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EDITAL N°. 002/2010 
 
 
Abre inscrições e define normas para o 
concurso público destinado ao preenchimento 
de cargos de Provimento Efetivo do Quadro de 
Pessoal do Município de Balneário Camboriú. 
 
 

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Sr. Edson Renato Dias e o Secretário de Gestão 
Administrativa, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a realização do Concurso Público, 
destinado ao preenchimento de vagas para os cargos de Provimento Efetivo do Quadro de Pessoal do 
Município de Balneário Camboriú, de acordo com o Anexo II, da Lei Municipal n°1.068/91 e suas 
alterações posteriores, que se regerá pelas normas estabelecidas neste Edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O Concurso público será realizado sob a responsabilidade da Fundação de Estudos e Pesquisas 
Sócio-Econômicos – FEPESE, localizada no Campus Professor João David Ferreira Lima, da 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Trindade – Florianópolis – SC. Telefones (48) 3953-
1000 e (47) 3366-5761. E mail: concurso2010balneario@fepese.ufsc.br 
 
1.2 O edital, termos aditivos, avisos, convocações e demais comunicações relacionados ao presente 
concurso público serão publicados no seguinte endereço: http://concurso2010pmbc.fepese.ufsc.br 
 
1.3 O prazo de validade do presente concurso é de 02 (dois) anos, contados à partir da data de 
homologação dos resultados, prorrogável uma única vez por igual período, a critério do Poder 
Executivo. 
 
1.3.1 Durante o prazo de validade do concurso, o aprovado excedente tem prioridade sobre os novos 
concursados, no preenchimento dos cargos na mesma carreira. 
 
2. DOS CARGOS, VAGAS, ESCOLARIDADE, CARGA HORÁRIA E DA REMUNERAÇÃO. 
2.1 O Concurso Público destina-se ao provimento das vagas descritas na forma deste Edital e para a 
formação de cadastro reserva de aprovados para novas vagas que forem criadas dentro do prazo de 
validade deste concurso público. 
 
2.2 Os cargos, número de vagas, escolaridade mínima exigida, salário base, carga horária (jornada de 
trabalho) e exigências específicas a cada cargo, objeto deste Concurso Público são descritos na tabela 
abaixo: 

CARGOS VAGAS ESCOLARIDADE/EXIGÊNCIAS SALÁRIO 
BASE 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

Atendente Consultório 
Dentário 5 Diploma de Ensino médio completo 

e curso específico na área. R$ 777,11 40 h 

Médico Cardiologista 2 
Graduação em Medicina, 
especialização na área e registro 
no conselho de classe profissional. 

R$ 1.660,57 20 h 

Médico Dermatologista 1 
Graduação em Medicina, 
especialização na área e registro 
no conselho de classe profissional. 

R$ 1.660,57 20 h 

Médico do Trabalho 2 
Graduação em Medicina, 
especialização na área e registro 
no conselho de classe profissional. 

R$ 1.660,57 20 h 
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CARGOS VAGAS ESCOLARIDADE/EXIGÊNCIAS SALÁRIO 
BASE 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

Médico 
Endocrinologista 2 

Graduação em Medicina, 
especialização na área e registro 
no conselho de classe profissional. 

R$ 1.660,57 20 h 

Médico 
Gastroenterologista 3 

Graduação em Medicina, 
especialização na área e registro 
no conselho de classe profissional. 

R$ 1.660,57 20 h 

Médico Ginecologista 5 
Graduação em Medicina, 
especialização na área e registro 
no conselho de classe profissional. 

R$ 1.660,57 20 h 

Médico Infectologista 4 
Graduação em Medicina, 
especialização na área e registro 
no conselho de classe profissional. 

R$ 1.660,57 20 h 

Médico Internista 7 
Graduação em Medicina, 
especialização na área e registro 
no conselho de classe profissional. 

R$ 1.660,57 20 h 

Médico Nefrologista 2 
Graduação em Medicina, 
especialização na área e registro 
no conselho de classe profissional. 

R$ 1.660,57 20 h 

Médico Neuropediatra 2 
Graduação em Medicina, 
especialização na área e registro 
no conselho de classe profissional. 

R$ 1.660,57 20 h 

Médico Neurologista 2 
Graduação em Medicina, 
especialização na área e registro 
no conselho de classe profissional. 

R$ 1.660,57 20 h 

Médico Ortopedista 3 
Graduação em Medicina, 
especialização na área e registro 
no conselho de classe profissional. 

R$ 1.660,57 20 h 

Médico Pneumologista 2 
Graduação em Medicina, 
especialização na área e registro 
no conselho de classe profissional. 

R$ 1.660,57 20 h 

Médico Proctologista 3 
Graduação em Medicina, 
especialização na área e registro 
no conselho de classe profissional. 

R$ 1.660,57 20 h 

Médico Psiquiatra 5 
Graduação em Medicina, 
especialização na área e registro 
no conselho de classe profissional. 

R$ 1.660,57 20 h 

Médico Radiologista 2 
Graduação em Medicina, 
especialização na área e registro 
no conselho de classe profissional. 

R$ 1.660,57 20 h 

Médico Reumatologia 2 
Graduação em Medicina, 
especialização na área e registro 
no conselho de classe profissional. 

R$ 1.660,57 20 h 

Engenheiro em 
segurança no trabalho 1 

Graduação em Engenharia com 
especialização em segurança no 
trabalho 

R$ 1.974,42 40 h 
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CARGOS VAGAS ESCOLARIDADE/EXIGÊNCIAS SALÁRIO 
BASE 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

Técnico em segurança 
no trabalho 1 Ensino médio completo e curso 

técnico na área R$ 1.018,21 40 h 

 
3. DA LOTAÇÃO 
 
3.1. Os candidatos aprovados quando da nomeação, serão lotados na Secretaria de Saúde e 
Saneamento do Município de Balneário Camboriú. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1  A participação no Concurso Público iniciar-se-á pela inscrição, que deverá ser efetuada no prazo e 
nas condições estabelecidas neste edital.  
 
4.2 Ao inscrever-se o candidato declara conhecer, concordar e aceitar todas as condições estabelecidas 
no inteiro teor deste Edital e Termos Aditivos, bem como compromete-se a conhecer quaisquer outros 
avisos, erratas ou comunicados publicados no endereço eletrônico do concurso 
http://concurso2010pmbc.fepese.ufsc.br dos quais não poderá alegar desconhecimento.  
 
4.3 A inscrição somente será efetuada via INTERNET, no endereço eletrônico do concurso 
http://concurso2010pmbc.fepese.ufsc.br, no  período entre  as  12h do dia 16 de junho de 2010 e 
18h do dia 9 de agosto de 2010. 
 
4.4 No requerimento de inscrição, sob as penas da Lei, o candidato declarará: 

a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento 
de gozo de direitos políticos, nos termos do § 1º, do artigo 12 da Constituição Federal; 

b) Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral, e, quando do sexo 
masculino, estar quite também, com as obrigações do serviço militar; 

c) Ter conhecimento e concordar com todas as exigências contidas neste edital;  
d) Possuir o nível a escolaridade e habilitação legal para o exercício da profissão e exigida pelo 

cargo. 
 
4.5 São de inteira responsabilidade dos candidatos os dados informados no ato da sua inscrição, bem 
como o correto preenchimento do Requerimento de Inscrição e demais formulários exigidos para a 
participação no presente Concurso.  
 
4.5.1 Os dados informados na inscrição não poderão ser complementados ou alterados, salvo o 
endereço do candidato, cuja mudança deve ser comunicada  via protocolo Geral da Prefeitura Municipal 
de Balneário Camboriú, pelo próprio candidato. 
4.6 Para realizar a inscrição o candidato deverá proceder da seguinte maneira: 

a) Acessar via Internet, o endereço eletrônico do concurso: 
http://concurso2010pmbc.fepese.ufsc.br; 

b) Preencher integralmente o Requerimento de Inscrição; 
c) Conferir atentamente os dados informados; 
d) Imprimir o Requerimento de Inscrição; 
e) Imprimir o Boleto Bancário referente à taxa de inscrição do cargo escolhido, e efetuar o 

pagamento em qualquer agência bancária, em postos de autoatendimento ou home 
banking, até o último dia de inscrições. 

 
4.7 Os valores da inscrição para este Concurso Público são: 

a) Para os cargos com exigência de ensino superior: R$ 90,00 (noventa reais); 
b) Para os candidatos com exigência de nível médio: R$ 60,00 (sessenta reais). 
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4.7.1 Os valores da taxa de inscrição não serão devolvidos. 
 
4.7.2 Só serão aceitas as inscrições cujo pagamento for efetuado utilizando-se do boleto bancário, 
contendo o respectivo código de barras, não sendo aceito pagamento efetivado por quaisquer outros 
meios.   
 
4.7.2.1 A inscrição somente será efetivada após a FEPESE ser notificada, pelo banco, do pagamento da 
inscrição.  
 
4.7.2.2 O comprovante de agendamento eletrônico do pagamento da inscrição não se constitui 
comprovação do  pagamento do referido valor. 
 
4.8 Será cancelada a inscrição do candidato que: 

a) Cujo valor de pagamento da inscrição não seja creditado à FEPESE até o último dia de inscrições 
por ter sido feito com cheque sem a devida provisão de fundos ou por qualquer outra 
irregularidade que impossibilite a sua liquidação. 

b) Prestar declarações falsas, inexatas, adulterar qualquer documento informado ou apresentado ou 
que não satisfizer integralmente a todas as condições estabelecidas neste edital. 

 
4.9 No caso de cancelamento da inscrição serão anulados todos os atos dela decorrentes, a qualquer 
tempo, mesmo que o candidato tenha sido aprovado e que o fato seja constatado posteriormente.  
 
4.10 Não será aceita inscrição condicional ou fora do prazo ou por meio diferente do estabelecido neste 
edital..  
 
4.11 Verificando-se mais de uma inscrição de um mesmo candidato será considerada a última paga.  
 
4.12 Os candidatos que não tiverem acesso à INTERNET ou tiverem dificuldades para realizar a sua 
inscrição deverão comparecer ao posto de atendimento abaixo relacionado onde haverá equipamento e 
pessoal disponível para orientar a sua inscrição: 

Centro de Treinamento Municipal - CTC 
Rua Itália, nº 1559 
Bairro das Nações, Balneário Camboriú, SC 
Telefone: (47) 3367-8345. 
Horário de Atendimento: dias úteis, das 09h às 17h 
 
4.12.1 O atendimento aos candidatos limita-se ao uso do equipamento disponível e orientação, 
eximindo-se a FEPESE e a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú pela eventual indisponibilidade 
ou falha dos  equipamentos ou acesso à INTERNET, bem como por qualquer irregularidade na inscrição 
ou documentação entregue que são de exclusiva responsabilidade dos candidatos. 
 
4.13 Os portadores de deficiência que necessitarem de profissional especializado para ajudá-los na 
inscrição, deverão solicitar o apoio necessário, com pelo menos 72 horas de antecedência do último dia 
de inscrições, pelo telefone (48) 3953 1017. 
 
4.14 A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá 
assinalar no requerimento de inscrição a sua condição e no  dia da realização da prova deverá vir 
acompanhada de pessoa maior que ficará responsável pelo cuidado e guarda da criança, em local 
especialmente designado. Nos horários de amamentação será conduzida ao local em que se encontra a  
criança, ficando sob a vigilância de fiscal designado para tal fim para que sejam cumpridas todas as 
determinações do presente edital. O tempo destinado à amamentação não será acrescido ao horário 
normal da prova. 
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4.15  A FEPESE e a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú não se responsabilizarão por solicitação 
de inscrição não recebida por fatores  de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados, 
ou a impressão dos documentos ou o pagamento da taxa de inscrição. 
 
4.16.  As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão homologadas e deferidas 
pela FEPESE. O ato de homologação das inscrições e a relação das inscrições indeferidas serão 
divulgados no mural da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, na Rua Dinamarca, nº. 320, Praça 
Papa João Paulo I, Bairro das Nações, Balneário Camboriú–SC e no endereços eletrônico do concurso: 
http://concurso2010pmbc.fepese.ufsc.br 
 
5.  DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS DOADORES DE SANGUE 
 
5.1 O candidato que preencher os requisitos previstos na Lei Estadual 10.567/97 (isenção da taxa de 
inscrição para doadores de sangue) deverá entregar pessoalmente ou por intermédio de Procurador, 
via Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, localizada a Rua Dinamarca, nº. 
320, Praça Papa João Paulo I, Bairro das Nações, Balneário Camboriú – SC, nos dias úteis das 12h às 
17h, até o último dia de inscrições, requerimento, ao qual juntará cópia fotostática (xerográfica) do 
Requerimento de Inscrição e documento expedido por entidade coletora, comprovando a qualidade de 
doador, cuja doação não poderá ser inferior a 1 (uma) vez (Lei Municipal 3.093/2010) anual, contada 
regressivamente a partir da data da inscrição. 
 
6. DAS VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 
6.1 Ao candidato portador de deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso Público.  
 
6.2 Serão reservadas vagas aos portadores de deficiências, nos termos do § 2º, do Artigo 11º, da Lei 
Municipal 1069/91, com a redação da Lei Municipal 1.346/94, para o cargo cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência de que sejam portadores, conforme tabela abaixo: 
 

CARGOS TOTAL VAGAS VAGAS RESERVADAS 
Atendente Consultório Dentário 5 1 
Médico Cardiologista 2 1 
Médico Dermatologista 1 - 
Médico do Trabalho 2 1 
Médico Endocrinologista 2 1 
Médico Gastroenterologista 3 1 
Médico Ginecologista 5 1 
Médico Infectologista 4 1 
Médico Internista 7 1 
Médico Nefrologista 2 1 
Médico Neuropediatra 2 1 
Médico Neurologista 2 1 
Médico Ortopedista 3 1 
Médico Pneumologista 2 1 
Médico Proctologista 3 1 
Médico Psiquiatra 5 1 
Médico Radiologista 2 1 
Médico Reumatologia 2 1 
Engenheiro em segurança no trabalho 1 - 
Técnico em segurança no trabalho 1 - 

 
 
6.3. Serão consideradas deficiências somente àquelas conceituadas na medicina especializada, de 
acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que se enquadrem nas categorias descritas no 
art. 4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e Lei Estadual 12.870/04.  
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6.4.  Para concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência, o candidato deverá: 

a) no ato da inscrição, declarar-se portador de deficiência; 
b) entregar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido nos últimos doze 

meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável 
causa da deficiência, acompanhado de cópia do Requerimento de Inscrição. 

 
6.4.1 Os documentos solicitados deverão ser entregues, pessoalmente ou por procurador, via protocolo 
geral da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú das 12 h às 17 horas, sempre em dias úteis, sito à 
Rua Dinamarca, 320; Bairro das Nações Balneário Camboriú – SC, impreterivelmente até às 17 horas 
do dia 9 de agosto de 2010. 
 
6.4.1.1 Poderão ainda, os documentos solicitados serem enviados via postal, para o seguinte 
endereço: 
 
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú- Concurso Público- Edital 2: 
Rua Dinamarca, 320; 
Bairro das Nações Balneário Camboriú – SC.  
CEP 88338-900  
 
6.4.1.2 O candidato deverá postar os documentos com a devida antecedência para que possam ser 
entregues no destino dentro do prazo previsto pelo subitem 6.4.1, a partir do qual não mais serão 
aceitos mesmo que postados em data anterior.  
 
 
6.5 Os candidatos que se declararem no ato de inscrição  portadores de deficiência e que não 
atenderem plenamente ao disposto no item 6.4 terão suas inscrições deferidas como candidatos não 
portadores de deficiência. 
 
6.6 O candidato portador de deficiência participará deste concurso em igualdade de condições aos 
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, critérios de aprovação, data, horário de 
início, local de aplicação e nota mínima exigida.  
 
6.7 Os candidatos que se inscreverem para as vagas reservadas aos portadores de deficiência, serão 
submetidos, quando convocados, à avaliação de equipe multiprofissional que terá a decisão terminativa 
sobre: a) a qualificação do candidato como deficiente ou não e b) o grau de deficiência, capacitante ou 
não para o exercício do cargo.  
 
6.8.  O candidato portador de deficiência poderá requerer atendimento especial e ou tempo adicional 
para a realização das provas. A necessidade de tempo especial deverá ser comprovada, mediante a 
entrega de laudo médico que a justifique, nos locais informados no item 1.2 do presente edital, até o 
último dia de inscrições. 
 
6.8.1 Em caso de remessa via postal, o candidato deverá postar os documentos com a devida 
antecedência para que possam ser entregues no prazo previsto pelo subitem 5.8,  a partir do qual não 
mais serão aceitos mesmo que postados em data anterior.  
 
6.9 As solicitações de condições especiais serão atendidas obedecendo a critérios de viabilidade e de 
razoabilidade.  
 
7. DAS PROVAS.  
 
7.1 O presente Concurso Público compreenderá o exame de habilidades e de conhecimentos aferidos 
por meio de aplicação de provas escritas com questões objetivas, de caráter eliminatório e 
classificatório, que será realizado no dia 22 de agosto de 2010, com a duração de 3 (três) horas e 
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início às 14 horas, em locais que serão divulgados com antecedência no endereço eletrônico do 
concurso http://concurso2010pmbc.fepese.ufsc.br. 
 
7.1.1Os programas sobre os quais versarão as questões das provas escritas encontram-se em anexo 
deste Edital. 
  
7.2 Cargos com exigência de escolaridade de nível superior 
 
7.2.1 A prova escrita para os cargos com exigência de curso superior constará de 40 (quarenta 
questões) de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, das quais apenas 1 
(uma) será a correta, dividas em 20 (vinte) questões de Conhecimentos Gerais e 20 (vinte) questões 
de Conhecimentos Específicos do cargo.  
 
7.2.1.1. As questões de Conhecimentos Gerais para os cargos de nível superior versarão sobre as 
seguintes áreas de conhecimento: 

a) Língua Portuguesa (7 questões); 
b) Temas Atuais (5 questões); 
c) Legislação (4 questões); 
d) Noções de Informática (4 questões). 

 
7.2.1.2 As questões de Conhecimentos Específicos versarão sobre as áreas de conhecimento do cargo 
escolhido pelo candidato. 
 
7.2.2 A nota da prova escrita objetiva para os cargos com exigência de curso superior será calculada 
da seguinte forma: 
 

Questões Pontuação por acerto Pontuação Total  
Questões de Conhecimentos gerais 0,15 3,0 
Questões de Conhecimentos específicos 0,35 7,0 
Valor da prova - 10,0 

 
7.3 A Cargos com exigência de escolaridade de nível médio 
 
7.3.1 A prova escrita para os cargos com exigência de escolaridade de nível médio, constará de 30 
(trinta questões) de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, das quais 
apenas 1 (uma) será a correta, dividas em 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e 20 (vinte) 
questões de Conhecimentos Específicos do cargo.  
 
7.3.1.1. As questões de Conhecimentos Gerais para os cargos com exigência de escolaridade de 
nível médio  versarão sobre as seguintes áreas de conhecimento: 

a) Língua Portuguesa (5 questões); 
b) Noções de Informática (5 questões). 

7.3.1.2 As questões de Conhecimentos Específicos versarão sobre as áreas de conhecimento do cargo 
escolhido pelo candidato. 
 
7.3.2 A nota da prova escrita objetiva para os cargos com exigência de escolaridade de nível médio 
será calculada da seguinte forma: 
 

Questões Pontuação por acerto Pontuação Total 
Questões de Conhecimentos gerais 0,20 2,0 
Questões de Conhecimentos específicos 0,40 8,0 
Valor da prova - 10,0 
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8. Normas para a realização da prova escrita. 
 
8.1 DO PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 
 
8.1.1 O candidato receberá para realizar a prova um caderno de questões e um cartão resposta, 
devendo conferir atentamente se correspondem à sua inscrição e cargo, se contem todas as questões e 
se não apresentam qualquer falha ou defeito que prejudiquem a realização da prova. 
 
8.1.1.1 A ocorrência de qualquer irregularidade deverá ser comunicada imediatamente ao fiscal de 
sala. 
 
8.1.2 As respostas corretas das questões objetivas deverão ser marcadas no cartão resposta com 
caneta esferográfica feita de material transparente, com tinta de cor azul ou preta, seguindo todas as 
instruções contidas no cartão. 
 
8.1.3 A prova será corrigida unicamente pela marcação do candidato no cartão resposta, não sendo 
válidas quaisquer marcações ou registros feitos no caderno de questões. 
 
8.1.4 Não serão substituídos os cartões por erro do candidato nem atribuídos pontos às questões não 
assinaladas, ou marcadas com emendas ou rasuras, a lápis ou com caneta esferográfica de tinta com 
cor diversa das estabelecidas ou em desacordo com as instruções contidas no caderno de provas e ou 
cartão resposta. 
 
8.2 DO ACESSO AO LOCAL DE PROVA 
 
8.2.1 O acesso aos locais de prova será permitido com a antecedência de 40 (quarenta) minutos em 
relação ao seu início. O horário fixado será o horário oficial de Brasília. Será vedada a admissão ao 
local de prova ao candidato que se apresentar após o horário determinado para o seu início.  
 
8.2.2 A entrada nos locais de prova só será admitida mediante a apresentação de documento de 
identificação original, no prazo de validade e em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, 
a identificação do candidato e sua assinatura, não se aceitando cópias mesmo que autenticadas.  
 
8.2.2.1 Em caso de perda, furto ou roubo do documento de identidade original, o candidato deverá 
apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 
trinta dias. 
 
8.2.3 São considerados documentos de identificação: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 
pelas Secretarias de Segurança Pública e pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelos Conselhos e Ordens 
fiscalizadores de exercício profissional, passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais 
expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade, carteira de trabalho e 
carteira nacional de habilitação, com foto.  
 
8.3 DAS PROIBIÇÕES DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA 
 
8.3.1 Durante a realização das provas é proibido: 

a) A comunicação de qualquer natureza, entre os candidatos; 
b) A consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações; 
c) O uso de qualquer tipo de relógio, aparelhos telefônicos ou ainda qualquer equipamento elétrico 

ou eletrônico; 
d) A ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada nos termos do subitem 

8..4.1; 
e) Ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal; 
f) Entregar a prova antes de decorrida 1 (uma) hora do seu início.   
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8.4 O MATERIAL PERMITIDO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 
 
8.4.1 São permitidos no local de prova unicamente: 

a) Documento de identificação; 
b) Cópia do Requerimento de Inscrição; 
c) Caneta esferográfica fabricada com material transparente com tinta de cor azul ou preta; 
d) Água acondicionada em vasilhame fabricado em material transparente sem qualquer etiqueta 

ou rótulo. 
 
8.4.2 Recomenda-se ao candidato que não traga para o local de prova qualquer material não 
permitido. Se os trouxer, deve entregar todos os materiais, equipamentos e utensílios não autorizados, 
quando se tratarem de aparelhos ou equipamentos devidamente desligados, aos fiscais da sala, sem 
qualquer outro aviso, antes do início da prova. 
 
8.4.3 A FEPESE e a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú não assumem qualquer 
responsabilidade pelo extravio, roubo ou avaria de qualquer material trazido ao local de prova. 
 
8.4.4 A simples posse, mesmo que desligado, ou uso de qualquer material, objeto ou equipamento não 
permitido, no local da prova, corredor ou banheiros, constituí-se desobediência às normas do presente 
concurso público e implicará na exclusão do candidato do concurso, sendo atribuída nota zero às 
provas já realizadas.  
 
8.5 OUTRAS NORMAS 
 
8.5.1 Os três (3) últimos candidatos de cada sala só poderão entregar a prova e o cartão resposta ao 
mesmo tempo.  
 
8.5.2 Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para a prova, nem a realização de prova 
fora do horário e local marcados para todos os candidatos.  
 
8.5.3 O candidato declara estar ciente e concordar que a FEPESE, através de seus prepostos, poderá 
proceder à sua identificação datiloscópica, bem como revista pessoal e de seus pertences, por 
quaisquer meios inclusive eletrônicos.  
 
8.5.4 O Município de Balneário Camboriú e a FEPESE não assumem qualquer responsabilidade quanto 
ao transporte, alimentação e/ ou alojamento dos candidatos, mesmo em caso de alteração de datas e 
locais, bem como pelo furto e roubo de qualquer pertence ou veículo  quando da realização das provas.  
 
8.5.5 Os candidatos não poderão estar acompanhados de outras pessoas na sala de provas, mesmo 
que filhos menores.  
 
9 DA NOTA FINAL 
 
9. 1 A nota final, para todos os cargos será a nota da prova escrita. 
9.2 A nota mínima para aprovação e classificação, para todos os cargos, será igual a 5,0000. (cinco). 
 
10 DA CLASSIFICAÇÃO 
10.1 Os candidatos aprovados  serão classificados por vaga, em ordem decrescente da média obtida, 
expressa com 4 (quatro) decimais sem arredondamento 
 
10.2. Ocorrendo empate na média final, aplicar-se-á para o desempate, o disposto no parágrafo único 
do artigo 27 da Lei Federal 10.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso 
nos termos do Artigo 1º da mencionada Lei (possuírem 60 anos completos ou mais).  
 
10.2.1. Para o efeito do item  10.2 será considerada a idade do candidato na data do último dia de 
inscrições para o presente concurso. 
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10.3. Para os candidatos que não se enquadrarem no item anterior, na hipótese de igualdade de notas, 
o desempate será feito através dos seguintes critérios:  

a) Maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos;  
b) Maior nota nas questões de Conhecimentos Gerais;  
c) Maior idade.  
 

10.4 Os portadores de deficiência integrarão lista especial de classificação. 
 
11. DOS RECURSOS 
 
11.1 Caberão recursos da homologação das inscrições, conteúdo das provas e gabarito provisório e do 
resultado do concurso.  
 
11.2 Os recursos só poderão ser interpostos nos prazos abaixo relacionados:  

a) RECURSO QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 2 (dois) dias úteis contados a 
partir da data de publicação no endereço eletrônico:    
http://concurso2010pmbc.fepese.ufsc.br do edital de homologação das inscrições;  

b) RECURSO QUANTO AO CONTEÚDO DAS PROVAS E GABARITO PROVISÓRIO: 2 (dois) 
dias úteis contados a partir da data de publicação no endereço eletrônico:    
http://concurso2010pmbc.fepese.ufsc.br do conteúdo das provas e gabarito provisório; 

c) RECURSO QUANTO AO RESULTADO DO CONCURSO: 2 (dois) dias úteis contados a partir 
da data de publicação no endereço eletrônico:   
http://concurso2010pmbc.fepese.ufsc.br.  do resultado do concurso. 

 
11.2.1 Os recursos poderão ser interpostos unicamente até  às 17h dos dias previstos. 
 
11.3 Para interposição dos recursos o candidato deverá seguir os seguintes procedimentos: 

a) Acessar o endereço eletrônico: http://concurso2010pmbc.fepese.ufsc.br e clicar no link 
“RECURSOS”; 

b) Preencher “on line” atentamente, com clareza e argumentos consistentes, o formulário de 
recurso e enviá-lo via Internet, seguindo as instruções nele contidas. 

 
11.3.1 O sistema permitirá o “upload” (transmissão) de anexos que os candidatos pretendam enviar 
para embasamento de seus requerimentos. 
 
11.4 No caso de anulação de qualquer questão os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a 
todos os candidatos que a responderam.  
 
11.5 No caso de erro ou falha na indicação da resposta correta o gabarito provisório será alterado.  
 
11.6 O despacho dos recursos será publicado no endereço eletrônico:   
http://concurso2010pmbc.fepese.ufsc.br.  
 
11.6.1 Para deles tomar conhecimento o candidato deverá clicar no “link” “Recursos e Requerimentos” 
e informar o seu número de inscrição e CPF.  
11.7 A decisão exarada nos recursos, pela Comissão Organizadora é irrecorrível na esfera 
administrativa. 
11.8 Não serão recebidos recursos interpostos por qualquer outro meio a não ser o descrito no Edital.  
 
11.9 Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes não providos. 
 
11.10 Em função das correções havidas durante os prazos recursais, os gabaritos das provas, notas 
parciais e finais e listagens de classificação poderão ser retificados para nota e ou posição superior ou 
inferior. 
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12. DA NOMEAÇÃO E POSSE. 
 
12.1 A nomeação dos candidatos classificados e aprovados se dará exclusivamente mediante 
convocação publicada em jornal de circulação regional e endereço eletrônico 
http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br Serão exigidos destes, cópias autenticadas dos seguintes 
documentos:  

a. Quitação com as obrigações eleitorais e políticas; 
b. Quitação com as obrigações  militares (em caso de candidato do sexo masculino); 
c. Comprovação do nível de escolaridade exigido para o cargo, mediante a apresentação 

dos documentos exigidos por este edital e previstos em lei; 
d. Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades previstas 

no artigo 137 e seu parágrafo único, da lei federal nº. 8.112/90 e na legislação 
correspondente dos estados e municípios; 

e. Declaração de bens ou de não possuir bens; 
f. Declaração de não-acumulação de cargo público ou de condições de acumulação 

amparada pela Constituição; 
g. Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe, respectivo, quando couber; 
h. RG, CPF, Título eleitoral; 
i. CNH correspondente, quando couber; 
j. PIS/PASEP; 
k. Certidão de casamento; 
l. Certidão de nascimento de filhos menores; 
m. Comprovante de residência; 

 
12.1.1 Na nomeação dos candidatos classificados e aprovados será exigido ainda: 

a) CTPS original; 
b) 1 foto 3x4; 
c) Atestado médico admissional original, emitido por médico do trabalho 

(saúde física); 
 
 
12.2. Os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos acima, serão exigidos apenas dos 
candidatos classificados e convocados para a nomeação. 
 
12.3. Os candidatos convocados e habilitados serão nomeados obedecendo-se a ordem crescente de 
classificação por cargo. 
 
12.4. Os candidatos nomeados terão um prazo máximo de 30 (trinta) dias para tomar posse no cargo, 
contados a partir da data da publicação do ato. 
 
12.5. Não será prorrogado o prazo de Posse no cargo, a fim de que o candidato convocado complete as 
exigências previstas neste edital para habilitação no cargo. 
 
12.6. As providências e atos necessários para a nomeação e posse dos candidatos aprovados 
classificados e habilitados são de competência e responsabilidade do Município de Balneário Camboriú. 
 
12.7. A classificação neste concurso público, não assegura ao candidato o direito de ingresso 
automático no Quadro de Pessoal permanente do Município de Balneário Camboriú. 
 
12.8. O candidato que na data da Posse estiver com 70 (setenta) anos, ou mais, de idade não será 
nomeado, em razão do disposto no Inciso II, do parágrafo 1º, do Art. 40 da Constituição Federal, com 
redação dada pela Emenda Constitucional nº. 20, de 15/12/98 (DOU de 16/12/98), combinada com a 
com o artigo 63 da Lei Municipal 2.421/2004. 
 
12.9. O candidato no ato da posse deverá comprovar idade mínima de 18 anos completos. 
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13. DO FORO 
 
13.1. O foro para dirimir qualquer questão relacionada com o Concurso Público de que trata este Edital 
é o de Balneário Camboriú, Santa Catarina. 
 
14. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 
 
14.1 Fica delegada competência à FEPESE para: 

a) Divulgar e prestar informações sobre o Concurso Público objeto deste Edital; 
b) Receber os requerimentos de inscrições; 
c) Deferir e indeferir e homologar as inscrições; 
d) Elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas escritas e de títulos; 
e) Receber e julgar os recursos previstos neste Edital; 
f) Receber os valores da inscrição; 
g) Divulgar o Resultado do Concurso. 

 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.  
 
15.1. Ao inscrever-se o candidato concorda que seus dados de identificação e desempenho, sejam 
divulgados no endereço eletrônico do concurso e ou qualquer outra mídia, em atendimento às 
disposições do presente edital e às normas legais.  
 
15.2 É vedada à inscrição neste Concurso Público de quaisquer membros da Comissão do Concurso, 
tanto da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú como da FEPESE.  
 
15.3. Os casos não previstos neste edital, no que tange à realização deste Concurso Público, serão 
resolvidos, conjuntamente, pela FEPESE e pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.  
 

 
 
 

Balneário Camboriú, 15 de junho de 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         EDSON RENATO DIAS                                                              JOÃO BATISTA LEAL 

 
    Prefeito Municipal de Balneário Camboriú                         Secretário de Gestão Administrativa 
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ANEXO I 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ENSINO SUPERIOR 
CONHECIMENTOS GERAIS 
PORTUGUÊS. Fonética (acentuação tônica e gráfica). Sintaxe (análise sintática, funções sintáticas, 
termos da oração: essenciais, integrantes e acessórios). Orações coordenadas. Orações subordinadas 
substantivas, adjetivas e adverbiais. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. 
Predicação verbal. Crase. Colocação pronominal. Semântica: Significação das palavras no contexto. 
Homônimas, parônimas, antônimas, sinônimas, monossemia e polissemia. Sentido denotativo e 
conotativo (figurado). Pontuação gráfica. Vícios de linguagem. Redação Oficial. 
TEMAS ATUAIS: O mundo pós-guerra: Surgimento da Organização das Nações Unidas (ONU); A 
guerra fria; A descolonização afro-asiática. As últimas décadas do século XX e o início do século XXI: A 
crise do socialismo na Europa; Os conflitos no Oriente Médio; A Comunidade Européia - o Mercado 
Comum Europeu; o MERCOSUL. Os problemas do meio ambiente. O Brasil pós-guerra: A 
redemocratização; O governo Juscelino Kubitscheck; o governo Jânio Quadros; o governo João 
Goulart; os governos militares; campanha das Diretas-já; a Nova República, o governo José Sarney; o 
governo Fernando Collor de Mello; o governo Fernando Henrique Cardoso O Brasil contemporâneo: 
Aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais.  
LEGISLAÇÃO: Contistuição da República Federativa do Brasil. Lei Municipal 1069/91 (Estatuto dos 
Servidores públicos Municipais). 
Importante: Poderão se constituir em matéria da prova todas as alterações das leis constantes do 
programa, aprovadas até a data de publicação do edital. 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA‐ Criação de pastas e arquivos. Salvar arquivos. Criar Atalhos. Cópia, 
back up e transferência de arquivos. Word: Criação de documentos. Barras e ferramentas. Formatação 
de Textos. Inserir tabelas, figuras. Impressão. Excel. Uso das principais ferramentas. Uso das principais 
funções e fórmulas. Criação de Gráficos. Internet: Noções de navegação, download e up load de 
arquivos. Correio eletrônico. Noção de operação de  impressoras e fac símile. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA.  Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na 
prática clínica diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, 
Farmacologia, Controle de infecções hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde 
da Família (PSF). Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho 
cardiovascular. Métodos diagnósticos: eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina nuclear, 
hemodinâmica, ressonância magnética, radiologia. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: 
diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Síndromes clínicas crônicas e 
agudas: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e profilaxia. Doença reumática. Valvopatias. 
Diagnóstico e tratamento. Miocardiopatias. Diagnóstico e tratamento. Insuficiência cardíaca congestiva. 
Doença de Chagas. Arritmias cardíacas. Diagnóstico e tratamento. Distúrbios de condução. Marca-
passos artificiais. Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar. Síncope. Doenças do pericárdio. 
Doenças da aorta. Embolia pulmonar. Cor pulmonar. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. 
Infecções pulmonares. 
MÉDICO DERMATOLOGISTA. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro 
na prática clínica diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, 
Farmacologia, Controle de infecções hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde 
da Família (PSF). Exame dermatológico. Dermatoses alérgicas. Acne, Eritema polimorfo e eritema 
nodoso. Rosácea. Dermatite seborréica. Urticária. Farmacodermias. Psoríase. Manifestações 
dermatológicas de doenças do tecido conjuntivo. Discromias. Doenças bolhosas. Líquen plano e 
erupções liquenóides. Úlcera da perna. Dermatoses ectoparasitárias. Dermatoviroses. Micoses. Vitiligo. 
Alopecia. DST. Zoodermatoses mais comuns no nosso meio. Leishmaniose tegumentar americana. 
Hanseníase. Dermatoses pré-cancerosas. Câncer cutâneo. Nevos. Fotodermatoses. Dermatoses 
ocupacionais. 
MÉDICO DO TRABALHO.  Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na 
prática clínica diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, 
Farmacologia, Controle de infecções hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde 
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da Família (PSF). Noções básicas para o reconhecimento dos riscos potenciais à saúde nos locais de 
trabalho. Epidemiologia e bioestatística relacionadas à saúde ocupacional. Doenças originadas pelo 
trabalho: Identificação e Prevenção. Agentes químicos (metais, solventes, gases e poeiras). Agentes 
físicos (ruídos, temperatura, radiação ionizante e não ionizante). Agentes biológicos (vírus, bactérias, 
protozoários) Fatores ergonômicos (movimentos repetitivos, elevação de peso, posições estáticas e 
dinâmicas). Ergonomia: Princípios básicos da adaptação do posto de trabalho ao ser humano. 
Fundamentos de biomecânica e sua aplicação prática na prevenção das lombalgias e tenossinovites 
relacionadas ao trabalho. Doenças degenerativas e crônicas, agravadas por condições especiais de 
trabalho. Exames, avaliações e visitas médicos ocupacionais. Saúde mental do trabalhador e estresse. 
Vigilância sanitária nos locais de trabalho (tóxicos sociais e doenças transmissíveis). Atendimento 
médico ambulatorial e nas urgências e emergências clínicas no local de trabalho. Acidentes do 
trabalho: Aspectos clínicos, preventivos, trabalhistas e previdenciários. Promoção de saúde nos 
ambientes de trabalho. 
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA- Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso 
corriqueiro na prática clínica diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia 
médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa 
de Saúde da Família (PSF). Diabetes Mellitus: Diagnóstico Clínico, Diagnóstico Laboratorial, Tratamento 
Ambulatorial, Complicações Crônicas - Diagnóstico e Tratamento, Oculopaticas, Neuropatias, 
Nefropatias, Angiopatias, Hipoglicemias, Resistência Insulínica; Tireóide: Diagnóstico Diferencial dos 
Nódulos Tireoidianos, Câncer de Tireóide - Diagnóstico e Tratamento, Hipertireoidismo, 
Hipotireoidismo, Tireoidites Aguda, Subaguda e Crônica - Diagnóstico e Tratamento; Hiperprolactinemia 
- Diagnóstico e Tratamento, Tumores Hipofisários - Diagnóstico Clínico, Laboratorial e Radiológico, 
Diabetes Insipidus e SIADH, Testes Funcionais do Eixo Hipotálamo-Hipofisário; Adrenal: Síndrome de 
Cushing - Diagnóstico Diferencial e Tratamento, Insuficiência Adrenal - Diagnóstico e Tratamento, 
Defeitos de Síntese de Adrenal, Hiperaldosteronismo e Hipoaldosteronismo, Feocromocitoma; 
Puberdade; Puberdade Precoce - Diagnóstico e Tratamento, Retardam Puberal - Diagnóstico e 
Tratamento; Reprodução: Amenorréia - Diagnóstico Diferencial e Tratamento, Infertilidade Masculina e 
Feminina, Hirsutismo - Diagnóstico Diferencial e Tratamento, Síndrome de Ovários Policísticos, 
Menopausa e Reposição Hormonal, Tumores Ovarianos e Testiculares; Alterações Metabólicas: 
Diagnóstico Diferencial de Obesidade, Hiperlipemias - Diagnóstico e Tratamento, Tratamento Dietético 
de Obesidade e Hiperlipemias; Paratireóides: Hiperparatireoidismo - Diagnóstico e Tratamento, 
Hipoparatireoidismo - Diagnóstico e Tratamento, Diagnóstico Diferencial das Hipercalcemias, 
Osteoporose - Diagnóstico e Tratamento, Diagnóstico Diferencial dos Distúrbios de Calcificação. 
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA- Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso 
corriqueiro na prática clínica diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia 
médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa 
de Saúde da Família (PSF). Hemorragia digestiva. Abdome agudo. Doença do refluxo gastroesofagiano. 
Esofagites. Tumores do esôfago (benignos e malignos). Doença ulcero-peptica. Helycobacter pylori e 
doenças associadas. Gastrites. Tumores do estômago (benignos e malignos). Má absorção intestinal. 
Doença celíaca. Diarréia aguda. Diarréia crônica. Tumores do intestino delgado. Enteroparasitoses. 
Tumores do cólon (benignos e malignos). Doenças diverticular do tubo digestivo. Pancreatite aguda. 
Pancreatite crônica. Tumores do pâncreas. Cistos e pseudocistos do pâncreas. Colelitíase e suas 
complicações. Câncer da vesícula biliar. Hepatites agudas. Hepatites crônicas. Hepatite autoimune. 
Cirrose hepática. Carcinoma hepatocelular. Disfagia. Odinofagia. Ascite. Hipertensão porta. Icterícia. 
Constipação intestinal. Distúrbios funcionais do tubo digestivo. Doenças inflamatórias intestinais. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA- Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na 
prática clínica diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, 
Farmacologia, Controle de infecções hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde 
da Família (PSF). Gestação humana: anatomia e embriologia do trato genital feminino, ovulação e 
espermatogênese, diagnóstico de gravidez; Fisiologia da gestação: endométrio, decídua: menstruação 
e gravidez, anexos fetais, endocrinologia do ciclo gestativo, desenvolvimento morfo-funcional do feto, 
adaptações maternas à prenhez; Assistência pré-natal: pré-natal, estática fetal, pelve normal; 
Trabalho de parto - parto normal: fisiologia do trabalho de parto, mecanismo do parto, condução do 
trabalho de parto normal, assistência ao parto, anestesia e analgesia em obstetrícia, o recém-nado, 
puerpério normal; Distúrbios do trabalho de parto: discinesias, distocia devido à anormalidade na 
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apresenção, posição e no desenvolvimento fetal, distocia devido à anormalidade do trajeto, 
tocotraumatismo; Tococirurgia: fórceps, parto pélvico, grande extração, versão interna e externa, 
operação cesariana. Anormalidade do puerpério: doenças do secundamento, infecção puerperal, 
mastite, papel da obstetra no aleitamento materno; Interrupção da gestação: aborto, gestação 
ectópica; Doenças da placenta e membranas: doenças da placenta, neoplasia trofoblástica gestacional, 
amniorrexe prematura; Doenças específicas da gestação: préeclampsia, hemorragias do terceiro 
trimestre, prematuridade, pós-datismo, gestação múltipla; Anormalidades fetais: genética, diagnóstico 
pré-natal, drogas na gestação, ultra-sonografia; Avaliação da vitalidade fetal: cardiotocografia, perfil 
biofísico fetal, dopiervelocimetria; Doenças clínicas intercorrentes do ciclo grávido puerperal: cuidados 
intensivos e traumatismos, cardiopatias, pneumopatias, nefropatias, uropatias, doenças do aparelho 
digestivo, endocrinopatias, doenças do tecido conjuntivo, neuropatias, DST, infecçõe 
MÉDICO INTERNISTA Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na 
prática clínica diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, 
Farmacologia, Controle de infecções hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde 
da Família (PSF). 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 lípides. 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 cerebrovasculares; cefaléias; avaliação das síncopes; miastenia 
gravis; doença de Parkinson; diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva; distúrbios ansiosos e 
depressão.  
 
MÉDICO INFECTOLOGISTA. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro 
na prática clínica diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, 
Farmacologia, Controle de infecções hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde 
da Família (PSF). Epidemiologia das doenças infecciosas. Mecanismos de Transmissão. Reservatórios. 
Veículos e Vetores. Incidência, prevalência ou probabilidade pré-teste. Morbidade, mortalidade, 
letalidade, gravidade. Vigilância Epidemiológica. Fatores determinantes da endemia e epidemias. 
Medidas de controle. Mecanismos de agressão e defesa nas doenças infecciosas. Imunologia das 
doenças infecciosas. Solicitação e interpretação de exames complementares. Microbiologia clínica. 
Imunodiagnóstico. Métodos moleculares. Testes de sensibilidade aos antimicrobianos. Cálculo de 
sensibilidade, especificidade, valor preditivo ou probabilidade pós-teste. Manifestações clínicas das 
doenças infecciosas. Diagnóstico diferencial. Síndrome febril. Febre de origem obscura. Tratamento das 
doenças infecciosas. Antibióticos e quimioterápicos antiinfecciosos. Classificação. Mecanismo de ação. 
Resistência. Efeitos colaterais. Princípios gerais de uso. Associações. Emprego em situações especiais. 
Uso profilático. Infecções causadas por vírus. Viroses respiratórias. Viroses exantemáticas. Raiva. 
Caxumba. Infecções pelos Herpesviridae. Dengue. Febre amarela. Retro viroses. Hepatites virais. 
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Infecções causadas por bactérias. Estreptococcias. Estafilococcias. Febre tifóide. Leptospirose. 
Tuberculose. Infecções por micobactérias atípicas. Infecções por Chlamydia spp. Infecções por 
Mycoplasma spp. Rickettsioses e infecções por agentes relacionados às rickéttsias. Sepse. Síndrome da 
Resposta Inflamatória Sistêmica. Endocardites. Meningoencefalites e supurações intracranianas. 
Infecção urinária. Pneumonia, abscesso pulmonar e derrame pleural. Infecções causadas por fungos. 
Paracoccidioidomicose. Criptococose. Histoplasmose. Candidíase. Pneumocistose. Infecções causadas 
por protozoários. Malária. Doença de Chagas. Toxoplasmose. Leishmanioses. Enteroprotozooses. 
Babesiose. Infecções causadas por helmintos. Esquistossomose mansônica. Geohelmintíases. Teníases 
e cisticercose. Filarioses. Larva migrans cutânea e visceral. Toxiinfecções. Tétano. Botulismo. Difteria. 
Cólera. Toxi-infecções alimentares. Infecções sexualmente transmissíveis. Infecções transfusionais. 
Síndrome de imunodeficiência adquirida. Infecções no hospedeiro imunocomprometido. Síndrome de 
mononucleose infecciosa. Diarréias infecciosas. Infecções e trauma. Mordeduras de animais e acidentes 
causados por animais peçonhentos. Complicações infecciosas das queimaduras. Conduta antiinfecciosa 
em vítimas de abuso sexual. Infecções Hospitalares. Complicações Infecciosas do Tratamento Médico. 
Urgências em Doenças Infecciosas. Profilaxia das doenças infecciosas. Isolamento. Quarentena. 
Imunizações. Quimioprofilaxia. Aconselhamento de viajantes. Normas de biossegurança. Cuidados 
universais com materiais biológicos. Conduta nos acidentes pérfuro-cortantes. Imunizações em 
médicos e profissionais de Saúde. 
 
MÉDICO NEFROLOGISTA. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na 
prática clínica diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, 
Farmacologia, Controle de infecções hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde 
da Família (PSF).  Provas de função renal. Equilíbrio Hidroeletrolítico: Equilíbrio do sódio; Equilíbrio da 
água; Equilíbrio do potássio; Metabolismo do cálcio; Metabolismo do magnésio; Plano de reposição 
hidroeletrolítica. Equilíbrio ácidobásico: Aspectos fisiológicos; Aspectos clínicos; Aspectos Laboratoriais; 
plano de correção de distúrbios ácido-básicos. Sídromes renais: o rim da doença sistêmica 
hipertensiva; Síndrome nefrítica; Síndrome nefrótica; Infecções urinárias; Insuficiência renal e aguda; 
Insuficiência renal crônica; Nefropatias congênitas; O rim nas doenças sistêmicas; Nefropatia 
tóxica.Procedimentos dialíticos: Acesso vascular para hemodiálise; Anticoagulação; Indicações de 
diálise peritoneal e Hemodiálise; Complicações da diálise peritoneal e hemodiálise. Evolução dos 
pacientes em diálise: problemas clínicos; Anestesia e uso de drogas em pacientes com insuficiência 
renal crônica e aguda em tratamento dialítico. Transplante renal: Preparação do receptor; Preparação 
do doador; Imunossupressão no transplante renal; Controle clínico do receptor pós-transplante; 
Complicações clínicas. 
MÉDICO NEUROPEDIATRA.  Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro 
na prática clínica diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, 
Farmacologia, Controle de infecções hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde 
da Família (PSF). Avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor do lactente. Transtornos neurológicos 
neonatais. Recém nato hipotônico. Convulsões neonatais. Crises convulsivas ocasionais e 
circunstanciais. Estado de mal convulsivo. Síndromes epilépticas e drogas anticonvulsivantes. 
Cefaléias. Infecção e parasitoses do sistema nervoso. Erros inatos do metabolismo. Coréias. 
Enfermidades neuro vasculares. Encefalopatias crônicas não progressivas. Maformações congênitas do 
SNC. Tumores intra cranianos. Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas. Disfunção cerebral 
mínima. Deficiência mental. Paralisia cerebral infantil. Hidrocefalia e craniossinostose. Hipertensão intra 
craniana. Traumatismo craniano. Coma na infância. 
MÉDICO NEUROLOGISTA. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na 
prática clínica diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, 
Farmacologia, Controle de infecções hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde 
da Família (PSF). Infecções do sistema nervoso central. Doenças Vasculares Cerebrais. Hipertensão 
intracraniana. Comas. Epilepsias. Doenças Desmilelinizantes. Doenças neuromusculares. Neuropatias 
periféricas. Demências. Doenças Congênitas. Algias e Cefaléias. Princípios gerais da Psicofarmacologia. 
Doenças Extrapiramidais. Doenças Metabólicas e tóxicas. Sono normal e seus distúrbios. Alcoolismo e 
crise de abstinências.  
MÉDICO ORTOPEDISTA. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na 
prática clínica diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, 
Farmacologia, Controle de infecções hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde 
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da Família (PSF). Anatomia do sistema musculoesquelético e Articular. Exame físico e semiologia 
ortopédica. Fraturas, luxações e lesões ligamentares do esqueleto axial: mecanismo causal, 
classificação, diagnóstico e tratamento. Fraturas do membro superior no adulto e na criança: 
mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Fraturas do membro Inferior no adulto e na 
criança: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Afecções Infecciosas do aparelho 
osteomioarticular. Patologias congênitas do esqueleto axial, membros superiores e membros inferiores, 
na criança e no adulto. Vias de acesso em cirurgia traumato-ortopédica. Lesões tumorais e pseudo 
tumorais na criança e no adulto, que afetam o aparelho osteomioarticular. Desordens adquiridas 
acometendo a cartilagem de crescimento. Embriologia, fisiologia do aparelho osteomioarticular. 
Propedêutica e tratamento das deformidades angulares e rotacionais, que acometem o esqueleto axial 
e apendicular. Radiologia convencional e avançada: TC, RM, US. Navegação. Propedêutica e tratamento 
das afecções degenerativas que acometem o esqueleto axial e apendicular. Doenças Ocupacionais 
Relacionadas ao Trabalho-DORT (ex- L.E.R.). Afecções da Coluna Vertebral-
Cervicobraquialgias,Dorsalgias,Lombalgias e Lombociatalgias Agudas e Crônicas. Urgências em 
Traumato-Ortopedia e Emergências Traumato-Ortopédicas. Doenças Osteometabólicas . 
MÉDICO PNEUMOLOGISTA. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na 
prática clínica diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, 
Farmacologia, Controle de infecções hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde 
da Família (PSF). Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Tosse Crônica; Tuberculose. Tromboembolismo 
Pulmonar; Influenza; Prevenção. Pneumologia Pediátrica: Fibrose cística. Pneumonias. 
Broncoespasmos. Imunodeficiências. Alergias. Supurações Pulmonares: Bronquectasias. Abcesso 
Pulmonar primário e secundário. Sarcoidose; Pneumoconioses;Provas de Função Pulmonar / 
Gasometria: Interpretação de resultados. Derrames Pleurais. 
MÉDICO PROCTOLOGISTA. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na 
prática clínica diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, 
Farmacologia, Controle de infecções hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde 
da Família (PSF). 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. Anatomia da parede ântero-lateral do abdome. Incisões 
abdominais. Técnica geral das laparotomias. Cirurgia video-laparoscópica colo-retal. Diagnóstico das 
doenças do ânus, reto e cólon. Exame do abdome e proctológico, Colonoscopia, Exame radiológico 
simples e contrastado. Tomografia computadorizada, ressonância magnética e ultrassonografia endo-
retal. 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. 
Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Doença pilonidal sacro-
coccígea. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. 
Prurido anal. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Conduta terapêutica. Doenças sexualmente 
transmissíveis em Coloproctologia. Sindrome da imunodeficiência adquirida. Prolapso e procidência do 
reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. 
Malformações congênitas do cólon e da região anorretal. Classificação. Considerações embriológicas. 
Anomalias associadas. Diagnóstico. Conduta terapêutica. lncontinência anal. Etiopatogenia. Quadro 
clínico e diagnóstico. Conduta terapêutica. Abdomen 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 terapêutica. Doengas 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. 
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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. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na 
prática clínica diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, 
Farmacologia, Controle de infecções hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde 
da Família (PSF). Psicopatologia. Delirium, demência, transtornos amnésticos e outros transtornos 
cognitivos; Transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas; Esquizofrenia e outros 
transtornos psicóticos; Transtornos do humor; Transtornos de ansiedade; Transtornos somatoformes; 
Transtornos alimentares; Transtornos do sono; Transtornos de adaptação e transtorno de estresse pós-
traumático; Transtornos dissociativos; Transtornos da identidade e da preferência sexual; Transtornos 
da personalidade; Transtornos factícios, simulação, não adesão ao tratamento; Transtornos emocionais 
e comportamentais com início usualmente ocorrendo durante a infância ou adolescência; Interconsulta 
psiquiátrica; Emergências psiquiátricas; Psicoterapias; Psicofarmacologia e Psicofarmacoterapia; 
Eletroconvulsoterapia e outras terapias biológicas. 
MÉDICO RADIOLOGISTA. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na 
prática clínica diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, 
Farmacologia, Controle de infecções hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde 
da Família (PSF). Princípios básicos da física das radiações. Medidas de proteção em radiologia 
diagnóstica. Técnicas de imagem radiológica. Princípios básicos da física do ultra-som. Radiologia 
ostearticular. Ultra-sonografia muscular esquelética. Neuroradiologia. Radiologia de face e crânio. Ultra-
sonografia torácica (extra cardíaca). Radiologia torácica. Radiologia do abdome e trato gastrointestinal. 
Ultrasonografia do fígado e vias biliares, baço e pâncreas. Radiologia cardiovascular. Ultrasonografia 
gastrointestinal e retro peritônio. Radiologia do aparelho urinário. Ultra-sonografia do aparelho 
urinário. Radiologia pélvica. Ultra-sonografia pélvica. Radiologia de membros superiores e inferiores. 
Ultra-sonografia de órgãos e estrutura superficiais. Ultra-sonografia cervical e tireóide. Ultra-sonografia 
de bolsa escrotal. Avaliação radiológica do traumatismo. Avaliação radiológica das artrites. Avaliação 
radiológica dos tumores e lesões tumoraes. Avaliação radiológica das infecções musculares 
esqueléticas. Avaliação radiológica das anomalias congênitas e do desenvolvimento. Mamografia. Ultra-
sonografia obstétrica. Ultrasonografia de mamas. 
MÉDICO REUMATOLOGISTA. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro 
na prática clínica diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, 
Farmacologia, Controle de infecções hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde 
da Família (PSF). Exame clínico do paciente reumático.Mecanismos etiopatogênicos da dor da 
inflamação e da autoimunidade. Doenças difusas do tecido conjuntivo: espondiloartropatias - 
vasculites.  Doenças reumáticas de partes moles: bromialgia. Enfermidades da coluna vertebral. 
Osteoartrose, artrites microcristalinas. Doenças osteometabólicas. Artrites infecciosas: neoplasias 
articulares. Doenças sistemáticas com manifestações articulares. Enfermidades reumáticas da criança e 
do adolescente. 
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO- Acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, 
definições, custos dos acidentes do trabalho, taxas de freqüência e gravidade, analise e investigação de 
acidentes, comunicação e registro, Seguro de Acidente do trabalho no Brasil (SAT). Gestão de riscos no 
ambiente de trabalho, definições, analise de riscos, reconhecimento, estimativa de riscos e 
aceitabilidade, probabilidade e gravidade, matriz de riscos, HAZOP,– analise preliminar de riscos, 
árvore de falhas.  Normas Regulamentadoras, Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e 
alterações, serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, comissão 
interna de prevenção de acidentes, equipamentos de proteção individual – EPI, programas de controle 
médico de saúde ocupacional, edificações, programas de prevenção de riscos ambientais, segurança 
em instalações e serviços em eletricidade, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de 
materiais, atividades e operações insalubres, atividades e operações perigosas, ergonomia, programa 
de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, explosivos, líquidos 
combustíveis e inflamáveis, trabalho a céu aberto, proteção contra incêndios, - condições sanitárias e 
de conforto nos locais de trabalho, resíduos industriais, sinalização de segurança, segurança e saúde 
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no trabalho em estabelecimentos de saúde, segurança e saúde no trabalho em espaços confinados. 
Inspeção prévia, embargo e interdição. Higiene Ocupacional, definições, agentes físicos, agentes 
químicos, agentes biológicos, limites de tolerância e exposição, Indicadores Biológicos de Exposição 
(BEI), reconhecimento, avaliação e controle, Programa de Conservação Auditiva (PCA), Programa de 
Proteção Respiratória (PPR),insalubridade, caracterização, descaracterização, perícias, jurisprudências. 
periculosidade, por inflamáveis, por explosivos, por radiações ionizantes ou substâncias radioativas, 
por energia elétrica., caracterização, legislação aplicável, perícias, jurisprudências. FISPQ (Ficha de 
informação de segurança de produtos químicos), riscos à saúde, fogo ou explosões, química do fogo, 
sistemas fixos e moveis de combate a incêndios, vestimentas de proteção, primeiros socorros. Perfil 
profissiográfico, fator acidentário de prevenção, Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário – NTEP, 
critérios para aposentadoria especial, elaboração de laudo técnico. Ergonomia, organização do 
trabalho, conforto ambiental nos locais de trabalho, biomecânica análise ergonômica do trabalho, 
ergonomia cognitiva. Sistemas de gestão integrada de saúde e segurança ocupacionais, auditorias 
(NBR ISO 19011). Legislação aplicada, previdenciária, constitucional, responsabilidade civil e criminal 
em acidentes do trabalho. 
 
 

CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ESCOLARIDADE DE ENSINO MÉDIO 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
PORTUGUÊS. Letras, fonemas e sílabas. Encontros vocálicos e consonantais. Divisão silábica. 
Dígrafos. Estrutura e formação de palavras. Tonicidade. Acentuação gráfica. Crase. Regência verbal e 
nominal. Concordância verbal e nominal. Colocação de pronomes Análise sintática do período simples e 
composto (funções e classificações). Significação de palavras (homônimas, parônimas, antônimas, 
sinônimas). Linguagem figurada. Vícios de linguagem. Redação Oficial. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA‐ Criação de pastas e arquivos. Salvar arquivos. Criar Atalhos. Cópia, 
back up e transferência de arquivos. Word: Criação de documentos. Barras e ferramentas. Formatação 
de Textos. Inserir tabelas, figuras. Impressão. Excel. Uso das principais ferramentas. Uso das principais 
funções e fórmulas. Criação de Gráficos. Internet: Noções de navegação, download e up load de 
arquivos. Correio eletrônico. Noção de operação de  impressoras e fac símile. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO.  Noções sobre anatomia e fisiologia do corpo humano. 
Anatomia das unidades dentárias. Funcionamento geral do consultório: organização de arquivos e 
fichários, atribuições e funções; noções básicas de manuseio de agendas para marcação de consultas e 
preenchimento de fichas. Materiais dentários; radiologia odontológica: técnicas de revelação; 
isolamento do campo operatório; instrumental odontológico; biossegurança; métodos de utilização do 
Flúor tópico; técnicas de higienização bucal; métodos para limitar a propagação de microorganismos, 
controle da infecção. Segurança no trabalho.  
 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO- Políticas de Saúde/SUS. Legislação e ética profissional. 
Indicadores epidemiológicos. Higiene e Segurança do Trabalho. Acidente do Trabalho: conceitos; 
teorias jurídicas; aspectos legais e normativos (CLT – Consolidação das Leis do Trabalho; protocolos 
oficiais de registro e comunicação de Acidente de Trabalho). Métodos e técnicas de investigação e 
análise de acidentes .Gerenciamento de Riscos: Ambientais – conceitos; tipologia/classificação (físicos, 
químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes) Insalubridade; periculosidade; situação de risco 
grave e iminente. Técnicas clássicas e contemporâneas de identificação e análise de riscos; avaliação 
de riscos (monitoramento ambiental) Medidas de Controle de Riscos (proteção coletiva, proteção 
individual)Mapa de Riscos. Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho e Meio-Ambiente: 
conceitos; legislação e normas nacionais e internacionais; Programas de Segurança do Trabalho : 
Prevenção de Riscos Ambientais Controle Médico de Saúde Ocupacional .Condições e Meio. roteção 
Respiratória .Conservação Auditiva . Ergonomia Técnicas de Segurança..Permissão para trabalhos 
perigosos: liberação de serviços a quente e a frio.Permissão para trabalhos perigosos: liberação de 
serviço em espaço confinado Noções de explosividade; atmosfera de risco, gases combustíveis, tóxicos 
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e asfixiantes Segurança no trabalho de soldagem. Transporte de produtos perigosos. Fundamentos de 
Controle de Emergência. Proteção contra Incêndio e Explosões. 
 


