PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
PRAIA GRANDE

EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO
Nº 01/2009
A Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande, através da Secretaria de Administração e
nos termos da legislação vigente, torna pública a abertura de inscrições ao Concurso Público
para os cargos relacionados na Tabela do item 1.1.
A aplicação das provas está prevista para o dia 09 de agosto de 2009.
Os locais e horários serão divulgados em Edital de Convocação no dia 04 de agosto de 2009.
Os Editais de Convocação serão divulgados no Quadro de Avisos da Sede da Prefeitura, e/ou no
jornal “A Tribuna” e/ou “Gazeta do Litoral” e nos sites www.praiagrande.sp.gov.br e
www.ibamsp-concursos.org.br.
A realização do Concurso Público foi autorizada pelo Senhor Prefeito Municipal, conforme
despacho exarado em processo próprio.
Os candidatos nomeados estarão sujeitos ao que dispõe a Lei Complementar nº 015, de 28 de
maio de 1992 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Praia Grande), além de regras
próprias da legislação federal, estadual e municipal pertinente, e às presentes instruções
especiais.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
1.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1. São especificações dos cargos:
TAXA DE

ESCOLARIDADE/REQUISITOS /JORNADA
DE TRABALHO

VAGAS

VENCIMENTOS
(R$)

MÉDICO CABEÇA E
PESCOÇO

Curso Superior e CRM, Certificado de
Conclusão de Residência ou comprovação de especialidade médica na área /
Jornada de trabalho de 20 horas
semanais.

2

2.172,99 +
Insalubri//e
181,20

55,00

MÉDICO CARDIOLOGISTA

Curso Superior e CRM, Certificado de
Conclusão de Residência ou comprovação de especialidade médica na área /
Jornada de trabalho de 20 horas
semanais.

3

2.172,99 +
Insalubri//e
181,20

55,00

MÉDICO CLÍNICO DE
AMBULATÓRIO

Curso Superior e CRM, Certificado de
Conclusão de Residência ou comprovação de que está cursando residência ou
comprovação de especialidade médica na
área / Jornada de trabalho de 20 horas
semanais.

4

2.172,99 +
Insalubri//e
181,20

55,00

10

2.601,82 +
Insalubri//e
181,20

55,00

CARGO

Curso Superior e CRM, Certificado de
Conclusão de Residência ou comprovação de que está cursando residência ou
MÉDICO CLÍNICO DE PRONTO
comprovação de especialidade médica na
SOCORRO
área, de no mínimo 3 anos / Jornada de
trabalho de 24
horas semanais, em
regime de plantão.

INSCRIÇÃO
(R$)

1

MÉDICO DERMATOLOGISTA

Curso Superior e CRM, Certificado de
Conclusão de Residência ou comprovação de especialidade médica na área /
Jornada de trabalho de 20 horas
semanais.

MÉDICO
ENDOCRINOLOGISTA

Curso Superior e CRM, Certificado de
Conclusão de Residência ou comprovação de especialidade médica na área /
Jornada de Trabalho de 20 horas
semanais.

MÉDICO GENERALISTA

Curso Superior e CRM / Jornada de
trabalho de 40 horas semanais (8 horas
diárias).

MÉDICO NEFROLOGISTA

Curso Superior e CRM, Certificado de
Conclusão de Residência ou comprovação de especialidade médica na área /
Jornada de trabalho de 20 horas
semanais.

1

2.172,99 +
Insalubri//e
181,20

55,00

2

2.172,99 +
Insalubri//e
181,20

55,00

18

4.212,46 +
181,20 de
Insalubri//e +
2.543,66 de
Gratificação

55,00

2

2.172,99 +
Insalubri//e
181,20

55,00

MÉDICO NEUROCIRURGIÃO

Curso Superior e CRM, Certificado de
Conclusão de Residência ou comprovação de especialidade médica na área /
Jornada de trabalho de 20 horas
semanais.

2

2.172,99 +
Insalubri//e
181,20

55,00

MÉDICO NEUROPEDIATRA

Curso Superior e CRM, Certificado de
Conclusão de Residência ou comprovação de especialidade médica na área /
Jornada de trabalho de 20 horas
semanais.

2

2.172,99 +
Insalubri//e
181,20

55,00

Curso Superior e C.R.M / Certificado de
Conclusão
de
Residência
ou
MÉDICO
comprovação de especialidade médica na
OTORRINOLARINGOLOGISTA
área / Jornada de Trabalho: 20 horas
semanais.

1

2.172,99 +
Insalubri//e
181,20

55,55

MÉDICO PEDIATRA DE
PRONTO SOCORRO

Curso Superior e CRM, Certificado de
Conclusão de Residência ou comprovação de que está cursando residência ou
comprovação de especialidade médica na
área, de no mínimo 3 anos / Jornada de
trabalho de 24 horas semanais, em
regime de plantão.

10

2.601,82 +
Insalubri//e
181,20

55,00

MÉDICO PROCTOLOGISTA

Curso Superior e CRM, Certificado de
Conclusão de Residência ou comprovação de especialidade médica na área /
Jornada de trabalho de 20 horas
semanais.

2

2.172,99 +
Insalubri//e
181,20

55,00

MÉDICO PSIQUIATRA

Curso Superior e CRM, Certificado de
Conclusão de Residência ou comprovação de especialidade médica na área /
Jornada de trabalho de 20 horas
semanais.

5

2.172,99 +
Insalubri//e
181,20

55,00

TÉCNICO EM FARMÁCIA

Ensino Técnico completo em Farmácia.
Habilitação Profissional Técnica de Nível
Médio de Técnico em Farmácia. Curso
devidamente reconhecido / 40 (quarenta)
horas semanais.

14

995,37

40,00
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1.2. Os candidatos habilitados serão nomeados segundo necessidade de pessoal,
disponibilidade orçamentária da Prefeitura e limites legais para tais despesas, obedecendo
a ordem de classificação final.
1.3. Os aprovados formarão listagem para serem aproveitados, dentro do prazo de validade do
Concurso Público, à medida que forem vagando ou sendo criadas novas vagas.
1.4. É de inteira responsabilidade dos candidatos verificar o andamento do concurso em todas
as suas fases através dos meios de comunicação descritos no presente Edital.
1.5. O período de validade estabelecido para este Concurso não gera, para a Prefeitura da
Estância de Praia Grande, a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados.
A aprovação gera, para o candidato, apenas o direito à preferência na nomeação,
dependendo da sua classificação no Concurso.
1.6. O Concurso Público terá as provas em caráter classificatório e eliminatório de acordo com o
item 5 deste Edital.
1.7. O Concurso Público será realizado na cidade de Praia Grande/SP.
2.

DAS INSCRIÇÕES:

2.1. A inscrição implica no conhecimento e aceitação expressa de todo o disposto neste Edital
sobre o qual não poderá alegar desconhecimento.
2.1.1. As inscrições serão recebidas no período de 07 a 17 de julho de 2009, exceto sábados,
domingos, feriados e ponto facultativos, das 11:00 às 16:00 horas no Paço Municipal,
situado à Av. Presidente Kennedy nº 9.000, andar térreo – Bairro Vila Mirim, Praia
Grande, nas formas previstas no item 2.5 deste Edital ou pela Internet de 07 a 16 de
julho de 2009 nas formas estabelecidas no item 2.6 deste Edital.
2.2. São condições para inscrição/nomeação:
2.2.1. Ter nacionalidade brasileira, ou gozar das prerrogativas do Decreto Federal nº 70.436 de
18/04/72;
2.2.2. Ter na data da posse 18 (dezoito) anos completos, no mínimo;
2.2.3. Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória
nos termos do Artigo 40 inciso II da Constituição Federal;
2.2.4. Estar quite com o Serviço Militar, se for o caso;
2.2.5. Estar em gozo dos seus direitos civis e políticos;
2.2.6. Estar quite com a Justiça Eleitoral;
2.2.7. Preencher as exigências do cargo segundo o que determina a Lei e a Tabela do item 1 do
presente Edital.
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. Para inscrever-se, o candidato deverá, no ato da inscrição:
2.5.1. Pagar a taxa de inscrição para o cargo pretendido, no valor estabelecido na Tabela do
item 1, no posto bancário localizado dentro do Paço Municipal;
2.5.2. Fornecer os dados para digitação da ficha de inscrição, assim como exibir o original do
documento de identidade e CPF, no local definido no item 2.1.1;
2.5.3. Conferir a ficha de inscrição, assumindo total responsabilidade pelos dados informados
(inclusive data de nascimento considerada para critério de desempate), assinando-a e
receber o protocolo confirmando a efetivação da inscrição;
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2.5.4. O candidato portador de deficiência deverá, no ato da inscrição, proceder na forma
estabelecida no Capítulo 3 deste Edital;
2.5.5. O pagamento da importância da inscrição local só poderá ser efetuado em dinheiro;
2.5.6. Não haverá devolução da taxa de inscrição, em hipótese alguma;
2.5.7. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, condicional e/ou extemporânea.
2.6. As inscrições poderão, ainda, ser efetuadas pela
www.ibamsp-concursos.org.br de 07 a 16 de julho de 2009.

internet

no

endereço

2.6.1. Para inscrever-se pela internet, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de
inscrição, acrescido de R$ 3,00 (três reais) de tarifa bancária, nas agências bancárias
constantes no endereço eletrônico mencionado no item anterior.
2.6.2. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente poderá ser
utilizado o boleto bancário impresso.
2.6.3. Não serão aceitos pagamentos de inscrição por meio de transferência bancária ou
depósito eletrônico bancário.
2.6.4. A inscrição poderá ser acompanhada pelo candidato no site www.ibamsp-concursos.org.br.
2.6.5. A Comissão do Concurso não se responsabiliza por solicitação de inscrição pela internet
não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados.
2.6.6. 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 ou ainda que o fato seja
constatado posteriormente.
2.6.7. Após efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos de alteração dos dados informados
pelo candidato na ficha de inscrição.
2.6.8. A Comissão do Concurso divulgará, juntamente com o Edital de Convocação para as
provas, os números das inscrições indeferidas.
2.7.

Verificando-se, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os
requisitos exigidos, será ela cancelada.

2.8.

O candidato responde administrativa, civil e criminalmente, pelas informações prestadas
na Ficha de Inscrição.

3.

DO CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA:

3.1. Às pessoas portadoras de deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes
são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, é assegurado o direito de
inscrição no presente Concurso Público desde que a deficiência de que são portadoras seja
compatível com as atribuições do cargo em provimento.
3.1.1. Nos termos da Lei Complementar nº 15 de 28/05/1992, será assegurado o direito de
inscrição na presente seleção às pessoas portadoras de deficiência, ficando-lhes
reservado 05% (cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3.1.2. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadrarem nas
categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal 3.298/99.
3.1.3. As pessoas portadoras de deficiência 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 horário e ao local de aplicação das provas e à
nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
3.1.3.1. Para efeito de comprovação da deficiência, em conformidade com a legislação vigente,
Lei 7853/89 e Decreto 3298/99, o candidato deverá comparecer em data e horário a ser
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definido pela Comissão do Concurso Público para se submeter à avaliação médica e
exames, a ser efetuado pela Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal de Praia
Grande que atestará a condição e grau da deficiência do candidato e sua
compatibilidade com o exercício das funções.
3.1.3.2. O candidato portador de deficiência, em virtude do estabelecido no item anterior, não
poderá efetuar sua inscrição pela internet.
3.1.3.3. O candidato portador de deficiência que necessitar de prova especial, ou condição
especial para realizar a prova, deverá efetuar sua solicitação no ato da inscrição.
3.1.4. Os candidatos que não atenderem os dispositivos mencionados no item 3.1.3.1 e 3.1.3.3,
dentro do prazo do período das inscrições, serão considerados como não portadores de
deficiência e não terão a prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado,
estando impossibilitados de realizar a prova.
3.1.5. O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa condição,
não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.
3.1.6. Não será nomeado o candidato cuja deficiência for considerada incompatível com a
função a ser desempenhada.
3.1.7. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para justificar a
concessão de aposentadoria ou readaptação funcional.
4.

DAS PROVAS OBJETIVAS:

4.1. A avaliação será realizada com base em instrumentos que mensuram as habilidades e
conhecimentos exigidos pelo cargo: prova escrita objetiva de Conhecimentos Básicos
(Português e/ou Matemática) e/ou Conhecimentos de Saúde Pública e/ou
Conhecimentos Específicos.
4.2. A data prevista para aplicação das provas é dia 09 de agosto de 2009.
4.3. Os locais e horários serão divulgados em Edital de Convocação no dia 04 de agosto de
2009.
4.4. A convocação para a prova escrita será afixada no quadro de avisos da Prefeitura,
disponibilizada na Internet e/ou publicada no jornal ”Tribuna” e/ou “Gazeta” contendo
informações quanto à data, ao horário e local de realização das provas.
4.5. O programa relativo às provas é o estabelecido no Anexo II do presente Edital.
4.6. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova, pelo menos 30 (trinta) minutos antes
da hora marcada, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto e no original, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
4.6.1. São considerados documentos de identidade os originais de: Carteiras e/ou Cédulas de
Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pelo
Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; Cédula de Identidade para
Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que,
por Lei Federal, valem como documento de identidade como, por exemplo, as Carteiras
do CREA, OAB, CRC, CRM etc.; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como
Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97).
4.7. Não será admitido na sala de prova o candidato que se apresentar após o horário
estabelecido para o fechamento dos portões, conforme Edital de Convocação, ou que não
estiver de posse dos documentos hábeis previstos no item anterior.
4.8. 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 e pagers.
4.9. Os candidatos deverão manter à frente da sala suas bolsas e demais pertences indo para a
carteira portando apenas documento, protocolo de inscrição, caneta, lápis e borracha.
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4.9.1. Os candidatos deverão manter seus celulares e pagers desligados, enquanto
permanecerem no recinto onde estarão sendo realizadas as provas.
4.9.2. O IBAM e a Comissão do Concurso não se responsabilizam por perda ou extravio de
documentos, pertences ou objetos, ocorridos no local de realização das provas, nem por
danos neles causados.
4.10. Será vedado ao candidato se ausentar do recinto da prova desacompanhado do fiscal.
4.11. As instruções dadas pelos fiscais assim como as contidas na prova, deverão ser
respeitadas pelos candidatos.
4.12. A folha de respostas será identificada, em campo específico, pelo próprio candidato com o
número de inscrição, pela sua assinatura e sua impressão digital.
4.13. As respostas deverão ser assinaladas pelos candidatos com caneta esferográfica azul ou
preta.
4.14. Não serão computadas questões não assinaladas, questões que contenham mais de uma
resposta (ainda que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legível.
4.15. Não haverá, em hipótese alguma, substituição das folhas de respostas.
4.16. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal a folha de respostas devidamente
assinada e identificada com sua impressão digital.
4.17. O tempo mínimo de permanência na sala, inclusive para levar seu caderno de questões é
de uma hora.
4.18. Por razões de segurança, os cadernos de questões somente serão entregues aos
candidatos no local de aplicação das provas, na forma descrita no item anterior.
4.19. Será eliminado do Concurso Público o candidato que utilizar qualquer meio ilícito ou que
desobedecer, de alguma forma, qualquer regra estabelecida neste Edital.
4.20. Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada, vista, revisão de provas, seja qual for
o motivo alegado.
4.21. A aplicação das provas nas datas previstas dependerá da disponibilidade de locais
adequados à realização das mesmas.
4.22. As provas não serão aplicadas em outra data, local e/ou horário, senão aqueles previstos
no Edital de Convocação.
4.23. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões, inadmitindo-se
qualquer tolerância;
b) não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar o documento que bem o identifique;
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
e) ausentar-se do local de provas antes de decorrida uma hora do início das provas;
f) ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas ou outros materiais não
permitidos, sem autorização;
g) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;
h) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
i) não acatar as orientações oferecidas pelo fiscal ou aquelas contidas na folha de
respostas e na capa da prova;
j) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas
ou impressos não permitidos ou máquina calculadora ou similar;
k) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de
comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, walkman, agenda eletrônica,
notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros equipamentos similares), bem como
protetores auriculares;
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l)

perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento
indevido.

5. DA CLASSIFICAÇÃO:
5.1. A prova escrita conterá 30 questões e será eliminatória e classificatória, considerando-se
habilitados somente os candidatos que obtiverem 50% (cinqüenta por cento) de acertos na
prova.
5.2. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os
candidatos presentes à prova.
5.2.1. Na possibilidade de haver mais de uma alternativa correta por questão, serão
consideradas corretas as marcações feitas pelos candidatos em qualquer uma das
alternativas consideradas corretas.
5.2.2. A Lista de Classificação Final será em ordem decrescente de acordo com a nota final.
5.2.3. Haverá 01 (uma) lista de classificação final para todos os candidatos aprovados,
destacando-se, na mesma, os portadores de deficiência e uma lista contendo a
classificação desses últimos.
5.3. Em caso de igualdade de classificação, na Lista de Classificação Final serão utilizados os
seguintes critérios de desempate:
5.3.1. maior número de acertos na parte de conhecimentos específicos da prova, quando for o
caso;
5.3.2. candidato que tiver maior idade;
5.3.3. sorteio.
5.4. Atendendo o que dispõe a Lei 10741/03, Estatuto do Idoso, quando a igualdade de pontos
na classificação envolver, pelo menos, 01 (um) candidato com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, o desempate far-se-á considerando como primeiro critério o mais idoso,
após o qual será aplicado o critério estabelecido pelo item 5.3.1.
5.5. A Comissão de Concurso responsável pela realização do Concurso Público, conforme o
disposto no artigo 106, caput da Lei Orgânica Municipal, dará publicidade ao Edital, às
convocações, e Classificação Final no Quadro de Avisos da Sede da Prefeitura, e/ou no
jornal “Tribuna” e/ou “Gazeta” e no site da prefeitura - www.praiagrande.sp.gov.br e do
IBAM www.ibamsp-concursos.org.br.
5.6. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no
Concurso Público, valendo para esse fim, a Classificação divulgada no jornal local e/ou na
internet.
6.

DOS RECURSOS:

6.1. Recursos quanto aos resultados deverão ser dirigidos à Comissão Municipal de Concurso,
devendo ser entregues e protocolados junto à Secretaria de Administração – Setor de
Concursos, até as 15 horas, e estar devidamente fundamentados, constando todos os
dados conforme modelo – Anexo III deste Edital.
6.2. Os candidatos deverão protocolar o recurso em 2 (duas) vias (original e cópia).
6.3. Os recursos deverão ser digitados ou datilografados.
6.4. Cada questão ou item deverá ser apresentado em folha separada, identificada conforme
modelo constante do Anexo III deste Edital.
6.4.1. O prazo para interposição de recursos é de 01 (um) dia após a ocorrência do fato que lhe
deu origem.
6.5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo do fato que lhe deu
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origem e que possuírem argumentação lógica e consistente que permita sua adequada
avaliação.
6.5.1. O candidato deverá dirigir-se ao local onde protocolou seu recurso para tomar ciência da
resposta oferecida ao recurso interposto.
6.6. Serão indeferidos os recursos interpostos fora dos prazos e condições estabelecidos neste
Capítulo.
6.6.1. Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do
questionado.
6.6.2. Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo
não serão avaliados.
6.7. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos e as provas
serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo.
6.8. Na ocorrência do disposto nos itens 5.2, 5.2.1 e 6.8, poderá haver, eventualmente,
alteração da nota atribuída ou classificação inicial obtida.
6.9. A Comissão de Concurso constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
7.

DA NOMEAÇÃO:

7.1. Os candidatos nomeados estarão sujeitos ao estágio probatório nos termos constitucionais
com avaliação estabelecida em lei específica.
7.2. A nomeação do candidato será feita respeitando-se a ordem da Lista de Classificação Final.
7.3. Para efeito de nomeação, fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico, realizado
pelo Serviço de Medicina do Trabalho da Prefeitura, que avaliará sua aptidão física e
mental para o exercício do cargo, podendo requisitar exames complementares,
relacionados ao exercício do cargo.
7.4. 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.
7.4.1. Identificado, a qualquer tempo irregularidade na apresentação dos documentos acima
mencionados, o candidato responsável será eliminado do Concurso.
7.5. 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.
7.5.1. Em caso positivo, deverá o candidato juntar certidão comprovando que:
7.5.1.1. não foi punido anteriormente com pena de demissão ou;
7.5.1.2. não está respondendo a qualquer processo administrativo que possa ensejar a sua
demissão.
7.6. Na hipótese de ter sido demitido ou de estar respondendo processo administrativo, no qual
lhe é imputada falta disciplinar passível de demissão, nos termos do item anterior, o
candidato terá sua posse indeferida, salvo se entre o término definitivo do correspondente
processo disciplinar e a data da posse tenha decorrido mais de cinco anos.
7.7. A não apresentação da declaração de que trata o item 7.5, ou da conseqüente certidão,
culminará no indeferimento da posse.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
8.1. 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
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normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas
para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.
8.2. 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.
8.3. 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.
8.4. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço e telefone junto à Secretaria de
Administração (Setor de Concursos Públicos) durante o período de validade do Concurso
Público.
8.5. 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.
8.6. 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.
8.7. O prazo de validade do Concurso Público será de 01 (um) ano, contado a partir da data de
sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período segundo interesse da
Administração.
8.8. O Concurso Público será homologado pelo Senhor Prefeito e nos termos da Legislação
vigente.
8.9. A Comissão de Concurso não autoriza a comercialização de apostilas e não se
responsabiliza pelo teor das mesmas.
8.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso.
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES

MÉDICO CABEÇA E PESCOÇO / CARDIOLOGISTA / CLÍNICO DE AMBULATÓRIO /
DERMATOLOGISTA
/
ENDOCRINOLOGISTA
/
GENERALISTA
/
NEFROLOGISTA
/
NEUROCIRURGIÃO / NEUROPEDIATRA / OTORRINOLARINGOLOGISTA / PROCTOLOGISTA/
PSIQUIATRA: Atende de forma preventiva e curativa à população, dentro de sua área de formação, nas
unidades de especialidades de saúde do Município.
MÉDICO CLÍNICO DE PRONTO SOCORRO: Atende de forma emergencial e curativa à população dentro
de sua área de formação, nas unidades de saúde do município.
MÉDICO PEDIATRA DE PRONTO SOCORRO: Atende de forma emergencial e curativa à população
dentro de sua área de formação, nas unidades de saúde do Município.
TÉCNICO EM FARMÁCIA
Atuar sob supervisão e orientação de farmacêutico, nas farmácias, farmácias hospitalares, almoxarifados
de medicamentos e correlatos. Controlar estoques, analisar, armazenar, distribuir, fracionar materiais,
medicamentos e correlatos; dispensar e fornecer as devidas orientações aos pacientes pautados na ética e
legislação vigentes. Operar sistemas de cadastramento de clientes/pacientes e de medicamentos e
correlatos. Desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, média e alta complexidade nas áreas
ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador.
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ANEXO II – PROGRAMA
CONHECIMENTOS BÁSICOS
Técnico em Farmácia
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: emprego e colocação e
Regência nominal e verbal.
Matemática:- Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e
problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta;
Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) transformação de unidades e resolução de problemas; Geometria: ponto, reta, plano – ângulos, polígonos,
triângulos, quadriláteros, circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas
(perímetros e áreas) – sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de
problemas.
Médicos (todos)
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: emprego e colocação e
Regência nominal e verbal.

CONHECIMENTOS – SAÚDE PÚBLICA (TODOS OS MÉDICOS)
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.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MÉDICO CABEÇA E PESCOÇO
Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária.
Emergências clínicas e cirúrgicas. Ética e legislação profissional. Psicologia médica. Aspectos psicológicos
da relação médico/paciente. Farmacologia clínica. Controle de infecções hospitalares. Anatomia da cabeça
e do pescoço. Carcinogênese e biologia dos tumores. Epidemiologia em câncer. Infecções. Propedêutica
e exames subsidiários. Noções de radioterapia. Noções de quimioterapia. Cuidados pré e pós-operatórios.
Complicações pós-operatórias. Embriologia e mal formações congênitas. Reconstrução em cabeça e
pescoço. Diagnóstico e tratamento. Doenças tumorais e não tumorais das glândulas salivares. Tumores
cutâneos. Tumores das fossas nasais. Tumores da faringe. Tumores do lábio e cavidade bucal. Tumores
das vias para nasais. Tumores da laringe. Tumores da tireóide e paratireóide. Tumores ósseos. Tumores
dos nervos periféricos e vasculares. Tumores de partes moles. Tumores orbitários. Metástases cervicais.
Bócios. Hiperparatireoidismo. Esvaziamentos cervicais. Traqueotomias. Cirurgia craniofacial oncológica.
MÉDICO CARDIOLOGISTA
Propedêutica cardiológica. Insuficiência cardíaca. Arritmias cardíacas. Marca-passos cardíacos.
Hipertensão arterial sistêmica. Hipertensão arterial pulmonar. Cardiopatias congênitas. Valvopatias
adquiridas. Endocardite infecciosa. Pericardiopatia. Miocardiopatia. Insuficiência coronariana aguda e
crônica. Afecções da aorta. Corpulmonale e tromboelismo pulmonar. Doenças reumatológicas e
cardiopatias. Doenças endocrinológicas e cardiopatias. Gravidez e doenças cardiovasculares. Drogas
psicoativas e doenças cardiovasculares. Cardiopatias de interesse epidemiológico no Brasil. Avaliação de
cirurgia extra-cardíaca em pacientes cardiopatas; Reanimação cárdio-respiratória cerebral.
Eletrocardiografia Clínica: O ECG na cardiopatia isquêmica. O ECG na cardiopatia por hipertensão. O ECG
nas pericardiopatias. O EGC na Insuficiência Cardíaca Congestiva. O ECG nas Síndromes de préexcitação. O ECG nas arritmias. Cateterismo Cardíaco: indicações para sua utilização. Insuficiência
cardiocongestiva: aspectos clínicas e tratamento. Isquemia miocárdica: espasmo coronário, arterosclerose
coronária, síndrome anginosa, infarto agudo do miocárdio. Síndromes cardiovasculares valvulares.
Corpulmonal. Cardiopatia por hipertensão. Cardiomiopatia hipertrófica. Febre reumática: aspectos
epidemiológicos e clínicos, prevenção e tratamento. Endocardite infecciosa. Distúrbios do ritmo e da
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condução. Cardiopatias congênitas acianóticas. Cardiopatias congênitas cianóticas. Cardiopatia em
gravidez. Marca-passo: indicação para utilização.
MÉDICO CLÍNICO DE AMBULATÓRIO: Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS.
Constituição da República Federativa do Brasil. Saúde. 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.Doenças Cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com
doença car-diovascular; insuficiência cardíaca; cardiomiopatias; doença arterial coronária; arritmias;
doenças do miocárdio e pericárdio; hipertensão arterial sistêmica; doenças vasculares periféricas;
diagnóstico diferencial de dor torácica; alterações eletrocardiográficas; doenças valvar e da aorta.Doenças
Pulmonares: avaliação e tratamento do paciente com doença respiratória; doença intersticial e infiltrativa;
doenças pulmonares obstrutivas; doenças da pleura e mediastino; neoplasia pulmonar; síndrome da
apnéia do sono e doenças pulmonares ambiental e ocupacional.Doenças Renais: avaliação e tratamento
do paciente com doença renal; distúrbios eletrolíticos e de fluidos; doenças glomerular; vascular renal;
insuficiência renal aguda e crônica; desordens não glomerulares. Doenças Gastroinstestinais: avaliação e
tratamento das principais manifestações clínicas das doenças gastrointestinais; doenças do esôfago; do
estômago e duodeno; doença inflamatória intestinal; neoplasias do trato gastrointestinal e doenças do
pâncreas.Doenças do Fígado e Sistema Bilear: avaliação laboratorial do fígado; icterícia; hepatite aguda e
crônica; insuficiência hepática; cirrose e suas complicações; doenças da vesícula biliar e trato biliar;
neoplasias do fígado;doenças infiltrativas e vascular. Doenças Hematológicas: desordens da
hemostasia (sangramento e trombose); avaliação e tratamento das anemias; avaliação da
leucocitose e leucopenia. Doenças do Metabolismo: obesidade; anorexia nervosa e bulimia; desordens
do metabolismo dos lipides. Doenças Endocrinológicas: doenças da tireóide; diabetes mellito; hipoglicemia
e insuficiência adrenal. Doenças Músculo-esqueléticas e do Tecido Conectivo: avaliação e tratamento do
paciente com doença reumática; artrite reumatóide; Lúpus eritematoso sistêmico; espondiloartropatias;
síndrome do anticorpo-fosfolípide; esclerose sistêmica; osteoratrites; gota e desordens do tecido mole não
articular. Doenças Ósseas e do Metabolismo Ósseo: osteoporose; doenças da paratireóide e distúrbios do
cálcio.Doenças Infecciosas.Doenças Neurológicas/Psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico;
desordens da consciência; demência e distúrbios de memória; doenças cerébrovasculares; cefaléias;
avaliação das síncopes; miastenia gravis; doença de Parkinson; diagnóstico diferencial da síndrome
convulsiva; distúrbios ansiosos e depressão.Urgências e Emergências: reanimação cardiopulmonar;
avaliação e tratamento inicial do paciente em choque; imobilizações e cuidados no local do acidente;
atendimento inicial ao paciente traumatizado; diagnóstico e tratamento inicial das emergências diabéticas;
anafilaxia e reações alérgicas agudas; controle agudo da dor; diagnóstico e tratamento inicial das
síndromes coronárias agudas; diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão; insuficiência
respiratória aguda; hemorragias digestivas; anestesia para realização de suturas e drenagem de
abcessos.Principais Problemas Médicos relacionados aos Idosos.Rastreamento de Doenças
Cardiovasculares e do Câncer. Prevenção do Câncer.Exame Periódico de Saúde.Promoção da Saúde:
controle da obesidade, tabagismo e vacinação.Preenchimento de receitas médicas.
MÉDICO CLÍNICO DE PRONTO SOCORRO
Doenças Cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença cardiovascular; insuficiência
cardíaca; cardiomiopatias; doença arterial coronária; arritmias; doenças do miocárdio e pericárdio;
hipertensão arterial sistêmica; doenças vasculares periféricas; diagnóstico diferencial de dor torácica;
alterações eletrocardiográficas; doenças valvar e da aorta. Doenças Pulmonares: avaliação e tratamento
do paciente com doença respiratória; doença intersticial e infiltrativa; doenças pulmonares obstrutivas;
doenças da pleura e mediastino; neoplasia pulmonar; síndrome da apnéia do sono e doenças pulmonares
ambiental e ocupacional. Doenças Renais: avaliação e tratamento do paciente com doença renal;
distúrbios eletrolíticos e de fluidos; doenças glomerular; vascular renal; insuficiência renal aguda e crônica;
desordens não glomerulares.
Doenças Gastroinstestinais: avaliação e tratamento das principais
manifestações clínicas das doenças gastrointestinais; doenças do esôfago; do estômago e duodeno;
doença inflamatória intestinal; neoplasias do trato gastrointestinal e doenças do pâncreas. Doenças do
Fígado e Sistema Bilear: avaliação laboratorial do fígado; icterícia; hepatite aguda e crônica; insuficiência
hepática; cirrose e suas complicações; doenças da vesícula biliar e trato biliar; neoplasias do
fígado;doenças infiltrativas e vascular. Doenças Hematológicas: desordens da hemostasia (sangramento e
trombose); avaliação e tratamento das anemias; avaliação da leucocitose e leucopenia. Doenças do
Metabolismo: obesidade; anorexia nervosa e bulimia; desordens do metabolismo dos lipides. Doenças
Endocrinológicas: doenças da tireóide; diabetes mellito; hipoglicemia e insuficiência adrenal. Doenças
Músculo-esqueléticas e do Tecido Conectivo: avaliação e tratamento do paciente com doença reumática;
artrite reumatóide; Lúpus eritematoso sistêmico; espondiloartropatias; síndrome do anticorpo-fosfolípide;
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esclerose sistêmica; osteoratrites; gota e desordens do tecido mole não articular. Doenças Ósseas e do
Metabolismo Ósseo: osteoporose; doenças da paratireóide e distúrbios do cálcio. Doenças Infecciosas.
Doenças Neurológicas/Psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico; desordens da consciência;
demência e distúrbios de memória; doenças cerébrovasculares; cefaléias; avaliação das síncopes;
miastenia gravis; doença de Parkinson; diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva; distúrbios ansiosos
e depressão.Urgências e Emergências: reanimação cardiopulmonar; avaliação e tratamento inicial do
paciente em choque; imobilizações e cuidados no local do acidente; atendimento inicial ao paciente
traumatizado; diagnóstico e tratamento inicial das emergências diabéticas; anafilaxia e reações alérgicas
agudas; controle agudo da dor; diagnóstico e tratamento inicial das síndromes coronárias agudas;
diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão; insuficiência respiratória aguda; hemorragias
digestivas; anestesia para realização de suturas e drenagem de abscessos. Principais Problemas Médicos
relacionados aos Idosos. Rastreamento de Doenças Cardiovasculares e do Câncer. Prevenção do Câncer.
Exame Periódico de Saúde. Promoção da Saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação.
Preenchimento de receitas médicas.
MÉDICO DERMATOLOGISTA
Infecções da pele e do tecido celular subcutâneo; dermatoses eritematodescamativas; dermatite atópica;
dermatite contato e outros eczemas; dermatite devida a substâncias ingeridas; dermatoses bolhosas;
afecções eritematosas, psoríase, líquen; pruridos; calos e calosidades; afecções hipertróficas e atróficas da
pele; doenças das unhas; doenças dos pêlos e dos folículos pilosos; transtornos das glândulas
sudoríparas; doenças das glândulas sebáceas; úlcera crônica da pele; urticária, discromias; transtornos
vasculares da pele; afecções cicatriciais e fibrose da pele; transtornos degenerativos da pele.
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA
Diabetes mellitus: classificação, quadro clínico e tratamento: Complicações crônicas do Diabetes mellitus:
neuropatia, nefropatia, vasculopatia e oftalmopatia; Cetoacidose diabetica; Coma hiperosmolar não
cetotico; Hipoglicemias; Tirotoxicose; Hipotireoidismo; Tumores da tireóide; Insuficiência adrenal;
Hipercortisolismo; Nanismo hipofisário; Hiperprolactinemia; Distúrbio do metabolismo do cálcio; Diabetes
insipius e secreção inapropriada do hormônio anti-diurético; Hiperplasia adrenal congênita; Distúrbios da
diferenciação sexual.
MÉDICO GENERALISTA
Indicadores de saúde pública; Portaria 1886 de 18 de dezembro de 1997 que aprova as normas e
diretrizes do programa de Agentes Comunitários de Saúde e do Programa de Saúde da Família; programa
de saúde da família, noções de medicina comunitária, verminoses, noções de trabalho em equipe, noções
de administração e planejamento público, cronograma de atendimento, territorialização, visitas médicas
domiciliares, tuberculose, dermatologia.
MÉDICO NEFROLOGISTA
Doenças Glomerulares: Glomerulopatias Primárias; Glomerulopatias Secundárias; Acometimento Túbulointersticial. Diabetes e Doença Renal: Relação com hipertensão arterial e insuficiência renal crônica.
Hipertensão Arterial: Primária; Secundárias; Avaliação Cárdio-vascular. Insuficiência Renal Aguda:
Laboratório e tratamento intensivo. Insuficiência Renal Crônica: Tratamento conservador; Doença Óssea;
Tratamento dialítico: Hemodiálise, CAPD e peritoneal; Nutrição. Nefrologia Intensiva: distúrbios
metabólicos e ácido-base; Insuficiência renal aguda. Litíase e Infecção Urinária: Doença Cística; Doenças
Túbulo-intersticiais; Erros Metabólicos. Transplante Renal: acompanhamento pré e pós-transplante.
Laboratório e Patologia Renal: laboratório de Análises Clínicas; histologia das doenças renais.
Treinamento Nefrourológico: Diagnóstico por imagem; Processos obstrutivos; Tumores renais.
MÉDICO NEUROCIRURGIÃO
Traumatismo Crânio-Encefálico: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Traumatismo RaquiMotor: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Hipertensão intracranianas: fisiopatologia,
diagnóstico e tratamento. Tumores intracranianos: considerações gerais de patologia. Tumores
Intracranianos e orbitários. Tumores sepratentoriais. Tumores infratentoriais. Tumores intra, para e
supraselares. Tumores raquimedulares. Hidrocefalia da infância ou do adulto. Acidente vascular cerebral
isquêmico e hemorrágico: fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. Aneurismas e malformações vasculares
do Sistema Nervoso Central (SNC). Malformações do SNC. Discopatias e espondilose. Infecções e
infestações no SNC. Dor: fisiopatologia e tratamento. Cirurgia funcional e epilepsia. Sistema Nervoso
Periférico: tumores e traumatismo.
MÉDICO NEUROPEDIATRA
Doenças inflamatórias do sistema nervoso central; doenças hereditárias e degenerativas do sistema
nervoso central; esclerose múltipla; doenças desmielinizantes do sistema nervoso central; hemiplegia;
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polineuropatias; doenças da junção mioneural e dos músculos; paralisia cerebral infantil; síndrome
paralíticas; epilepsia; enxaqueca; catalepsia e narcolepsia; afecções do cérebro; transtornos do sistema
nervoso periférico.
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
Otologia: fisiologia auditiva, avaliação do paciente com vertigem, patologia do pavilhão auricular e do
conduto auditivo; patologia da membrana timpânica e do ouvido médio; Audiologia. Rinologia – Anatomia e
histologia do nariz e seios paranasais; fisiologia do nariz e seios paranasais; distúrbios de olfação;
Patologias inflamatórias da fossa nasal e dos seios paranasais; Angina; Faringo e Laringologia: Rinites;
Sinusites; Anatomia e histologia das glândulas salivares; Traumatismos maxilo faciais.
MÉDICO PEDIATRA DE PRONTO SOCORRO
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), 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. Anatomia e fisiologia
do ânus e reto. Angiodisplasia e hemangioma. Colonoscopia e exame radiológico. Doença diverticular do
colon. Doença hemorroidária. Doença inflamatória dos intestinos. DST – Doença sexualmente
transmissível. Exame proctológico. Retossigmoidoscopia. Infecções peri-anais. Fissuras peri-anais.
Fístulas peri-anais. Malformações ano-retais. Megacolon. Neoplasias do ânus, do reto e intestinos.
Procidência do reto. Prurido anal. Síndromes poliposas.
MÉDICO PROCTOLOGISTA
Bases da cirurgia anorretal. Anatomia. Esfíncteres anorretais e músculo elevador do ânus. Vascularização
e inervação. Embriologia. Fisiologia ano-retal. Bases da cirurgia do intestino grosso. Anatomia, embriologia
e fisiologia. Aspectos gerais da cirurgia vídeo-laparoscópica colo-retal. Diagnóstico das doenças do ânus,
reto e cólon. Exame do abdome e proctológico. Colonoscopia. Indicações, contra-indicações, complicações
e diagnósticos. Exame radiológico simples e contrastado. Tomografia computadorizada e ressonância
magnética referente ao intestino grosso. Doença hemorroidária. Etiopatogenia. Quadro clínico e
diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Criptite e papilite. Abscesso anorretal.
Etiopatogenia e classificação dos abscessos. Quadro clínico e diagnóstico. Conduta terapêutica. Fissura
anal. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Fístula
anal. Etiopatogenia. Classificação. Quadro clínico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica.
Hidroadenite supurativa. Etipatogenia. Quadro clínico e diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica.
Doença pilonidal sacro-coccígea. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial.
Conduta terapêutica. Prurido anal. Etipatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Conduta terapêutica.
Doenças sexualmente transmissíveis em Coloproctologia. Síndrome da imunodeficiência adquirida.
Prolapso e procidência do reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstio diferencial.
Conduta terapêutica. Malformações congênitas do cólon e da região anorretal. Classificação.
Considerações embriológicas. Anomalias associadas. Diagnóstico. Conduta terapêutica. Incontinência
anal. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Conduta terapêutica. Abdômen agudo em
coloproctologia – Aspectos gerais do diagnóstico e tratamento. Obstrução intestinal. Etiopatogenia e
fisiopatologia. Conduta terapêutica. Traumatismo abdominal. Traumatismo do cólon e reto. Etiopatogenia.
Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Tumores benignos do cólon,
reto e ânus. Princípios fundamentais de oncologia. Bases da cirurgia oncológica. Fundamentos, indicações
e contra-indicações da quimioterapia, radioterapia e imunoterapia no câncer do cólon, reto e ânus. Câncer
do cólon, reto e ânus. Megacólon. Megacólon chagásico. Etiopatogenia e fisiologia. Quadro clínico e
diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Complicações. Conduta terapêutica. Enterocolopatias parasitárias.
Helmintíases, Protozooses. Epidemiologia, quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta
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terepêutica. Doenças inflamatórias inespecíficas do cólon e do reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e
diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Complicações. Conduta terapêutica. Doenças inflamatórias
específicas do cólon e do reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico diferencial. Complicações.
Conduta terapêutica. Doença isquêmica do cólon e reto. Fisiopatologia. Quadro clínico e diagnóstico.
Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Doença diverticular do cólon. Etiopatogenia. Fisiopatologia.
Quadro clínico e diagnóstico diferencial. Complicações. Conduta terapêutica. Ectasias vasculares do cólon.
Hemorragia digestiva baixa. Derivações intestinais. Indicações. Técnicas. Complicações. Alterações do
hábito intestinal. Síndrome do intestino irritável. Aspectos clínicos e terapêuticos. Dietas em colopatias.
MÉDICO PSIQUIATRA
Alcoolismo: conceito e quadros clínicos. Demências: conceito, classificação, quadros clínicos.
Esquizofrenias: conceito, classificação e tratamentos. Aspectos psiquiátricos das epilepsias, manifestações
principais, tratamentos. Psicose maníaco-depressiva: conceito, classificação e tratamento. Neuroses:
histórico, conceito, classificação e tratamento. Toxicomanias: conceito, conduta terapêutica. Personalidade:
conceitos, desenvolvimento. Terapêutica psiquiátrica: psicofarmacoterapia – classificação e indicações
principais. Convulsoterapia: principais tipos e indicações na atualidade. Psicoterapias: conceito, histórico,
tipos e formas, indicações principais. Oligofrenias: conceito, classificação e conduta. Personalidade
psicopática: conceito, abordagem terapêutica. Psiquiatria Social e Saúde Mental. História da Psiquiatria.
Principais evoluções modernas na consideração da doença mental. Psiquiatria Forense. Política da Saúde
Mental. Psiquiatria Comunitária. Psiquiatria do Setor: Preventivismo. Antipsiquiatria. Psiquiatria
“Democrática”.
TÉCNICO EM FARMÁCIA
A Farmácia hospitalar e o controle de infecções hospitalares. Armazenamento e conservação de
medicamentos. Sistema de dispensação de medicamentos em farmácia ambulatorial e hospitalar.
Interpretação de prescrições médicas. Legislação farmacêutica: Regulamento de Medicamentos
Genéricos: critérios para prescrição e dispensação. Regulamento Técnico sobre Boas Práticas de
Manipulação de Medicamentos para uso Humano em Farmácias. Preparo de medicamentos citotóxicos.
Vias de administração de formas farmacêuticas. Sistema de medidas de massa. Terminologia básica em
farmácia: droga, fármaco, medicamento, denominação comum brasileira, especialidade farmacêutica.
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ANEXO III
REQUERIMENTO DE RECURSO
EDITAL Nº 01/2009
Obs.: Ler atentamente o Capítulo 6 do Edital antes de proceder ao preenchimento deste formulário.

Ao Senhor Presidente da Comissão do Concurso Público
Nome:_____________________________________ N.º de inscrição ______________
Candidato ao cargo de: _____________________
Questionamento: (Se recurso quanto ao gabarito, mencionar o número da questão)
Digitar ou datilografar o questionamento

Embasamento:
Digitar ou datilografar a argumentação

Assinatura: ____________________________
Data: ___/___/______
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