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EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO N° 03/2010  
 
A Prefeitura do Município de Catanduva  através da Secretaria Municipal de Administração, nos 
termos da legislação vigente, torna pública a abertura de inscrições ao Concurso Público para provimento 
dos cargos vagos abaixo e das demais vagas que porventura surgirem durante o prazo de validade do 
presente concurso. 
 
As provas serão aplicadas no dia 18 de julho ou 01 de agosto  de 2010, em horário e local a ser definido, 
em Edital de Convocação para provas, que será publicado no dia 0 9 de julho de 2010 , no jornal 
“Imprensa Oficial do Município de Catanduva” e divulgado nos sites www.catanduva.sp.gov.br  e 
www.ibamsp-concursos.org.br , conforme item 4.5 deste Edital. 

 
A realização do Concurso Público foi autorizada pelo Senhor Prefeito, conforme despacho exarado em 
processo próprio. 
 
O Concurso Público será regido pelas instruções especiais a seguir transcritas. 

 
Instruções Especiais 

1.  DOS CARGOS 

1.1. Os cargos, as vagas, a escolaridade, as exigências, a carga horária semanal, os salários e as taxas de 
inscrição são estabelecidos abaixo: 

Cód 
cargo CARGO REQUESITOS/ESCOLARIDADE / Carga 

Horária 
SALÁRIO 

R$ 

VAGAS 
PARA 

CONCUR-
SO 

401 MÉDICO CARDIOLOGISTA 

Curso Superior em Medicina + Curso de 
Especialização em Cardiologia 
registrado no Conselho Regional de 
Medicina / 20 H/SEM 

1.314,48 01 

402 MÉDICO DO TRABALHO 

Curso Superior em Medicina + Curso de 
Especialização em Medicina e 
Segurança do Trabalho registrado no 
Conselho Regional de Medicina / 20 
H/SEM 

1.314,48 02 

403 
MÉDICO 

ENDOCRINOLOGISTA 

Curso Superior em Medicina + Curso de 
Especialização em   Endocrinologia               
registrado no Conselho Regional de 
Medicina / 20 H/SEM 

1.314,48 01 

404 MÉDICO GINECOLOGISTA 

Curso Superior em Medicina + Curso de 
Especialização em Ginecologia 
registrado no  Conselho Regional de 
Medicina / 20 H/SEM 

1.314,48 01 

405 
MÉDICO GINECO-

OBSTETRA 

Curso Superior em Medicina + Curso de 
Especialização em     Ginecologia e 
Obstetrícia registrado no  Conselho 
Regional de Medicina / 20 H/SEM 

1.314,48 01 

406 MÉDICO INFECTOLOGISTA 

Curso Superior em Medicina + Curso de 
Especialização em Infectologia 
registrado no  Conselho Regional de 
Medicina / 20 H/SEM 

1.314,48 01 

407 MÉDICO NEFROLOGISTA 

Curso Superior em Medicina + Curso de 
Especialização em Nefrologia registrado 
no  Conselho Regional de Medicina / 20 
H/SEM 

1.314,48 01 
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Cód 
cargo CARGO REQUESITOS/ESCOLARIDADE / Carga 

Horária 
SALÁRIO 

R$ 

VAGAS 
PARA 

CONCUR-
SO 

408 MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

Curso Superior em Medicina + Curso de 
Especialização em  Oftalmologia 
registrado no  Conselho Regional de 
Medicina / 20 H/SEM 

1.314,48 01 

409 
MÉDICO  

ONCOLOGISTA 

Curso Superior em Medicina + Curso de 
Especialização em     Oncologia 
registrado no  Conselho Regional de 
Medicina / 20 H/SEM 

1.314,48 02 

410 MÉDICO PATOLOGISTA 

Curso Superior em Medicina + Curso de 
Especialização em Patologia Clinica   
registrado no  Conselho Regional de 
Medicina / 30 H/SEM 

1.314,48 01 

411 MÉDICO PEDIATRA 

Curso Superior em Medicina + Curso de 
Especialização em   Pediatria  registrado 
no  Conselho Regional de Medicina / 20 
H/SEM 

1.314,48 10 

412 MÉDICO PLANTONISTA 
Curso Superior em Medicina  registrado 
no  Conselho Regional de Medicina / 20 
H/SEM 

1.314,48 10 

413 MÉDICO PNEUMOLOGISTA 

Curso Superior em Medicina + Curso de 
Especialização em  Pneumologia 
registrado no  Conselho Regional de 
Medicina / 20 H/SEM 

1.314,48 01 

414 MÉDICO PSIQUIATRA 

Curso Superior em Medicina + Curso de 
Especialização em Psiquiatria registrado 
no  Conselho Regional de Medicina / 20 
H/SEM 

1.314,48 02 

415 MÉDICO RADIOLOGISTA 

Curso Superior em Medicina + Curso de 
Especialização em  Radiologia 
registrado no  Conselho Regional de 
Medicina / 20 H/SEM 

1.314,48 03 

416 
MÉDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA 

Curso Superior em Medicina + Curso de  
Especialização em  Ultrassonografia  
registrado no  Conselho Regional de 
Medicina / 20 H/SEM 

1.314,48 01 

1.2. A descrição sumária das atribuições dos cargos constam no Anexo I deste Edital conforme Legislação 
vigente. 

1.3. O valor da Taxa de Inscrição é de R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais) 
 
 

2.  DAS INSCRIÇÕES 

2.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital e alterações posteriores, em relação às quais o candidato não poderá alegar 
desconhecimento. 

2.2. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Concurso 
Público. 

2.3. O candidato, ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da lei, que, após a habilitação no 
Concurso Público e no ato da nomeação, irá satisfazer as seguintes condições: 
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma do artigo 12 da Constituição Federal; 
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
c) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo masculino; 
d) estar em situação regular com a Justiça Eleitoral; 
e) possuir escolaridade/pré-requisitos exigidos para o cargo; 
f) não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achando-se no 

pleno gozo de seus direitos civis e políticos; 
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g) submeter-se, por ocasião da convocação, ao exame médico pré-admissional, de caráter 
eliminatório, a ser realizado pela Prefeitura ou por sua ordem, para constatação de aptidão física e 
mental; 

h) não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pública, 
ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal; 

i) preencher as exigências das funções segundo o que determina a Lei e a Tabela do item 1.1 do 
presente Edital. 

j) Não haver sofrido, no exercício de atividade pública, penalidade por atos incompatíveis com o 
serviço público. 

2.4. No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes das exigências contidas no item 2.3, deste 
Capítulo, sendo obrigatória a sua comprovação quando da convocação para ingresso no quadro de 
servidores públicos municipais, sob pena de desclassificação automática, não cabendo recurso.  

2.5. As inscrições ficarão abertas: 

• de 07 a 22 de junho de 2010  através da Internet , de acordo com o item 2.6 deste Capítulo, no 
período,  

• de 18 a 23 de junho de 2010   das 9 às 15 horas no Posto de Atendimento do IBAM instalado na 
Secretaria Municipal de Educação – Rua Amazonas, n°  183 -   Centro  - Catanduva-SP.   

2.6. Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.ibamsp-
concursos.org.br  durante o período das inscrições, através dos links correlatos ao Concurso Público 
e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 

2.6.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, transmitir os dados via 
Internet e imprimir o boleto bancário; 

2.6.2. O boleto bancário disponível no endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br  deverá ser 
impresso para o pagamento do valor da inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha de 
solicitação de inscrição on-line; 

2.6.3. Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição acrescido de R$ 3,00, a título de 
ressarcimento de despesas com material e serviços da Internet, de acordo com as instruções 
constantes no endereço eletrônico, até a data limite para encerramento das inscrições; 

2.6.4. O candidato que realizar sua inscrição via Internet poderá efetuar o pagamento do valor da inscrição 
por boleto bancário, pagável em qualquer banco; 

2.6.5. A partir de dois dias  úteis após o pagamento do boleto o candidato deverá conferir no endereço 
eletrônico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) se os dados da inscrição 
efetuada pela Internet foram recebidos e o valor da inscrição foi creditado; 

2.6.5.1. Para efetuar consultas o candidato deverá acessar o site www.ibamsp-concursos.org.br e no link 
“área do candidato” digitar seu RG e data de nascimento. Para tanto é necessário que o candidato 
cadastre esses dados corretamente.  

2.6.6. As inscrições efetuadas via Internet somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento 
do valor da inscrição; 

2.6.7. As solicitações de inscrição via Internet, cujos pagamentos forem efetuados após a data do 
encerramento das inscrições, não serão aceitas; 

2.6.8. O candidato inscrito via Internet não deverá enviar cópia do documento de identidade, sendo de sua 
exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato da inscrição, sob as penas da 
lei; 

2.6.9. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) e a Prefeitura de Catanduva não se 
responsabilizam por solicitações de inscrições via Internet não recebidas por motivo de ordem 
técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, 
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados; 

2.6.10. O descumprimento das instruções de inscrição via Internet implicará a não efetivação da inscrição. 
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2.7. Ao se inscrever o candidato deverá indicar, na ficha de inscrição ou no formulário de inscrição via 
Internet, o  código do cargo para o qual pretende concorrer, conforme tabela constante do item 1.1 
deste Edital. 

2.7.1. O candidato que deixar de indicar, na ficha de inscrição ou no formulário de inscrição via Internet, o 
código da opção do cargo terá sua inscrição cancelada. 

2.7.2. Para efetuar sua inscrição o candidato poderá, também, utilizar os equipamentos do Programa 
Acessa São Paulo (locais públicos para acesso à internet) a seguir relacionado:  
Rua Rio de Janeiro n°100, na Estação Cultura  

2.7.3. Este programa, além de oferecer facilidade para os candidatos que não têm acesso à Internet, é 
completamente gratuito. Para utilizar os equipamentos, basta fazer um cadastro apresentando o RG 
nos próprios Postos Acessa São Paulo. 

2.8. Para inscrever-se no Posto de Atendimento  indicado no item 2.5, o candidato deverá, no período das 
inscrições: 

2.8.1. Efetuar depósito da taxa de inscrição, no valor estabelecido na Tabela do item 1.1 deste Edital no 
Banco Santander, agência 0648, conta corrente 13.00 2647-3 ou Banco do Brasil, agência 2234-
9, conta corrente nº 5801-7 ou Banco Itaú, agência 0311, conta corrente nº 79614-8  e 
comparecer  ao Posto de Atendimento definido no item 2.5 munid o do comprovante de 
depósito da taxa de inscrição e original do documen to de identidade , para fornecer os dados 
para digitação de sua ficha. 

2.8.2. Conferir a ficha de inscrição, assumindo total responsabilidade pelos dados informados, inclusive a 
data de nascimento (considerada como critério de desempate) assinando-a e receber o protocolo 
confirmando a efetivação da inscrição. 

2.8.3. O depósito referente ao pagamento da inscrição poderá ser efetuado em dinheiro e em cheque do 
próprio candidato. Os pagamentos efetuados em cheque somente serão considerados quitados após 
a respectiva compensação.  

2.8.4. Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, considerar-se-á automaticamente 
sem efeito a inscrição. 

2.8.5. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição, arcando com as 
eventuais conseqüências de erros de preenchimento daquele documento. 

2.9. Ao inscrever-se no Concurso Público, é recomendável ao candidato observar atentamente as 
informações sobre a aplicação das provas. 

2.10 As informações prestadas na ficha de inscrição/formulário de inscrição via Internet  serão de inteira 
responsabilidade do candidato, reservando-se à Prefeitura de Catanduva e ao Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal - IBAM o direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher 
esse documento oficial de forma completa e correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos. 

2.11 Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do cargo. 

2.12 As provas para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas do SAEC ocorrerão na mesma data e 
horário das provas do mesmo cargo para a Prefeitura Municipal, não sendo possível, portanto, 
inscrições nos dois cargos. 

2.13 Não haverá devolução da importância paga, ainda que a maior ou em duplicidade, seja qual for o 
motivo alegado. 

2.14 Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, transferência de conta corrente, DOC, ordem de 
pagamento, condicionais ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especificadas neste 
Edital. 

2.15 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido 
neste Edital. 

2.16 O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova, ainda que tenha realizado 
sua inscrição pela internet, deverá solicitá-la, por escrito, no período destinado às inscrições de 18 a 23 
de junho de 2010 , junto ao  Posto de Atendimento do IBAM, localizado na Secreta ria Municipal de 
Educação – Rua Amazonas, n° 183 -  Centro Catanduva -SP das 9 às 15 horas.   
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2.17 O candidato que não o fizer até o término das inscrições, seja qual for o motivo alegado, poderá não 
ter a condição atendida.  

2.18 O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do 
pedido. 

2.19 A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das provas, deverá levar um 
acompanhante que ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda da criança. 

2.19.1 Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração de prova. 
 
 

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. Serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no presente Edital, por cargo, para 
candidatos portadores de deficiência conforme estabelece a legislação. 

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 e alterações. 

3.1.3. As pessoas portadoras de deficiência participarão do Concurso Público 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.  

3.1.4. O candidato inscrito como portador de deficiência deverá fazer prova da deficiência no ato da 
inscrição mediante Laudo Médico emitido no mínimo há 60 (sessenta) dias atestando a espécie e o 
grau ou nível de deficiência, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar a 
previsão de adaptação da sua ou as condições especiais para sua realização.  

3.1.4.1 O candidato portador de deficiência que realizar sua inscrição pela internet deverá entregar seu 
Laudo no local das inscrições no período estabelecido no item 2.16, sob pena de não ser 
considerado como portador de deficiência. 

3.1.5. Os candidatos que não atenderem os dispositivos mencionados nos itens 3.1.4. e 3.1.4.1. 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 em condições especiais.  

3.1.6. O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa condição, não 
poderá impetrar recurso em favor de sua situação.  

3.1.7. Não será nomeado o candidato cuja deficiência não for configurada através de perícia médica 
realizada por junta médica do Município, ou quando esta for considerada incompatível com a função 
a ser desempenhada. 

 
4. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS 
 

4.1. O Concurso Público constará de provas objetivas de múltipla escolha de caráter eliminatório e 
classificatório de acordo com as normas deste Capítulo e do Anexo II deste Edital 

4.2. A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 18 de julho ou 01 de agosto 2010  e serão 
realizadas na cidade de Catanduva-SP. 

4.3. A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados à 
realização das mesmas. 

4.4. Havendo alteração da data prevista no item 4.2, as provas poderão ocorrer em outra data, aos 
domingos. 
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4.5. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais serão divulgados oportunamente 
através de Editais de Convocação para as provas a serem publicados no dia 09 de julho de 2010  no 
jornal “Imprensa Oficial do Município de Catanduva”, no site do IBAM www.ibamsp-
concursos.org.br  e da Prefeitura www.catanduva.sp.gov.br .  

4.6. Não serão enviados cartões de convocação devendo os candidatos tomar conhecimento dos locais e 
horários de aplicação das provas através do Edital de Convocação mencionado no item anterior. 

4.7. Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, no local e no horário 
constantes das listas afixadas e no Edital de Convocação publicado no jornal “Imprensa Oficial do 
Município de Catanduva” e divulgado e no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal - 
IBAM. 

4.8. Não será admitida troca de opção do cargo.  

4.9. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento original de 
identidade que bem o identifique. 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). 

4.10. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, 
carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais nem documentos 
ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados ou quaisquer outros documentos não mencionados no 
item anterior. Não será aceita cópia de documentos de identidade, ainda que autenticada. 

4.11. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a 
identificação do candidato. 

4.12. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, vista ou repetição de prova ou ainda, aplicação da 
prova em outra data ou horários diferentes dos divulgados no Edital de Convocação. 

4.13. O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da prova como 
justificava de sua ausência.  

4.14. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato 
e resultará a eliminação do Concurso Público. 

4.15. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), objetivando garantir a lisura e a idoneidade 
do Concurso Público – o que é de interesse público e, em especial dos próprios candidatos – bem 
como a sua autenticidade solicitará aos candidatos, quando da aplicação das provas, o registro de sua 
assinatura em campo específico na folha de respostas, bem como de sua autenticação digital.  

4.16. As provas objetivas, com duração de 3 (três) horas e terá 30 questões. 

4.17. Cada questão apresentará 4 (quatro) alternativas. 

4.18. Cada questão valerá um ponto e considerar-se-á habilitado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 50% (cinqüenta por cento) de acertos da maior nota obtida pelo grupo. 

4.19. Nas provas objetivas, o candidato deverá assinalar as respostas na folha de respostas personalizadas, 
único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas será de 
inteira responsabilidade do candidato que deverá proceder em conformidade com as instruções 
específicas contidas na capa do caderno de questões e na folha de respostas. 

4.19.1. O candidato deverá ler atentamente as instruções contidas na Capa do Caderno de Questões e na 
Folha de Respostas. 

4.19.2. As instruções contidas no Caderno de Questões e na Folha de Respostas deverão ser 
rigorosamente seguidas sendo o candidato único responsável por eventuais erros cometidos. 

4.19.3. O candidato deverá informar ao fiscal de sua sala qualquer irregularidade nos materiais recebidos 
no momento da aplicação das provas não sendo aceitas reclamações posteriores. 

4.20. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 
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4.21. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão de inteira 
responsabilidade do candidato. 

4.22. Os candidatos deverão comparecer ao local da Prova, com antecedência de no mínimo 30 minutos 
antes do horário previsto para fechamentos dos portões e munidos de caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha e documentação para identificação conforme item nº 4.9.  

4.23. O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova Objetiva, com caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul. 

4.24. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma marcação, emenda 
ou rasura, ainda que legível. 

4.25. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação 
entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 

4.26. Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em outros relativos ao 
Concurso Público, nos comunicados, nas instruções aos candidatos e/ou nas instruções constantes da 
Prova, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das 
provas, o candidato que: 
a) apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões do prédio, 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 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 devolver integralmente o material recebido; 
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; 

l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 
m) não respeitar as instruções dadas pelos fiscais, assim como as contidas na prova.  

4.27. Os celulares e outros aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados da entrada até a saída do 
candidato do local de realização das provas. 

4.28. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal não se responsabilizará por perda ou extravio de 
documentos ou objetos ocorrido no local de realização das provas, nem por danos neles causados. 

4.29. Ao terminar a prova o candidato entregará ao fiscal da sala, sua folha de respostas, identificada em 
campo específico com sua assinatura e sua identificação digital. 

4.30. Por razão de segurança, os Cadernos de Questões da Prova Objetiva somente serão entregues aos 
candidatos no local de aplicação das provas, após decorrido o tempo de 01 hora. 

4.31. No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens 
oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal procederá à inclusão do candidato, mediante a apresentação do boleto 
bancário com comprovação de pagamento e preenchimento de formulário específico. 

4.32. A inclusão de que trata o item 4.31 será realizada de forma condicional e será analisada pelo Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal, na fase do Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de 
se verificar a pertinência da referida inscrição. 
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4.33. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 4.31 a mesma será automaticamente 
cancelada sem direito a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos 
todos os atos dela decorrentes. 

4.34. Quando, após a prova, for constatada, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, a 
utilização de processos ilícitos, o candidato terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado 
do Concurso Público. 

4.35. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em 
virtude de afastamento do candidato da sala de prova. 

 
5.  DA CLASSIFICAÇÃO  

5.1. A nota final dos candidatos será a obtida na prova objetiva. 

5.1.1. Para os demais candidatos, a nota final será aquela obtida na prova objetiva. 

5.2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final, em listas de 
classificação para cada cargo. 

5.3. Serão emitidas duas listas de classificação: uma geral, contendo todos os candidatos habilitados e 
uma especial, para os portadores de necessidades especiais habilitados. 

5.4. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente os seguintes critérios de 
desempate:  
a)  obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos, quando for o caso; 
b)  com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003, entre 

si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 
c)  mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos. 

5.5. Persistindo ainda o empate, poderá haver sorteio com a participação dos candidatos envolvidos. 

5.6. No ato da inscrição, o candidato fornecerá as informações necessárias para fins de desempate, 
estando sujeito às penalidades impostas pela Administração Municipal, em caso de inverídicas. 

 
 

6.     DOS RECURSOS 

6.1. Recursos quanto aos resultados deverão ser digitados ou datilografados e dirigidos à Comissão de 
Concurso, devendo ser entregues e protocolizados pelo próprio candidato junto ao Departamento 
de Recursos Humanos, no Paço Municipal sito à Praça  Conde Francisco Matarazzo nº 
01 – térreo - das 13:00 às 16:30 horas, estar devidamente fundamentados, constando o nome do 
candidato, a opção de cargo, o número de inscrição e telefone, conforme modelo constante do Anexo 
III deste Edital. 

6.2. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis do fato que lhe deu origem, a contar 
do dia da publicação do evento no Jornal “Imprensa Oficial do Município de Catanduva” 

6.3. Caso a divulgação do fato ocorra de segunda a sexta-feira, será considerado como primeiro dia útil o 
da divulgação e o segundo dia, o subseqüente a ele. 

6.4. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se 
referem. 

6.5. Os recursos deverão ser digitados ou datilografados e redigidos em termos convenientes, que 
apontem de forma clara as razões que justifiquem sua interposição dentro do prazo legal. 

6.6. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo estabelecido e que possuírem 
fundamentação e argumentação lógica e consistente, que permita sua adequada avaliação. 

6.7. Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado. 

6.8. Não serão aceitos recursos interpostos por via postal, fac-símile, telex, Internet, telegrama ou por 
qualquer outro meio que não seja o especificado neste Capítulo. 

6.9. A Comissão do Concurso Público constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
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6.10. Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo não serão 
avaliados. 

6.11. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado de forma 
individualizada, ou seja, 01 (um) recurso para cada questão. 

6.12. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos 
presentes à prova. 

6.13. 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. 

6.14. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos e as provas serão 
corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. 

6.15. No caso de procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá eventualmente haver 
alteração dos resultados obtidos pelo candidato em qualquer etapa ou ainda poderá a desclassificação 
do mesmo. 

6.16. O candidato deverá tomar  conhecimento da manifestação proferida pelas bancas examinadoras 
dirigindo-se, pessoalmente, ao Departamento de Recursos Humanos, no Paço Munici pal sito 
à Praça Conde Francisco Matarazzo nº 01 – térreo - das 13:00 às 16:30 horas.  

6.17. A interposição de recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso Público. 
 
 

7. DA NOMEAÇÃO: 

7.1. Os candidatos nomeados estarão sujeitos ao estágio probatório nos termos constitucionais. 

7.2. A nomeação do candidato será feita respeitando-se, rigorosamente, a ordem da Lista de Classificação 
Final. 

7.3. As convocações para preenchimento de eventuais vagas dos aprovados no Concurso Público serão 
feitas através de Edital de Convocação publicado na  “ Imprensa Oficial do Município de Catanduva “ e 
ainda, conforme estabelece a Lei Municipal nº 4.296, de 20 de novembro de 2006, se dará por meio de 
carta registrada, endereçada ao convocado, no endereço fornecido pelo mesmo. O não 
comparecimento do candidato convocado, no prazo estabelecido, será considerado desistência em 
caráter irrevogável. 

7.4. Para efeito de nomeação, fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico e psicológico, de 
caráter eliminatório, realizado pela Prefeitura ou por sua ordem que avaliará sua aptidão física e 
mental para o exercício do cargo; os que não lograrem aprovação não serão nomeados. 

7.5. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço e telefone junto à Setor de Protocolo da 
Prefeitura durante o período de validade do Concurso Público. 

7.6. O Candidato convocado deverá providenciar toda documentação necessária no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis após comparecimento de sua convocação no Departamento de Recursos Humanos, 
sob pena de desistência.  

7.7. É facultado à Administração, exigir dos candidatos classificados, quando da nomeação, além da 
documentação prevista no item 2.3 e sub-itens e do Anexo I deste Edital, outros documentos. 

 
 

8.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação das 
condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas no Edital e nas normas legais 
pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do 
certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. 

8.2. A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em 
dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores não serão objeto de avaliação nas 
provas do Concurso Público. 
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8.3. Não será fornecida informação relativa à convocação, ao resultado das provas e resultado final via 
telefone ou e-mail. 

8.4. Não serão emitidas certidões de aprovação no presente Concurso Público. 

8.5. O prazo de validade deste Concurso Público é de 2 (dois) anos, a contar da data de homologação, 
prorrogável por igual período, a juízo da Administração Municipal. 

8.6. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ou outras irregularidades constatadas 
no decorrer do processo, verificadas a qualquer tempo, acarretará a nulidade da inscrição, prova ou a 
nomeação do candidato, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis. 

8.7. Todos os atos relativos ao presente Concurso Público, convocações para as provas, avisos e 
resultados serão publicados no jornal “Imprensa Oficial do Município de Catanduva” e divulgados 
no site www.ibamsp-concursos.org.br e www.catanduva.sp.gov.br. 

8.8. É responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone atualizados, até que se expire o 
prazo de validade do Concurso Público, para viabilizar os contatos necessários, sob pena de quando 
for nomeado, perder o prazo para tomar posse, caso não seja localizado. 

8.9. A Prefeitura e o IBAM se eximem das despesas decorrentes de viagens e estadas dos candidatos para 
comparecimento a qualquer prova do Concurso Público, bem como objetos pessoais esquecidos e 
danificados nos locais de prova. 

8.10. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova ou tornar sem efeito a nomeação do candidato, 
desde que verificadas falsidades ou inexatidões de declarações ou informações prestadas pelo 
candidato ou irregularidades na inscrição, nas provas e títulos ou nos documentos. 

8.11. 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, sendo do candidato a responsabilidade de acompanhar pelo jornal “Imprensa Oficial 
do Município de Catanduva” as eventuais retificações. 

8.12. O resultado final do Concurso Público será homologado pelo Senhor Prefeito Municipal. 

8.13. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso Público e à apresentação para posse e 
exercício correrão às expensas do próprio candidato. 

8.14. A Prefeitura e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal não se responsabilizam por quaisquer 
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público. 

8.15. Caberá à Banca Examinadora a responsabilidade pela prova, pelo grau de dificuldade, abrangência e 
quantidade de questões dos assuntos, bem como pela extensão da mesma.  

8.16. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão chamados conforme as  necessidades da 
Administração. 

8.17. As vagas reservadas aos portadores de deficiência(s) ficarão liberadas, se não tiver ocorrido inscrição 
nos termos da lei ou aprovação desses candidatos nas provas ou no exame médico específico, e 
serão providos pelos demais candidatos aprovados, com observância à ordem  classificatória 
estabelecida na classificação definitiva.  

8.18. Decorridos 90 (noventa) dias da homologação o Concurso Público e não caracterizando qualquer 
óbice, é facultada a incineração da prova e demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo 
de validade do Concurso Público, os registros eletrônicos. 

8.19. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão designada para a realização do presente Concurso 
Público. 

 
Catanduva, 01 de junho de 2010. 

 
 

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
      Decreto n° 5.570 de 26 de maio de 2010.
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ANEXO I – SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES (conforme legisla ção em vigor) 
 

MÉDICO CARDIOLOGISTA 
Efetua diagnósticos de afecções cardíacas, realizando anamnese, auscultação, radioscopia e por outros 
processos; supervisiona a realização de eletrocardiograma ou executa-o manipulando o eletrocardiógrafo e 
monitores ; realiza exames especiais, tais como, o de angiocardiografia, punções e outros exames 
cardiodinâmicos, utilizando aparelhos e instrumentos especializados; prepara clinicamente o paciente para 
cirurgia, acompanhando a evolução da cardiopatia, tratando-a adequadamente, controla funções cardíacas 
durante o ato cirúrgico, mantendo o controle pela auscultação, eletrocardiógrafo, monitoragem e outros 
exames, garantindo o andamento satisfatório das mesmas; realiza cirurgias do coração e outros órgãos 
toráxicos, utilizando-se do aparelho coração-pulmão artificial, pelo sistema extra-corpóreo, a fim de implantar 
marcapasso, trocar válvulas, fazer anastomose, ponte-safena, transpor artérias mamárias, para correção de 
determinadas arritmias, insuficiências e outras moléstias; realiza controle periódico de doenças hipertensivas, 
de chagas, toxoplasmose, sífilis e cardiopatias inquêmicas, praticando exames clínicos, eletrocardiogramas e 
exames laboratoriais, para prevenir a instalação de insuficiências cardíacas, pericardites e outras tarefas 
correlatas. 
 
MÉDICO DO TRABALHO 
Examina o servidor, utilizando aparelhos e métodos adequados para diagnósticos  anomalias e distúrbios; 
executa exames periódicos de todos os servidores e em especial, aos expostos em atividades de maiores 
riscos de acidentes ou de doenças profissionais, detectando prováveis danos à saúde em decorrência do 
trabalho; avalia com outros especialistas as condições e riscos de acidentes do trabalho, sugerindo  
modificações quanto às normas e procedimentos, caso necessário; elabora e executa programas de proteção 
à saúde dos trabalhadores analisando os fatores de insalubridade, fadiga, fatores de riscos e outros; planeja 
ministra e executa programas de prevenção de acidentes, executa outras tarefas correlatas. 
 
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 
Examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar diagnóstico, requisitar 
exames complementares; registrar a consulta médica, anotando em prontuário próprio as queixas, o exame 
físico e os complementares,  analisar  e  interpretar resultados de exames de Raio-X, bioquímicos, 
hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; 
prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a 
serem observados; participar de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos 
resultados, assim como a realização, em conjunto com a equipe da unidade de saúde, ações educativas de 
prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no Município, participar de reuniões de âmbito 
local, distrital ou regional, mantendo-se constantemente informado sobre as necessidades na unidade de 
saúde,  para promover a saúde e o bem estar da comunidade; zelar pela conservação de boas condições de 
trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um 
melhor atendimento; executar outras tarefas correlatas e específicas de endocronologia 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA 
Examina o paciente fazendo inspeção, palpação e toque, para avaliar as condições gerais dos órgãos; realiza 
exames específicos de colposcopia e colpocitologia, utilizando colposcópio e lâminas, para fazer diagnóstico 
preventivo de afecções genitais e orientação terapêutica; faz cauterização do colo uterino, empregando 
termocautério ou outro processo, para tratar as lesões existentes; executa cirurgias ginecológicas, seguindo as 
técnicas indicadas a cada caso, para corrigir processos orgânicos e extrair órgãos ou formações patológicas; 
participa da equipe de saúde pública, propondo ou orientando condutas, para promover programas de 
prevenção do câncer ginecológico e das mamas ou de outras doenças que afetam a área genital; executa 
outras tarefas correlatas. 
 
MÉDICO GINECO-OBSTETRA 
Examina o paciente, faz anamnese, exame clínico e obstétrico, requisita testes de laboratórios, para 
diagnosticar a gravidez; requisita exames de sangue, fezes e urina, analisa resultados para prevenir e / ou 
tratar enfermidades que ponham em risco a vida da gestante, controla a evolução da gravidez realizando 
exames periódicos, acompanha a evolução do trabalho do parto, verifica a dilatação do colo do útero e 
condições do canal de parto; indica o tipo de parto, atentando para as condições do pré-natal ou do período de 
parto; assiste a parturiente no parto normal, cirúrgico ou cesariano, fazendo-se necessário, episiotomia, 
aplicando fórceps ou cesária, para preservar a vida da mãe e do filho, controla o puerpério imediato  e mediato, 
verifica com a enfermeira a eliminação de lóquios, amamentação, para prevenir   ou tratar infecções ou 
qualquer intercorrência; realiza exame pós-natal, fazendo exame clínico e ginecológico, avaliando a 
recuperação do organismo materno, pode também prestar os primeiros cuidados ao recém-nascido, participar 
de programas ou projetos de saúde pública ligado à saúde materna. 
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MÉDICO INFECTOLOGISTA 
Examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar diagnóstico, requisitar 
exames complementares; registrar a consulta médica, anotando em prontuário próprio as queixas, o exame 
físico e os complementares, analisar e interpretar resultados de exames de Raio-X, bioquímicos, 
hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; 
prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a 
serem observados; participar de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos 
resultados, assim como a realização em conjunto com a equipe da unidade de saúde, ações educativas de 
prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no Município, participar de reuniões de âmbito 
local, distrital ou regional, mantendo-se  constantemente informado sobre as necessidades na unidade de 
saúde, para promover a saúde e o bem estar da comunidade; zelar pela conservação de boas condições de 
trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um 
melhor atendimento; executar outras tarefas correlatas e específicas de infectologia. 
 
MÉDICO NEFROLOGISTA 
Examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar diagnóstico, requisitar 
exames complementares; registrar a consulta médica, anotando em prontuário próprio as queixas, o exame 
físico e os complementares, analisar e interpretar resultados de exames de Raio-X, bioquímicos, 
hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; 
prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a 
serem observados; participar de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos 
resultados, assim como a realização em conjunto com a equipe da unidade de saúde, ações educativas de 
prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no Município, participar de reuniões de âmbito 
local, distrital ou regional, mantendo-se  constantemente informado sobre as necessidades na unidade de 
saúde, para promover a saúde e o bem estar da comunidade; zelar pela conservação de boas condições de 
trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um 
melhor atendimento; executar outras tarefas correlatas e específicas de nefrologia. 
 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
Efetuar diagnóstico de afecções Oftalmológicas, tais como avaliação do campo visual, exame de fundo de 
olho, exame de pressão ocular, realização de anamnese, e todo procedimento necessários  para alcançar seu 
desiderato; requisitar, se necessário, exames complementares; registrar a consulta anotando todos os dados 
no prontuário do paciente; participar de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e 
avaliação dos resultados; executar outras tarefas correlatas que lhe for solicitada pela chefia.   
 
MÉDICO ONCOLOGISTA 
Atender de forma preventiva e curativa à população dentro de sua área de atuação; fazer anamnese do 
paciente; requisitar exames clínicos, laboratoriais, radiológicos e outros que se fizer necessário para 
diagnóstico e tratamento de portador de câncer; participar de programas e projetos de saúde pública ligados à 
área de oncologias, executar outras tarefas correlatas. 
 
MÉDICO PATOLOGISTA 
Realiza testes e exames hematológicos, sorológico, bacteriológico, parasitológico, cropológico, citológico, 
anatomo-patológico e outros, valendo-se de aparelhos e técnicas específicas em laboratório de análise 
clinicas, compara os dados obtidos nos testes e exames realizados em tabelas padronizadas para elucidar e 
estabelecer o diagnóstico. 
 
MÉDICO PEDIATRA 
Examina a criança, auscultando-a, executando palpações e percussões, por meio de estetoscópio e de outros 
aparelhos específicos, para verificara a presença de anomalias e mau formações congênitas do recém 
nascido, avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer diagnóstico; avalia o estágio de crescimento e 
desenvolvimento da criança comparando-a com padrões normais, para orientar a alimentação; indica 
exercícios, vacinação e outros cuidados; estabelece o plano médico-terapêutico-profilático; prescreve 
medicação, dietas especiais para solucionar carências alimentares, anorexia, desidratação, infecções, 
parasitoses e prevenir a tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e outras doenças, trata lesões, doenças ou 
alterações orgânicas infantis, indicando cirurgias, prescrevendo pré-operatório, e acompanhando o pós 
operatório; participa do planejamento e execução e avaliação de planos, programas e projetos de saúde 
pública, enfocando aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção e recuperação da 
saúde física e mental das crianças. 
 
MÉDICO PLANTONISTA 
Examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais,  para determinar diagnóstico, requisitar 
exames complementares; registrar a consulta médica, anotando em prontuário próprio as queixas, o exame 
físico e os complementares, analisar e interpretar resultados de exames de Raio-X, bioquímicos, 



 13 

hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; 
prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a 
serem observados; participar de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos 
resultados, assim como a realização, em conjunto com a equipe da unidade de saúde, ações educativas de 
prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no Município, participar de reuniões de âmbito 
local, distrital ou regional, mantendo-se constantemente informado sobre as necessidades na unidade de 
saúde, para promover a saúde e o bem estar da comunidade; zelar pela conservação de boas condições de 
trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um 
melhor atendimento; executar outra tarefas correlatas, faz plantões noturnos e diurnos e atende urgências e 
emergências. 
 
MÉDICO PNEUMOLOGISTA 
Efetuar diagnósticos de afecções pneumológica, tais como apnéias do sono, asma, câncer de pulmão, doença 
pulmonar  obstrutiva crônica –DPOC, tabagismo, tosse crônica e tuberculose, dentre outras, realizando 
anamnese, auscultação e todo procedimento para alcançar seu desiderato; requisitar, se necessário, exames 
complementares, registrar a consulta anotando todos os dados no prontuário do paciente; participar de 
programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados; executar outras tarefas 
correlatas que lhe for solicitada pele chefia. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA 
Examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar diagnóstico, requisitar 
exames complementares; registrar a consulta médica, anotando em prontuário próprio as queixas, o exame 
físico e os complementares, analisar e interpretar resultados de exames de Raio-X, bioquímicos, 
hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; 
prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a 
serem observados; participar de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos 
resultados, assim como a realização, em conjunto com a equipe da unidade de saúde, ações educativas de 
prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no Município, participar de reuniões de âmbito 
local, distrital ou regional, mantendo-se  constantemente informado sobre as necessidades na unidade de 
saúde, para promover a saúde e o bem estar da comunidade; zelar pela conservação de boas condições de 
trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um 
melhor atendimento; executar outras tarefas correlatas e específicas de psiquiatria. 
 
MÉDICO RADIOLOGISTA 
Examina o paciente, faz exames radiológicos especializados do sistema nervoso, cardiovascular e órgãos 
internos do tórax e abdômen, injetando contrastes líquido ou gasoso, e/ou acionando aparelhos de Raio-X; 
supervisiona a realização de exames radiológicos simples, analisa chapas utilizando um negatoscópio; executa 
outras tarefas correlatas.  
 
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 
Atender de forma preventiva e curativa à população dentro de sua área de atuação; integrar-se com a equipe 
de saúde da unidade para a qual for designado; participar do planejamento, organização, execução, 
acompanhamento e avaliação das ações de saúde; Avaliar através de imagem, a morfologia de órgãos e 
estruturas, diferenciando o normal do patológico; realizar exames ultra-sonográficos e emitir laudos, conforme 
solicitações de exames: ginecológicos, pélvicos, obstétricos, transvaginais, abdominais, torácicos, pequenas 
partes e vasos sangüíneos; executar outras tarefas da mesma natureza e de diferentes níveis de dificuldade; 
participar de programas de saúde pública ligados à sua área de atuação e executar outras tarefas correlatas. 
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ANEXO II – PROGRAMAS DAS PROVAS 
 

CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA  
 

Política de Saúde e Organização de Serviços.  
Reforma Sanitária. VIII Conferência Nacional de Saúde.  
Constituição Federal: Título VIII – da Ordem Social, Cap. II - da Seguridade Social.  Leis: 8.080/90 
e 8.142/90.  
Princípios, diretrizes e estrutura. Gestão: controle social e financiamento.  Municipalização da 
saúde.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

MÉDICO CARDIOLOGISTA 
Anatomia e fisiologia cardíaca; Semiologia e exames em cardiologia; Prevenção primária e secundária de 
eventos cardiovasculares; Procedimentos diagnósticos especializados: radiografia do coração, 
eletrocardiografia, ecocardiografia, holter, mapa, cardiologia nuclear, cateterismo cardíaco e angiografia, 
angioplastia; Diagnóstico e tratamento: Dislipidemias, Angina pectoris, Insuficiência coronariana crônica, 
Infarto agudo do miocárdio, Insuficiência cardíaca, Miocardiopatias, Hipertensão Arterial Sistêmica, 
Cardiopatia hipertensiva, Arritmias ventriculares, Taquicardia supra ventricular, Fibrilação e flutter atrial, 
Síncope vasovagal, Morte cardíaca súbita, Parada cardiorespiratória e ressuscitação cardiopulmonar, Choque, 
Doenças valvares, Endocardites infecciosas, Pericardites agudas, Doença vascular periférica, Aterosclerose, 
Tumores primários do coração, Doenças da aorta, Tromboembolismo pulmonar, Cor pulmonale, Sincope 
vasovagal; Cardioversão elétrica. Marca passo e suas indicações. Código de Ética Médica. Demais 
conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 
 
MÉDICO DO TRABALHO 
Organização dos serviços de saúde do trabalhador. Organização Internacional do Trabalho e Normas 
Internacionais do Trabalho. Recomendações 112/59 da OIT - Convenção 161/85 da OIT-NR4_SESMT; NR5 - 
CIPA; NR7 - PCMSO; NR9 - PPRA. 
Doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Conceito; relação saúde/doença/ambiente do trabalho. 
Doenças ocupacionais e profissionais. Doenças causadas por agentes físicos; químicos e biológicos. Doenças 
relacionadas aos sistemas cardiovasculares; digestivo; endócrino; hemolinfático; neuropsíquico; 
osteomuscular; respiratório; tegumentar; urogenital; oftálmico e otolaringológico. Doenças infecciosas 
ocupacionais e câncer. Acidentes no trabalho ou portador de uma doença do trabalho - Reabilitação 
profissional - mudança de cargo/função. Toxicologia ocupacional. Agentes tóxicos; exposições e vias de 
introdução. Classificação das intoxicações – limites permissíveis para agentes tóxicos no ambiente de trabalho. 
Ergonomia - cargas e solicitações no trabalho - formas de trabalho humano. Fadiga e monotonia; vibrações 
intensas - iluminação. Saúde ambiental e repercussões na saúde individual e coletiva. Mapeamento de riscos - 
ações de saúde; de segurança do trabalho e dos agentes funcionais - campanhas de prevenção de saúde; 
planejamento; implantação e execução de programa. AIDS; Alcoolismo; Tabagismo e uso de drogas nas 
empresas. Legislação previdenciária e acidentária (CLT). Decreto n.º 3.048/99 – Direito do Trabalho - 
regulamentação atual de insalubridade - NR 15 da Portaria n.° 3.214/78. Laudo pericial e os processos 
trabalhistas - proteção do trabalhador; da mulher e do menor. Vigilância sanitária - legislação estadual e 
municipal - epidemiologia e saúde do trabalhador. 
Sistema de abastecimento de água; desinfecção da água; águas residuárias. Aspectos de biossegurança. 
Experiência no atendimento de urgências em medicina pré-hospitalar para vítimas de acidentes e mal súbito - 
Perícia Médica - Sigilo Profissional Atestado e Boletim Médico. A Patologia do Trabalho numa perspectiva 
ambiental. Saúde do Trabalhador no âmbito do SUS. Vigilância à Saúde do Trabalhador. Investigação e 
análise dos acidentes de Trabalho - conceito do acidente do trabalho; medidas técnicas e administrativas de 
prevenção. Metodologia de abordagem: individual e coletiva dos trabalhadores; com o uso de ferramentas 
epidemiológicas. Epidemiologia das doenças profissionais no Brasil; aspectos toxicológicos e sua prevenção. 
Código de Ética Médica. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 
 
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 
Princípios de ação hormonal. Fisiologia da regulação do eixo hipotálamo-hipófise. Neuroendocrinologia: 
Crescimento normal e aberrante. Acromegalia. Síndromes hiperprolactinêmicas. Diabetes insipidus. Testes de 
função hipofisária. Tumores hipofisários e suprahipofisários, com ou sem repercussão endócrina. Tireóide: 
Fisiologia tireoidiana. Hiper e hipotireoidismo. Bócios. Neoplasias tireoidianas. Paratireóides: Fisiologia de 
regulação do cálcio, fósforo e magnésio. Hiperparatireoidismo e hipoparatireoidismo. Diagnóstico diferencial 
das hipercalcemias. Doenças osteometabólicas (Paget, osteoporose, raquitismo). Pâ ncreas: Diabetes mellitus 
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tipos 1 e 2: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e suas complicações. Adrenal: Bio-síntese esteróide e sua 
regulação. Regulação hormonal do metabolismo da água e eletrólitos. Insuficiência adrenal e Síndrome de 
Cushing. Síndrome de excesso de mineralocorticóides. Hiperplasia adrenal congênita. Tumores do córtex 
adrenal. Feocromocitoma. Puberdade e diferenciação sexual: Distúrbios da puberdade e da diferenciação 
sexual. Endocrinologia feminina: Ciclo menstrual normal e patológico. Síndromes anovulatórias. Amenorréias. 
Infertilidade. Síndromes hiperandrogênicas. Tumores ovarianos. Menopausa. Endocrinologia da gestação. 
Andrologia: Fisiologia do eixo hipotálamo / hipófise / testículos. Hipogonadismo, métodos, diagnósticos e 
tratamento. Infertilidade masculina. Disfunção erétil. Ginecomastia. Obesidade: Tipos, fisiopatologia, 
tratamento. Dislipidemias. Endocrinologia do envelhecimento: Principais alterações hormonais da terceira 
idade. Desordens endócrinas paraneoplásticas: Apudomas. Hipertensão de origem endócrina. Síndrome 
plurimetabólica. Código de Ética Médica. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA 
Anamnese ginecológica: noções básicas da anatomia dos órgãos genitais e da mama. Distúrbios da 
menstruação: hemorragia uterina disfuncional, amenorréia, metrorragias. Doença inflamatória pélvica. Doenças 
sexualmente transmissíveis. Endometriose. Exame clínico em ginecologia. Exames complementares em 
ginecologia: colpocitologia oncótica e hormonal, colposcopia, radiologia ginecológica, ultrassonografia, 
anatomia patológica, mamografia e dosagens hormonais. Fatores de risco em oncologia ginecológica. 
Fisiologia menstrual. Incontinência urinária de esforço. Infertilidade conjugal. Más formações genitais mais 
freqüentes. Patologia tumoral benigna das mamas. Patologia tumoral maligna das mamas. Patologia 
urogenitais e enterogenitais mais freqüentes. Patologias tumorais benignas do trato genital. Planejamento 
familiar: métodos cirúrgicos, hormonais, de barreira, naturais e DIU. Princípios de ginecologia preventiva. 
Problemas éticos em ginecologia. Prolapso genital. Puberdade normal e patológica. Síndrome do climatério. 
Vulvovaginites específicas e inespecíficas. Código de Ética Médica. Demais conhecimentos compatíveis com 
as atribuições do cargo. 
 
 
MÉDICO GINECO-OBSTETRA 
Princípios de aconselhamento genético pré natal; Princípios de planejamento familiar; Consulta, 
acompanhamento e assistência ao  pré-natal; Noções de ultra-sonografia em obstetrícia; Sinais e sintomas 
comuns na gravidez; Aspectos psicológicos da gravidez; Ciclo gravídico – puerperal; Nutrição na gravidez; 
Diagnostico e tratamento:Hiperêmese gravídica, Abortamento, Gravidez ectópica, Neoplasia trofoblastica 
gestacional, Toxemia gravídica, Trabalho de parto prematuro, Rotura prematura das membranas, Hidrâmnio, 
Avaliação da vitalidade fetal e maturidade, Infecções e infestações na gravidez, Doença hemolítica perinatal, 
Doença hipertensiva específica da gestação, Hemorragias no III trimestre, Sofrimento fetal, Outras afecções 
clinicas durante a gravidez (anemia, asma, AIDS, diabetes, tuberculose, infecções urinarias); Assistência ao 
parto; Técnicas e procedimentos de cesariana; Aleitamento materno; Analgesia; Primeiro atendimento e 
reanimação do recém-nascido; Óbito fetal; Puerpério patológico; Distúrbios da amamentação; Mortalidade 
materna;  Drogas na gravidez. Código de Ética Médica. Demais conhecimentos compatíveis com as 
atribuições do cargo. 
 
 
MÉDICO INFECTOLOGISTA 
Métodos de vigilância epidemiológica – Indicadores epidemiológicos. Controle de surtos. Legislação Brasileira 
em Controle de Infecção Hospitalar Prevenção da Transmissão da Infecção no Ambiente Hospitalar 
Higienização hospitalar. Lavanderia. Classificação de artigos hospitalares – Desinfecção por métodos físico e 
químicos. Anti-sepsia. Esterilização por métodos químicos e físicos. Conceitos básicos de microbiologia no 
controle das infecções hospitalares. Coleta e transporte de amostras em Microbiologia. 
Farmácia e controle de infecção hospitalar. Biossegurança. Isolamento/precauções. Racionalização de 
diagnósticos e cadeia epidemiológica das infecções hospitalares. Infecções Hospitalares em Enfermaria de 
Pediatria Questões e soluções práticas do controle de infecção/Legislação – Funções e operacionalização da 
CCIH- Cuidados hospitalares em infecções pediátricas. HIV-AIDS em criança e adolescente. Manejo da 
tuberculose em pediatria atualizado. Racionalização de antimicrobianos. Infecções do trato urinário. 
Cateterismo vesical intermitente. Infecções respiratórias. Infecções da corrente sanguínea. Infecções 
gastrointestinais em pediatria. Infecções fúngicas. Rota-virose. Zoonoses em pediatria. Doenças globais.. 
Aleitamento materno e doenças infecciosas. Diagnóstico diferencial das adenomegalias. Infecções 
hospitalares em neonatologia. Infecção em Cirurgia Pediátrica Infecções Hospitalares Adquiridas em 
Consultório/Ambulatório Sepsis em pediatria. Infecções no SNC. Quimioprofilaxia na meningite. Interfaces 
entre a Humanização da Assistência e o Controle de Infecções. Código de Ética Médica. Demais 
conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
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MÉDICO NEFROLOGISTA 
Embriologia,anatomia e fisiologia renal; Avaliacao clinica e laboratorial da função renal; Métodos de Imagem 
em Nefrologia; Diagnostico e tratamento de: Hematuria , Proeteinuria, Síndrome Nefrítica, Síndrome Nefrótica,  
Glomerulonefrites rapidamente progressivas; Fisiologia e fisiopatologia dos: distúrbios hidroeletroliticios e 
ácido-básicos,  Distúrbios da água e sódio, Distúrbios do metabolismo do potássio,  Distúrbios do metabolismo 
do cálcio, fósforo e magnésio, Acidose Metabólica, Acidose Respiratória, Alcalose Respiratória, Alcalose 
Metabólica; Manifestações maiores das nefropatias: Oliguria, Anuria, Poliúria, Nocturia, Disuria, Freqüência, 
hematuria, pigmenturia, cólica renal, massa renal, edema, hipertensão artéria sistemica e uremia); Doencas 
glomerulares primarias: Doença das lesões mínimas, Glomeruloesclerose focal e segmentar, Glomerulopatia 
membranosa, Glomerulonefrite membranoproliferativa, crioglobulinemia, Nefropatia por IgA e distúrbios 
correlatos; O rim nas doenças sistêmicas: Insuficiencia cardíaca congestiva, Necrose de papila renal, Doencas 
tubulointersticiais, Uropatia Obstrutiva, Refluxo vesico-ureteral, Insuficiencia renal aguda, Insuficiência renal 
crônica, Nefrolitiase hepatopatias, Lupus eritematoso sistêmico, outras doenças reumatologicas, Vasculites, 
Nefropatia diabética, Disproteinemias, Amiloiodoses, Síndrome hemolítico-urêmica, Púrpura trombocitopênica, 
Rim e HIV/AIDS; O rim nas doenças infecciosas: GNDA, Malária, leptospirose, Infeccoes do trato urinário, 
hepatites virais e esquistosomose; Farmacologia em doenças renais; Tratamento: Hemodiálise, Hemoperfusão 
no tratamento das intoxicações, Diálise peritoneal, Biopsia renal, Plasmaferese em Nefrologia, Transplante 
renal; Doencas renais Hereditárias e congênitas; O rim na gravidez e no idoso. Código de Ética Médica. 
Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
Higiene Visual; Prevenção de Moléstias Oculares; Vícios de Refração: Epidemiologia; Manifestações Clínicas; 
Diagnóstico; Diagnóstico Diferencial e Tratamento: Astenopia; Ambliopia; Estrabismo; Lentes Corretoras 
Diagnóstico e Tratamento de Blefarites e Cerato-Conjuntivites, Uveítes; Endoftalmites, Celulite Orbitária, 
Dacriocistite Crônica e Aguda: Epidemiologia; Manifestações Clínicas; Diagnóstico Específico; Diagnóstico 
Diferencial; Tratamento E Profilaxia: Doenças Inflamatórias da Córnea, Ceratites Não-Supurativas, Úlceras de 
Córnea Não-Infecciosas, Retinopatia Diabética, Catarata, Episclerites, Esclerites, Glaucoma, Hipertensão 
Intra-Ocular, Manifestações Oculares da Aids, Iatrogenia Ocular, Traumatismos Oculares. Código de Ética 
Médica. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 
 
 
MÉDICO ONCOLOGISTA 
Proliferação celular. Cinética celular. Princípios da biologia molecular de células malígnas. Princípios da 
quimioterapia antineoplásica. Princípios e aplicação da terapêutica biológica: imunologia tumoral, anticorpos 
monoclonais imunoterapia. Doença de Hodgkin. Linfomas não-Hodgkin. Mieloma múltiplo. Leucemias agudas 
e crônicas. Metástases de primário desconhecido. Tratamento de apoio na doença neoplásica. Farmacologia 
das drogas antiblásticas. Modificadores da resposta biológica. Fatores de crescimento da medula óssea. 
Avaliação das respostas terpêuticas em Oncologia Clínica. Avaliação do estado geral em Oncologia Clínica. 
Avaliação da sobrevida. Emergências Oncológicas. Tratamento da dor oncológica. Complicações do tramento 
quimioterápico. Tratamento de suporte em oncologia. Epidemiologia história natural, patologia, diagnóstico, 
estadiamento, prognóstico, indicações cirúrgicas, radioterapias e quimioterapia dos seguintes tumores: câncer 
da cabeça e pescoço; câncer do pulmão; tumores do mediastino; câncer do esôfago; câncer do estômago; 
câncer do pâncreas e do sistema hepatobiliar; câncer do colon do reto; câncer do canal anal; câncer do rim e 
da bexiga; câncer da próstata; câncer do pênis; câncer do testículo; tumores ginecológicos (vulva, vagina, 
cérvice e endométrio). Sarcomas uterinos. Doença trofoblástica gestacional. Câncer do ovário; câncer da 
mama; Sarcomas das partes moles; sarcomas ósseos; câncer de pele; melanoma. Código de Ética Médica. 
Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 
 
MÉDICO PATOLOGISTA 
A organização laboratorial em anatomia patológica e citopatologia: Métodos de obtenção de materiais cito e 
histopatológicos. Fixação e transporte do material biológico. A gestão da qualidade em laboratório de patologia 
nas fases pré-analítica, analítica e pós-analítica. Controles externos e internos. Monitoramento da qualidade. 
Aparelhos e instrumentos operacionais no laboratório. Operação e manutenção. O microscópio ótico e seus 
fundamentos. Preparação e utilização de corantes e reagentes. Fixação e montagem. Imunohistocitoquimica. 
Descarte de material e meio ambiente. A biossegurança laboratorial. Informatização, arquivo e memória do 
laboratório. Gestão de pessoas no laboratório de patologia. Normas da Vigilância Sanitária e acreditação 
laboratorial. Políticas de saúde e aplicação de citopatologia em prevenção de câncer. Patologias envolvendo 
múltiplos órgãos: Doenças infecciosas. Agentes e vetores. Doenças imunologicamente mediadas. Lesões 
iatrogênicas. Nomenclaturas, classificações e diagnósticos cito e histopatológicos, específicos e diferenciais, 
em patologias neoplásicas e não neoplásicas, envolvendo: Aspirados, lavados, escovados, imprints, biópsias, 
peças cirúrgicas, punções aspirativas, congelações, autópsias. Líquidos biológicos (pleural, ascítico, escrotal, 
sinovial, liquor, urina). Aparelho genital feminino e masculino. Boca e trato gastrintestinal. Fígado, trato biliar e 
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pâncreas. Aparelho respiratório e pleura. Pele. Rim e trato urinário inferior. Coração e vasos sangüíneos. 
Sistema endócrino. Hematopatologia. Cabeça e pescoço. Ossos e partes moles. Sistema nervoso periférico e 
central. Código de Ética Médica. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 
MÉDICO PEDIATRA 
Consulta pediátrica. Avaliação do recém-nascido normal. Avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil 
e seus distúrbios. Nutrição e distúrbios nutritivos. Vacinação. Calendário vacinal da Secretaria de Estado da 
Saúde do Estado de São Paulo. Parasitoses. Diarréias agudas e crônicas. Desidratação e terapia 
hidroeletrolitica. Anemias. Afeccões agudas do aparelho respiratório. Afeccões agudas do aparelho genito 
urinário. Infeccões do sistema nervoso central. Doenças exantemáticas. Afeccões agudas dos olhos, ouvidos, 
boca, nariz e garganta. Afeccões do aparelho digestivo. Deformidades ortopédicas congênitas. 
Abdome agudo - inflamatório, hemorrágico, obstrutivo e perfurativo. Complicações agudas do diabetes mellitus. 
Distúrbios hemorrágicos. Doenças infecto contagiosas. DST/AIDS. Doença ulcerosa péptica, gastrite e 
Helicobacter Pylori. Convulsões. Choque anafilático. Choque. Intoxicacões exógenas. Septicemia. 
Meningite. Febre reumática. Doença do refluxo gastro esofageano. Reanimação cardio respiratório. 
Emergência hipertensivas. Hipertensão intra craniana. Diagnóstico precoce do câncer e síndromes para 
neoplásicas. Afecções da pele. Noções básicas de hematologia e oncologia pediátrica. Noções básicas 
cardiologia pediátrica . Acompanhamento integral do desenvolvimento neuropsicomotor. Código de Ética 
Médica. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 
 
MÉDICO PLANTONISTA 
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: 
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, tromboses venosas, hipertensão arterial, 
choque; pulmonares: insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, 
pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar; sistema digestivo: neoplasias, gastrite e ulcera péptica, 
colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, 
doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon; renais: insuficiência renal aguda e crônica, 
glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido- base, nefrolitíase, infecções urinárias; 
metabólicas e sistema endócrinos: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipo e hipertiroidismo, 
doenças da hipófise e da adrenal ; hematológicos: anemias hipocrônicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia 
aplastica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão; 
reumatológicas: orteoartrose, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno; 
neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, 
encefalopatias; psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão; 
infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomelite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre 
tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de chagas, esquistossomose, 
leischmaniose, malária, tracoma, estreptocócicas, estafilocócicas, doença meningocócica, infecção por 
anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; dermatológicas :escabiose, pediculose, dermatofitose, eczema, dermatite 
de contato, onicomicose, infecção bacteriana; imunológicas: doença do soro, edema, urticária, anafiloxia; 
ginecológicas: doença inflamatória da pelve, leucorréias, intercorrência no ciclo gravídico puerperal; 
intoxicações exógenas: barbitúricos, entorpecentes. Conhecimento da legislação e normas clínicas que 
norteiam as transferências interhospitalares. urgência e emergência. Código de Ética médica; Demais 
conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 
 
MÉDICO PNEUMOLOGISTA 
Anatomia e fisiologia respiratória; Métodos diagnósticos  em Pneumologia; Diagnóstico e Tratamento: 
Tabagismo, Pneumonias, Tuberculose pulmonar; Micoses pulmonares, Asma Brônquica,  Bronquectasias, 
Abcessos Pulmonares, Doença Pulmonar obstrutiva crônica, Doenças pulmonares na SIDA, Insuficiência 
respiratória, Câncer de Pulmão e outros tumores de tórax, Doenças Pleurais, Doenças pulmonares difusas, 
Tomboembolismo pulmonar, Traumatismo de tórax; Doenças ocupacionais, Hipertensão pulmonar; vasculites, 
Distúrbios respiratórios do sono, Síndromes eosinofílicas, Anomalias de caixa torácica e diafragma. Código de 
Ética Médica. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 
 
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, 
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abordagem terapêutica. Psiquiatria Social e Saúde Mental. História da Psiquiatria. Principais evoluções 
modernas na consideração da doença mental. Psiquiatria Forense. Psiquiatria Comunitária. Psiquiatria do 
Setor: Preventivismo, Antipsiquiatria e Democrática. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições 
das funções. Código de Ética Médica. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 
 
MÉDICO RADIOLOGISTA 
Radiologia do Aparelho Digestivo, esôfago, processos inflamatórios, úlcera, neoplasias, varizes, divertículos, 
hérnia de hiato, megaesôfago, estômago e duodeno. Patologias não neoplácias, úlcera péptica e neoplasias. 
Intestino delgado, distúrbios funcionais, doenças inflamatórias e intestinais, enterite regional, síndrome de má-
absorção e neoplásicas. Cólon patologia não neoplásica, pólipos e neoplasias malígnas, colite isquêmica 
RCUI, diverticulose, diverticulite. Fígado vias biliares e vesícula biliar, pâncreas, sistema porta, linfáticos, 
duodenografia hipotônica. Radiologias do tórax, coração, vasos de base e pulmões. Radiologia do trato 
urinário técnicas de exames. Anomalias do trato urinário. Enfermidades Infecciosas. Hidronefrose Litíase. 
Processos expansivos. Radiologia em ginecologia histero-salpinografia. Radiologia do abdômen agudo, 
síndromes inflamatórias, obstrutivas, vasculares perfurativas e traumáticas. Radiologia do Sistema osteo-
articular. Doenças ósseas metabólicas. Lesões traumáticas ósseas e articulares. Tumores ósseos. Processos 
inflamatórios ósseos e articulares. Ultrassonografia pélvica, abdominal e óssea. Tomografia computadorizada 
do crânio, tórax e abdômen. Radiologia intervencionista e vascular. Código de Ética Médica. Demais 
conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 
 
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 
Ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia, em medicina interna; A natureza do ultrassom: princípios 
básicos; Técnica e equipamentos; Indicações da ultrassonografia, Doppler, ginecologia e obstetrícia; Anatomia 
ultrassonográfica feminina, estudo ultrassonográfico do útero normal e patológico e do ovário normal e 
patológico, doenças inflamatórias pélvicas, contribuição do ultrassom nos dispositivos intra uterinos, 
diagnóstico diferencial das massas pélvicas ao ultrassom; Ultrassonografia das doenças ginecológicas 
malignas, endometriose: Ultrassonografia e esterilidade; Estudo ultrassonográfico da mama normal e 
patológica; Anatomia ultra-sonográfica do saco gestacional e do embrião; Anatomia ultra-sonográfica fetal; 
Avaliação da idade gestacional; Estudo ultra-sonográfico das patologias da 1º metade da gestação; 
Crescimento intra-uterino retardado; Gestação de alto risco e multipla; Anomalias fetais e tratamento pré-natal; 
Placenta e outros anexos do concepto; Medicina Interna: Estudo ultra-sonográfico - Olho, órbita, face e 
pescoço, tórax, crânio, abdômen superior; Estudo ultra-sonográfico da cavidade abdominal, vísceras ocas, 
coleções e abscesso peritoneais; Reproperitoneo, rins e bexiga, próstatas e vesículas seminais, escroto e 
pênis, extremidades, articulações. Código de Ética Médica. Demais conhecimentos compatíveis com as 
atribuições do cargo. 
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ANEXO III  
 

 REQUERIMENTO DE RECURSO 
 

EDITAL Nº 03/2010 
 
 

Obs.: Ler atentamente o Capítulo 6 do Edital antes de proceder ao preenchimento deste formulário. 
 
DIGITAR OU DATILOGRAFAR  

Ao Senhor Presidente da Comissão do Concurso Público para preenchimento de vagas no cargo de 
__________________________ 

Nome:_____________________________________ N.º de inscrição ______________ 

 

Questionamento: (Se recurso quanto ao gabarito, mencionar o número da questão) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Embasamento: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Assinatura: ______________________________ 

Data: ___/___/______ 

 

 
 
 
 
 


