabilitação profissional. 
- Saúde no Trabalho: educação e prevenção em DST/AIDS. 
- Substâncias carcinogênicas e exposição ocupacional. 

 
 
Bibliografia 
Código de Ética Médica e Resolução do CREMESP 76/96. 
Constituição Federal. 
Lei Orgânica de Saúde (SUS). 
Código Sanitário Estadual, Leis no 10.083 de 23/09/1998 e no 10.145 de 23/12/1998. 
Código Estadual de Saúde, Lei complementar 791/95. 
Lei Estadual 9.505. 
Portaria no 3214, de 08/06/1978 do MTbe e suas atualizações. 
Portaria no 1339/GM, de 18/11/1999: Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho. 
Protocolo de Investigação, Diagnóstico, Tratamento e Prevenção de LER/DORT do Ministério da      
Saúde, julho de 2000. 
Lei Básica da Previdência Social: leis 8212 de 27/4/1991 e 8.213 de 24/7/1991. 
[IARC] Internacional Agency for Research on Câncer. Overall Evaluations of Carcinogenicity to 
Humans. 1998. 
[ILO] Internacional Labour Office. Encyclopaedia oof Occupational Safety and Health. 4a ed. 
Geneva, ILO, 1997. 
MENDES, R. Patologia do Trabalho.1a ed. Rio de Janeiro, Editora Atheneu, 1997. 
ONU – OMS – OIT – Programa Internacional de Segurança Química. Segurança Química: 
Fundamentos de Toxicologia Aplicada: características dos riscos causados por agentes químicos. 
São Paulo: Fundacentro, 1994. 
 
IX – Cronograma de Eventos 
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11/09/09 a 02/10/09 Período de Inscrição 

15/11/09 Realização da Prova Objetiva e Prova de Títulos 
17/11/09 Divulgação do gabarito 

18 e 19/11/09 Período para interposição de recursos contra o gabarito 
04/12/09 Resultado dos recursos contra o gabarito 
04/12/09 Resultado das Provas Objetivas  

07 e 08/12/09 Período para interposição de recursos contra a nota da prova objetiva  
22/12/09 Resultado dos recursos contra a nota da prova objetiva  
26/01/10 Resultado da Prova de Títulos e Classificação 

27 e 28/01/10 Período para interposição de recursos contra a nota da prova de títulos e
classificação 

09/02/10 Resultado dos recursos contra a nota da prova de títulos e classificação 
 

São Carlos, 28 de agosto de 2009. 
 

 
ANA MARIA CARLOS PONCE 

Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal 


