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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NR. 06/2010 
 
A Prefeitura do Município de Espírito Santo do Pinhal, Estado de São Paulo, torna público que realizará 
através da forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal a abertura de inscrições ao CONCURSO 
PÚBLICO para provimento de emprego público, provido pelo Regime da CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho). O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente Edital, 
elaborado de conformidade com os preceitos da Legislação Federal e Municipal vigentes, e aquelas que 
vierem a ocorrer, com a coordenação da Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso Público 
nomeada pela Portaria nº 235, de 23 de julho de 2.010.  
 
1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
1.1. São especificações do emprego: 
1.1.1.  Do emprego, requisitos, carga horária, vencimento, número de vaga e taxa de inscrição: 
  
             Lei de Criação – Lei Municipal nº. 2.614/01. 

Emprego Vagas Requisitos 
Exigidos 

Jornada 
de 

trabalho 

Vencimentos 
Base 

Remuneração 

Taxa de 
Inscrição 

 
Médico 

Plantonista com 
especialização em 
medicina do 
trabalho 

 
01 

Vide item 
2.1 do Edital 

plantão 
de 08 
horas 

R$ 281,68 
p/plantão 

R$ 32,50 

 
1.2. A primeira e a segunda fases do Concurso Público serão realizadas sob a responsabilidade técnica e 
operacional da empresa TSR – Prestadora de Serviços S/S Ltda., que estará sujeita a cumprir as normas 
deste edital.  
1.2.1. Os procedimentos pré-admissionais, exames médicos e complementares e,  Curso de Capacitação, 
neste caso, se necessário, serão de competência da Prefeitura Municipal.  
1.3. A seleção compreenderá o exame de habilidades e de conhecimentos aferidos por meio de aplicação 
de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, avaliação de títulos,  na forma do disposto 
nos itens 6 e 0 deste Edital. 
1.3.1. O candidato aprovado estará sujeito a exame médico admissional de caráter obrigatório.  
1.4.. A Prefeitura estima convocar de imediato a quantidade de candidatos descrita na coluna “N° de 
Vagas” da tabela constante do item 1.1.1 deste Edital.  
1.5. A Prefeitura poderá durante a vigência deste Concurso, obedecida rigorosamente a ordem de 
classificação e de acordo com suas necessidades, convocar candidatos até o limite de vagas existentes 
para os referidos empregos constantes no Quadro de Pessoal da municipalidade, bem como,  poderá 
também, convocar da lista de aprovados, candidatos para vagas que venham a ser criadas ou que vierem 
a vagar no respectivo emprego público. 
1.6. Os candidatos aprovados em todas as fases do concurso, quando da necessidade e conveniência da 
Prefeitura Municipal e a obediência rigorosa da ordem de classificação, serão admitidos em caráter de 
estágio probatório por um período de 03 (três) anos. Nesse período será avaliada, para efeito de 
conversão ao Contrato Permanente, a adequação do candidato ao emprego e os desempenhos obtidos 
nas atividades vinculadas, inclusive nos treinamentos que o emprego exigir, conforme os critérios de 
avaliação de desempenho utilizados pela Prefeitura Municipal. 
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1.7. Desempenho esperado dos profissionais: Conhecimento e domínio dos procedimentos e/ou técnicas 
de execução de seu trabalho, realizando suas tarefas com interesse, qualidade, dedicação e 
responsabilidade; relacionamento interpessoal adequado com a sua equipe de trabalho e com os 
munícipes, criando um clima de colaboração e de respeito; capacidade para executar suas tarefas com 
precisão, rapidez e organização; pontualidade; capacidade para identificar as interfaces de seu emprego 
e o impacto do seu desempenho no resultado de sua unidade e da organização. 
 
02. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO E INGRESSO NO EMPREGO 
2.1. O candidato aprovado será convocado para comprovar documentalmente os requisitos exigidos, de 
acordo com o emprego de opção. Aquele que não comprovar ou que não possua os requisitos até a 
data da contratação será eliminado definitivamente do concurso. São eles: 
a) Ter sido aprovado no concurso público, na forma estabelecida neste Edital. 
b) Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira, com visto de permanência no Brasil há mais de quinze 
anos e pedido de naturalização ao Ministério da Justiça, sem condenação penal, em conformidade com o 
Artigo 12, inciso II, alínea "B", 37, Inciso I da Constituição Federal e Título III, Capítulo II da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 
c) Possuir na data da contratação, Graduação em Medicina com especialização em medicina do 
trabalho e registro no CRM nos termos da legislação. 
d) Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
e) Estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino. 
f) Ter idade mínima de 18 anos completos na data da contratação. 
g) Não ter sido exonerado a bem do serviço público (federal, estadual ou municipal) em conseqüência de 
processo administrativo (justa causa ou a bem do serviço púbico). 
h) Não registrar antecedentes criminais, que deverá ser comprovado por meio de certidão emitida pela 
Secretaria de Segurança Pública; 
i) Ter aptidão física e mental para o pleno exercício das atribuições do emprego. 
2.2. Apresentar outros documentos comprobatórios dos requisitos exigidos, na época da contratação, 
em conformidade com os termos deste Edital, tantos quanto forem necessários, até que sejam sanadas 
todas as dúvidas e esclarecidos todos os itens de comprovação documental. 
2.3. A não-apresentação dos documentos comprobatórios fixados neste Capítulo, dentro do prazo legal 
estabelecido para a contratação, implicará na exclusão do candidato. 
 
3. INSCRIÇÕES 
3.1. As inscrições estarão abertas no período de 16/08/2010 a 07/09/2010.  
3.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche 
todos os requisitos exigidos para o ingresso no emprego. 
3.3. A inscrição do candidato implicará conhecimento e tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 
3.4. Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o 
valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Concurso e 
ainda dos locais credenciados para recolhimento da taxa. 
3.5. É permitido ao candidato inscrever-se para mais de um cargo, efetuando uma inscrição e um 
depósito para cada emprego pretendido, ficando ciente, entretanto, que em caso de coincidência de 
datas e aplicações de provas, deverá optar por um dos empregos, sendo essa opção de sua inteira 
responsabilidade. 
3.6. Para inscrever-se, o candidato deverá, no período das inscrições, preencher o formulário de inscrição 
“on-line via internet” a partir das 00:00 horas do dia 16 de agosto de 2010 até ás 23h59min do dia 07 
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de setembro de 2010 observado o horário oficial de Brasília/DF, através do site 
www.tsrconcursos.com.br, observando: 
a) ler atentamente as instruções e informações relativas ao concurso público, preenchendo devidamente 
a Ficha de Inscrição. 
b) pagar a taxa de inscrição correspondente ao emprego para o qual está concorrendo, cujo boleto será 
gerado pelo sistema, a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, o qual, depois de 
quitado comprovará a inscrição do candidato no Processo. 
3.7. A TSR Prestadora de Serviços S/S Ltda. e a Prefeitura Municipal, não se responsabilizarão por 
solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação, congestionamento de linha, ou outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. 
3.8. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado em qualquer agência bancária ou 
correspondente bancário, até o dia 08 de setembro de 2010, através de ficha de compensação por 
código de barras. 
3.9. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição pelo correio, fac-símile, transferência eletrônica, 
DOC, depósito em conta corrente, DOC eletrônico, ordem de pagamento, condicional ou fora do período 
estabelecido pelo item 3.10, ou por qualquer outro meio não especificado neste Edital. 
3.10. A empresa TSR Prestadora de Serviços S/S Ltda. e a Prefeitura Municipal, em nenhuma hipótese, 
processarão qualquer registro de pagamento com data posterior ao dia 08 de setembro de 2010. As 
solicitações de inscrições realizadas com pagamento após está data não serão aceitas. 
3.11. O candidato somente terá sua inscrição deferida após o recebimento, pela TSR Prestadora de 
Serviços S/S Ltda., através do banco, da confirmação do pagamento de sua taxa de inscrição no valor 
estipulado neste Edital. Como todo o procedimento é realizado por via eletrônica, o candidato não deve 
remeter a empresa TSR Prestadora de Serviços S/S Ltda. e a Prefeitura Municipal, cópia de sua 
documentação, sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados no ato de inscrição, 
sob as penas da lei. 
 
3.12. DURANTE AS INSCRIÇÕES O CANDIDATO DEVERÁ ESTAR CIENTE QUE: 
a) O pagamento das inscrições poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque do próprio candidato e que 
os pagamentos efetuados em cheque somente serão considerados quitados após a respectiva 
compensação.  
b) em caso de devolução do cheque por qualquer motivo, a regularização do pagamento somente 
poderá ser feita dentro do período das inscrições. A não regularização do pagamento, dentro do período 
determinado, implicará nulidade da inscrição. 
c) são vedadas a isenção total ou parcial e a devolução da taxa de inscrição, salvo em caso de 
cancelamento do certame por conveniência ou interesse da Prefeitura Municipal. 
d) a declaração falsa ou inexata dos dados constantes da Ficha de Inscrição determinará o cancelamento 
da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época, ficando o candidato sujeito 
às penalidades legais. 
f) verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição fora das condições previstas neste edital, a 
mesma será cancelada, não cabendo ao candidato alegar desconhecimento das regras aqui 
estabelecidas. 
g) após o pagamento da taxa de inscrição, o candidato será informado via e-mail (se informado na ficha 
de inscrição) a confirmação do pagamento e informações adicionais com relação à data, local e horário 
das provas. 
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h) os comunicados e atos decorrentes do presente Edital através do site www.tsrconcursos.com.br, tem 
caráter meramente informativo, sendo que as matérias oficiais serão as divulgadas através da Imprensa 
do município de Espírito Santo do Pinhal - SP. 
 
3.13. INSCRIÇÕES PELA INTERNET 
3.13.1. Para realizar inscrição on-line, o candidato deverá adotar os seguintes procedimentos: 
a) estar ciente de todas as informações sobre este concurso público; 
b) cadastrar-se, no período entre 0 (zero) hora do dia 16/08/2010 e 23he59min do dia 07/09/2010, 
observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do formulário específico disponível no endereço 
eletrônico www.tsrconcursos.com.br. 
c) imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição em qualquer banco até a data 
de vencimento. 
3.13.2. As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação do pagamento da taxa de 
inscrição, por meio de boleto bancário. 
3.13.3 É da responsabilidade exclusiva dos candidatos os dados cadastrais informados no ato de 
inscrição, sob as penas da lei. 
3.13.4. Os candidatos que se enquadram nas condições previstas no item 4. CANDIDATOS 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, deste Edital, deverão encaminhar os documentos solicitados, conforme 
descrito no item 4.2.2., para a Prefeitura Municipal até o 3º (terceiro) dia depois de efetivada a inscrição, 
que os encaminhará à Comissão Especial de Concurso Público.  
3.13.5. No dia de realização da prova, o candidato deverá levar o comprovante de inscrição e original do 
documento de identidade. 
3.13.6. A TSR Prestadora de Serviços S/S Ltda. não se responsabiliza por solicitação de inscrição via 
Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. 
3.13.7. Não serão considerados inscritos no concurso, os candidatos que não tenham efetivado o 
pagamento da taxa de inscrição até a data informada no boleto bancário. 
3.13.8. Na inscrição, o candidato formalizará sua opção para concorrer exclusivamente às vagas 
destinadas ao emprego de sua escolha, expressando sua concordância em aceitar as condições do 
presente Concurso Público e as que vierem a se estabelecer, sob as penas da lei, sendo vedada a 
alteração de sua opção inicial após o pagamento da taxa de inscrição. 
 
4. CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
4.1. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso Público, 
desde que as atribuições do emprego pretendido não sejam incompatíveis com a deficiência de que são 
portadoras, e a elas serão reservados 5% (cinco por cento) do total das vagas oferecidas ou que vierem a 
ser criadas durante o prazo de validade do concurso, de acordo com o artigo 37, inciso VIII da 
Constituição Federal e Decreto 3.298, de 20.12.99, e suas alterações. 
4.1.1. Para os empregos cuja oferta inicial é de 01 (uma) vaga, a princípio não será reservada vaga para 
candidatos portadores de deficiência, regendo-se a disputa por igualdade de condições, em respeito ao 
princípio da isonomia. 
4.1.2. Para atendimento pleno no disposto neste item, na eventual utilização do presente processo para 
contratação de vagas provenientes de criação, demissões, aposentadorias ou qualquer outra forma de 
vacância, para cada 10 (dez) candidatos, 01 (uma) será reservada ao Portador de Deficiência, 
devidamente aprovado e classificado neste processo.  



               PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 
 

    - - - Estado de São Paulo - - - 
 

         Centro Administrativo “Marilza Oliveira Gomes Pereira” 
 

Av. Washington Luiz, nº 50 – CONAI ”Décio Moraes Ribeiro” - CEP. 13990-000 – Fone/Fax: (19) 3651-9699 

 

4.1.3. Serão, entretanto elaboradas 02 (duas) listas de classificados, uma geral, com a classificação e 
pontuação de todos os candidatos aprovados, e uma especial, com a classificação e pontuação  dos 
candidatos aprovados na condição de portadores de necessidades especiais. 
4.1.4. Na falta de candidatos inscritos e/ou aprovados para as vagas reservadas a portador de 
necessidades especiais, estas serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da 
ordem de classificação. 
4.2. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias 
discriminadas no artigo 4º do Decreto 3.298/99. 
4.2.1. No ato do preenchimento da Ficha de Inscrição, o candidato portador de deficiência deverá 
declarar no campo apropriado essa condição, e a deficiência da qual é portador. 
4.2.2. Os portadores de deficiência inscritos deverão encaminhar à Prefeitura Municipal, até o 3º 
(terceiro) dia útil após a sua inscrição, Laudo Médico (original) atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
- CID, bem como a provável causa da deficiência. Este Laudo será retido e ficará anexado nos autos do 
processo. Caso o candidato não anexe o Laudo médico, não será considerado como portador de 
deficiência apto para concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção na Ficha de 
Inscrição. O Laudo também deverá ser apresentado quando dos exames pré-admissionais, no caso do 
candidato ser aprovado e convocado. 
4.2.3. O Laudo médico citado no subitem anterior terá validade somente para este concurso público e 
não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias desse laudo. 
4.2.4. O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa condição, não 
poderá interpor recurso em favor de sua situação. 
4.3. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional ou condições especiais para 
a realização das provas objetivas deverá requerê-lo, no prazo de até o 3º (terceiro) dia útil após a 
efetivação de sua inscrição, indicando claramente quais os recursos especiais necessários, com 
justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência. 
4.3.1. Os candidatos que, dentro do prazo estabelecido não atenderem os dispositivos mencionados não 
terão a prova especial preparada, nem as condições adequadas e nem os recursos necessários, seja qual 
for o motivo alegado. 
4.3.2. As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais, serão atendidas 
obedecendo aos critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
4.3.3. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção 
simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 
4.4. Às pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 
3.298/1999, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se 
refere ao conteúdo das provas, 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. 
4.5. O candidato que tiver concorrendo na condição de portador de deficiência física deverá, em caso de 
convocação para a fase de pré-admissional, submeter-se a exames médicos e complementares 
realizados pela Secretaria de Saúde do Município, ou credenciados, que terá decisão terminativa sobre a 
qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência incapacitante para o exercício 
das atribuições do emprego. 
4.5.1. Havendo parecer médico contrário à condição de deficiência, apresentada pelo candidato, este terá 
seu nome excluído da lista de classificação dos portadores de deficiência e passará a integrar a lista de 
classificação geral. 
4.5.1.1. Será igualmente excluído da lista de classificação de deficientes, o candidato que não comparecer 
ou não responder à convocação citada no item 4.5. 
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4.6. Se a deficiência for considerada incompatível com as atividades previstas para o emprego, descrito 
no preâmbulo do presente edital, o candidato será eliminado do concurso. 
4.7. A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do candidato portador de deficiência 
obedecerá ao disposto no artigo 20 da Lei nº 8.112/90, conforme artigos 43 e 44 do Decreto nº 3.298/99. 
 

5. DO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES. 

5.1. Findo o prazo das inscrições, a Comissão publicará a relação dos candidatos inscritos e dos que 
tiveram sua inscrição indeferida, com os respectivos motivos. 

5.2. O candidato deverá acompanhar todas as publicações pela imprensa e, publicações via internet pelo 
site em caráter meramente informativo www.tsrconcursos.com.br, pertinentes a esse edital, bem como, 
a relação de candidatos deferidos para confirmar sua inscrição. Caso sua inscrição não tenha sido 
deferida ou processada, o mesmo não poderá prestar provas, podendo impetrar recurso, conforme 
previsto neste Edital. 
5.3. Do indeferimento da inscrição caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 02 (dois) dias úteis 
contados da data da publicação pela imprensa local, endereçado ao Senhor Prefeito Municipal que será 
decidido em igual período pela Comissão. 
5.4. Na eventual ocorrência da falta de decisão pela Comissão dentro do prazo estabelecido no Inciso 
anterior, o candidato terá assegurado sua participação nas provas, na pendência da decisão posterior da 
Comissão sobre o deferimento ou manutenção do indeferimento da sua inscrição. 
5.5. Ocorrendo a decisão em favor do candidato, o mesmo permanecerá dentro dos trâmites regulares 
do processo e, na eventual decisão desfavorável, cessam-se todos os efeitos decorrentes da inscrição e o 
candidato excluído do Concurso.  
 

6. DAS PROVAS DO CONCURSO – 1ª etapa. 
6.1. PROVAS OBJETIVAS - de caráter classificatório e eliminatório 
6.1.1. A prova objetiva constará das disciplinas especificadas no Anexo II deste Edital e serão 
apresentadas, em um único caderno, de acordo com o conteúdo programático constante deste edital. 
6.1.2. Essa prova terá a duração de 3 horas. 
6.1.3. Serão classificados os candidatos que obtiverem nota mínima de 50 (cinquenta) pontos no 
conjunto das disciplinas. 
6.1.4. As provas objetivas serão distribuídas conforme especificação abaixo: 
 

Disciplina Nº questões Nota Total Pontuação Mínima 
Português 10 20  
Matemática 10 20 50 pontos 
Informática Básica 10 30 (no conjunto) 
Específica 10 30  
Totais. ............................................ 40 100  
 
7. REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
7.1. Caso haja necessidade de condições especiais para se submeter às provas e demais exames previstos 
neste Edital, o candidato portador de deficiência, ou não, deverá solicitá-las por escrito, à Prefeitura 
Municipal, até o 3º. (terceiro) dia útil após a efetivação da inscrição, indicando claramente quais os 
recursos especiais necessários. 
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7.2. A prova será aplicada em uma única etapa, em data, hora e local, divulgados com antecedência 
mínima de 05 (cinco) dias da sua aplicação, por ocasião da homologação das inscrições e a convocação 
será afixada no local de costume da Prefeitura Municipal e publicada, por meio da Imprensa do 
Município e do site em caráter meramente informativo www.tsrconcursos.com.br.  
7.2.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o 
comparecimento no horário determinado. 
7.2.2. A aplicação das provas, nas datas previstas, dependerá da disponibilidade de locais adequados à 
realização das mesmas e poderão ocorrer em sábados, domingos e feriados, no período da manhã ou da 
tarde. 
7.2.3. É dever de o candidato acompanhar todas as publicações referentes ao concurso. 
7.3. A TSR Prestadora de Serviços S/S Ltda. providenciará como complemento às informações citadas no 
subitem 7.2, o envio de comunicação pessoal dirigida ao candidato, via e-mail, informando a data, o local 
e o horário de realização das provas, desde que o endereço eletrônico seja informado corretamente pelo 
candidato na ficha de inscrição. 
7.3.1. A comunicação complementar dirigida ao candidato é meramente informativa e, se extraviada ou 
por qualquer motivo não for recebida pelo candidato, não desobriga o candidato do dever de observar 
os editais a serem publicados, consoante dispõe o subitem7.2 deste Edital. 
7.4. O ingresso do candidato na sala onde se realizarão as provas só será permitido no horário 
estabelecido, mediante a apresentação do Comprovante de Inscrição e de documento de identidade 
Oficial (original), preferencialmente o informado na inscrição. 
7.4.1. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, documento 
de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o 
registro da ocorrência com data de validade atualizada, bem como outro documento oficial que o 
identifique. 
7.4.2. Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, 
carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de 
identidade, documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados, cópias e protocolos. 
7.4.3. O candidato que não apresentar documento de identidade oficial original, não poderá fazer as 
provas, ou testes em qualquer das fases para o qual for convocado e será automaticamente eliminado 
do Concurso Público. 
7.4.4. Em hipótese alguma serão realizadas provas fora do local, cidade, data e horário determinado. 
7.4.5. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado deste concurso público o candidato 
que: 
a) faltar, chegar atrasado à prova, ou que, durante a sua realização, for colhido em flagrante 
comunicação com outro candidato ou com pessoas estranhas, oralmente, por escrito ou através de 
equipamentos eletrônicos, ou, ainda, que venha a tumultuar a realização das provas, podendo responder 
legalmente pelos atos ilícitos praticados. 
b) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas; 
c) entrar e permanecer na sala de provas com aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo 
data bank, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquinas calculadoras 
ou similares, anotações, impressos, livros ou qualquer outro material de consulta ou comunicação). Caso 
o candidato leve algum aparelho eletrônico, este deverá ser recolhido à Coordenação e devolvido ao 
final das provas. O descumprimento da presente instrução implicará na eliminação do candidato, 
caracterizando-se tal ato como tentativa de fraude. 
d) entrar ou permanecer com armas no local de realização das provas. Caso o candidato detenha o porte 
legal de arma, este deverá recolhê-la à Coordenação, a qual lhe será devolvida ao término das provas. 
e) forçar a entrada no local de provas, após o fechamento dos portões e/ou o início das provas. 
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f) ausentar-se da sala de realização das provas, sem acompanhamento de fiscal, após ter assinado a lista 
de presença. 
g) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização; 
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas; 
i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas ou neste Edital. 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido com 
qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes e/ou com outros 
candidatos. 
k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos, para obter aprovação própria ou de terceiros, em 
qualquer etapa do concurso público; 
l) fizer, em qualquer momento, declaração falsa ou inexata. 
m) não comparecer nos locais, datas e horários determinados. 
7.4.6. O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas com, no mínimo, 30 minutos de 
antecedência, portando lápis preto nº 02, borracha e caneta esferográfica azul ou preta, e só poderá 
retirar-se do recinto de provas, decorrida 01 (uma) hora do início das mesmas. 
7.4.7. Por razões de segurança, de ordem técnica e de direitos autorais adquiridos, não serão fornecidos 
exemplares do caderno de questões a candidatos ou instituições de Direito Público ou Privado, mesmo 
após o encerramento do concurso. 
7.4.8. O candidato ao terminar a prova entregará ao fiscal, juntamente com o Cartão de Respostas, seu 
Caderno de Questões, e poderá levar, em folha especifica disponibilizada pela TSR, as respostas de suas 
questões, a fim de conferência posterior com o gabarito. 
7.4.9. Não haverá segunda chamada para as provas. O não-comparecimento a quaisquer das provas 
resultará na eliminação automática do candidato. 
7.4.10. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em 
virtude de afastamento de candidato da sala de provas. 
7.4.11. As provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico. 
7.4.12. As respostas das provas objetivas deverão ser transcritas para a Folha de Respostas, que é o único 
documento válido para correção eletrônica. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de 
Respostas, sendo da responsabilidade exclusiva do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas 
incorretamente, emenda ou rasura, ainda que legível. 
7.4.13. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas 
e/ou os critérios de avaliação. 
7.4.14. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de 
solicitar atendimento especial para tal fim, deverá levar um acompanhante que ficará em sala reservada 
para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar 
acompanhante não realizará as provas. 
7.4.15. Se, a qualquer tempo, forem constatadas por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, 
ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente 
eliminado do concurso. 
7.4.16. Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo 
em caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, o 
candidato será acompanhado por um fiscal devidamente treinado. 
7.4.17. Os eventuais erros de digitação de nome, número do documento de identidade, sexo e data de 
nascimento, e outros dados pessoais, deverão ser corrigidos somente no dia das respectivas provas, em 
formulário específico. 
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8. DA PROVA DE TÍTULOS - 2ª etapa 
8.1. Os títulos deverão ser entregues por todos os candidatos no mesmo dia da prova objetiva, que será 
divulgada pela imprensa e pelo site em data oportuna. 
8.2. Não serão considerados os documentos que não estejam em perfeitas condições, de forma a 
permitir, com clareza, a sua leitura e avaliação. 
8.3. O envelope, fornecido pelo candidato, deverá conter as cópias dos títulos autenticadas, e ser 
identificado, no verso, com nome, número de inscrição e referência a qual emprego o candidato 
concorre. 
8.4. A Folha de Rosto dos títulos do candidato lhe será entregue por ocasião da realização das provas 
objetivas, para ser preenchida, completa e corretamente, com assinatura logo abaixo do último título e 
anexada ao envelope de remessa devidamente lacrado. 
8.5. A análise dos documentos comprobatórios dos títulos, valendo um total de 06 (seis) pontos, avaliará 
o nível de aperfeiçoamento do candidato, em estrita observância às normas contidas neste Edital. 
8.6. Por seu esforço de aperfeiçoamento, o candidato poderá merecer a pontuação máxima de até 06 
(seis) pontos. 
8.7. Para o emprego, o esforço de aperfeiçoamento será valorizado: 
 

Título 
Nº de 
Títulos 

Pontos 

Pós-Graduação Stricto Sensu, em nível de Doutorado (concluído). Sem limite 03 

Pós-Graduação Stricto Sensu, em nível de Mestrado (concluído). Sem limite 02 

Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de Especialização (concluído), com carga 
horária mínima de 360h. 

Sem limite 01 

(att. pontuação máxima limitada a 6 (seis) pontos) 
 
8.7.1. O aperfeiçoamento, já finalizado, deverá ser comprovado por cópia legível, do certificado, com 
carga horária expressa, somente sendo aceitos cursos da área para a qual o candidato concorre. 
8.7.2. Serão computados, como títulos, apenas os cursos cuja avaliação indique sua correlação com a 
área onde se situa o emprego pretendido, denotando contribuição para o aperfeiçoamento de seu 
exercício, e com o certificado fornecido por instituição reconhecida. 
8.7.3. Para a comprovação da conclusão de cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu em nível de Mestrado 
e Doutorado será aceito diploma registrado ou certidão de conclusão, acompanhada do histórico 
escolar, expedido por instituição cujo curso seja devidamente reconhecido pela CAPES/MEC ou com 
validade no Brasil. 
8.7.4.. Para receber a pontuação relativa aos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em nível de 
Especialização serão aceitos somente o certificado ou certidão expedido por instituição reconhecida, no 
qual conste a carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, conforme as normas do 
Conselho Nacional de Educação. 
8.7.5. Os diplomas de Doutorado e Mestrado expedidos por universidades estrangeiras deverão estar 
revalidados por universidades públicas, nos termos do artigo 48, § 2º e § 3º da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (lei n.º 9.394/96), sob pena de não serem considerados para efeito de pontuação. 
8.7.6. O certificado exigido (requisito) para o exercício do emprego não será computado como título de 
aperfeiçoamento e não deverá ser enviado para avaliação. 
8.7.7. Não serão avaliados os títulos de tempo de serviço, cursos de informática, monitoria e estágios. 
8.7.8. Os títulos enviados à Comissão de Concurso, para avaliação, deverão ter cargas horárias explícitas. 
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8.7.9. Não haverá atribuição de pontos cumulativos e a pontuação dos títulos será atribuída a um só 
título, por espécie (em caso do candidato ter participado de mais de um curso com o mesmo conteúdo 
programático, apesar de em diferentes instituições). 
8.7.10. Não serão considerados documentos ilegíveis, com rasuras ou emendas, nem os que não 
atenderem às especificações contidas neste Edital. 
8.7.11. Não será aceita a entrega de títulos antes ou depois das datas previstas, neste Edital. 
8.7.12. Não serão recebidos títulos por fac-símile ou e-mail. 
8.7.13. O candidato que porventura não entregar nenhuma titulação será classificado somente com a 
pontuação obtida na Prova Objetiva. 
8.7.14 Sobre a nota obtida na Prova Objetiva, serão somados os pontos referentes aos títulos, para 
classificação final. 
8.7.15 Os pontos serão contados apenas para efeito de classificação e não de aprovação. 
8.7.16 Os títulos serão considerados válidos se estiverem devidamente autenticados em cartório. 

 

9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
9.1. Na hipótese de empate na pontuação final, serão aplicados sucessivamente, os seguintes critérios de 
desempate: 
a) o candidato com maior idade conforme Parágrafo Único do Art. 27 da Lei 10.741/2003 (Lei do Idoso). 
b) obtiver maior nota na parte específica; 
c) tiver maior idade (considerando o dia, mês e ano de nascimento); 
d) com maior numero de filhos menores de 18 anos ou incapazes; 
e) sorteio. 
 

10. DOS RECURSOS. 

10.1. Dos atos decorrentes do presente Processo cabem: 
10.1.1. Revisões devidamente fundamentadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data 
de: 
a) Aplicação das provas escritas. (relativo às questões); 
b) Divulgação dos Gabaritos Oficiais. 
c) Revisão de Notas, após divulgação de resultados. 
10.1.2. Recursos devidamente fundamentados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data 
de divulgação: 
a) Do deferimento ou indeferimento das inscrições; 
b) Se for o caso, dos pontos conferidos aos títulos e ou prática se houver. 
c) Da classificação dos candidatos; 
10.2. O recurso ou revisão deverá ser entregue e protocolado pelo próprio candidato no setor de 
Protocolo da Prefeitura Municipal, que o encaminhará à Comissão do Concurso. 
 

Modelo de Identificação de Recurso 

   A Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal: 

   Concurso: ____________________________________________________________________ 

   Candidato: ___________________________________________________________________ 

   Nº. do Documento de Identidade: _________________________________________________ 
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   Emprego: ________________________________________________________ 

   Nº. da Questão: ___________ (apenas para recursos quanto às questões apresentadas) 

   Fundamentação e Argumentação lógica: __________________________________________________ 

   Data: ___/___/___ 

   Assinatura: ____________________________________________________ 

10.3. O recurso deverá estar digitado ou datilografado e assinado, não sendo aceito recurso interposto 
por fac-símile (fax), telex, internet, telegrama ou outro meio não especificado neste Edital. 

10.4. A decisão proferida será divulgada pela imprensa, sendo que o candidato deverá dirigir-se ao setor 
de Protocolo da Prefeitura Municipal, para tomar ciência da resposta oferecida ao recurso interposto. 

10.5. Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estabelecidos neste Edital, bem 
como, aqueles interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado. 

10.6. Se procedente o recurso impetrado, a classificação inicial obtida pelo candidato poderá 
eventualmente ser alterada para um nível superior ou inferior, podendo ainda, ocorrer à desclassificação 
do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para aprovação. 

10.7. Não serão aceitos requerimentos de pedidos de exibição de provas de terceiros a qualquer outro 
candidato, bem como, não serão aceitos vistas de prova, revisão de recurso, recurso do recurso ou 
recurso de gabarito final definitivo. 

10.8. A Comissão Especial de Acompanhamento de Concurso Público constitui a última instância para 
recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

10.9. Os pontos correspondentes à anulação de item ou questão das provas objetivas, por força do 
julgamento de recurso, serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
 
11. RESULTADO E CONVOCAÇÃO 
11.1. A pontuação final do candidato será o resultado da somatória dos pontos obtidos na prova objetiva 
e pontos atribuídos aos títulos apresentados. 
11.2. Serão elaboradas 02 (duas) listas de classificação, sendo uma geral,  contendo todos candidatos 
inscritos e aprovados, e outra contendo apenas os candidatos portadores de deficiência física. 
11.2.1. Em não havendo candidatos portadores de deficiência física, apenas uma lista será elaborada. 
11.3. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado pela imprensa e pela internet no endereço 
eletrônico em caráter meramente informativo www.tsrconcursos.com.br.  
11.4. O resultado das provas objetivas será publicado pela imprensa e estará à disposição dos 
interessados no endereço eletrônico em caráter meramente informativo www.tsrconcursos.com.br, em 
até 30 dias após a realização das provas. 
11.5. A convocação dos aprovados será feita obedecendo-se rigorosamente a ordem de classificação 
obtida nas provas escritas, dentro das necessidades da Prefeitura Municipal e do prazo de validade do 
Processo. A chamada será feita por convocação pela Imprensa do Município ou por Carta. 
11.5.1. Após os procedimentos no item 11.5, não havendo o comparecimento do candidato no prazo 
pré- estabelecido no ato da convocação, o mesmo será excluído do Concurso. 
 
12. PROCEDIMENTOS PRÉ- ADMISSIONAIS - de caráter eliminatório 
12.1. Nesta etapa será realizada avaliação da aptidão física e mental, de caráter obrigatório e 
eliminatório, que deverá envolver, dentre outros, exames médicos e complementares que terão por 
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objetivo averiguar as condições de saúde física e psíquica apresentadas pelos candidatos, face às 
exigências das atividades inerentes ao emprego. 
12.1.1. O exame médico poderá ser realizado na Unidade Mista de Saúde do Município ou através de 
empresa de Medicina de Saúde Ocupacional, conveniada ou contratada, a critério da municipalidade. 
12.2. No caso dos portadores de deficiência, serão submetidos à perícia médica a ser realizada por 
equipe multiprofissional da Prefeitura Municipal ou credenciados, que ratificará a condição do candidato 
como deficiente, sendo a confirmação da incompatibilidade, ou não, entre as atribuições do emprego e a 
deficiência do candidato realizada durante o período do estágio probatório. 
12.2.1. O candidato deverá comparecer à perícia médica munido de laudo médico atestando a espécie e 
o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças - CID, bem como a provável causa da deficiência. 
12.3. Os exames médicos serão compostos de entrevista médica, avaliação clínica antropométrica e 
exames complementares definidos pela área de saúde da Prefeitura Municipal, realizados sempre que 
possível, por médico do quadro próprio da Prefeitura. Caso não haja essa possibilidade, o candidato será 
encaminhado para a rede conveniada ou credenciada. 
12.4. A entrevista médica consistirá em perguntas feitas ao candidato sobre patologias de que seja 
portador ou de que tenha sido portador, histórico familiar e outras informações julgadas relevantes pelo 
médico examinador. 
12.4.1. A omissão e/ou negação, pelo candidato, de informações relevantes na entrevista médica, 
intencionalmente, implicará em sua imediata eliminação do concurso público e caso tenha ultrapassado 
essa fase, na anulação da contratação realizada. 
12.4.2. Após a entrevista médica, a avaliação clínica e a análise dos resultados dos exames 
complementares realizado pelo candidato, o órgão de medicina do trabalho da Prefeitura Municipal 
emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada um, emitindo o Atestado de Saúde 
Ocupacional (ASO) a ser assinado por médico do trabalho da Prefeitura e pelo candidato. 
12.5. A critério do médico examinador poderão ser considerados os resultados de exames recentes 
realizados pelo candidato, às suas expensas, em médico ou em entidade particular ou, ainda, na rede 
pública de saúde. 
12.6. Para submeter-se aos exames pré-admissionais, o candidato deverá comparecer no dia, no horário 
e no local designados pela Prefeitura Municipal e a ele comunicados por escrito. 
 
13. DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar pelo site em caráter meramente 
informativo www.tsrconcursos.com.br, e na Imprensa do município, a publicação de todos os atos e 
editais referentes a este Concurso Público. 
13.2. Não haverá, sob qualquer hipótese ou alegação, segunda chamada para as etapas previstas para 
este Concurso Público. O não comparecimento a quaisquer das provas, resultará na eliminação 
automática do candidato. 
13.3. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso, em todas as etapas, com exceção 
daquelas expressamente ressalvadas no presente Edital, correrão a expensas do próprio candidato. 
13.4. O prazo de validade deste Concurso Público é de 02 (dois) anos, a contar da data de publicação da 
sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, atendendo a conveniência 
e o interesse do serviço público, a juízo da Administração Municipal. 
13.5. Os candidatos aprovados para o mesmo emprego, em concurso público anterior e vigente, serão 
convocados durante o prazo de validade do Concurso Público, com prioridade sobre os novos 
concursados. 
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13.5.1 A mudança de endereço, quando ocorrer, deverá ser informada formalmente, por meio de carta 
assinada pelo próprio candidato, a ser enviada e/ou entregue no setor de protocolo da Prefeitura 
Municipal. 
13.6. A desistência do candidato selecionado e convocado para o preenchimento de uma vaga implicará 
sua exclusão do cadastro de aprovados, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência Definitiva do 
Concurso. 
13.7. A TSR Prestadora de Serviços S/S Ltda. não possui vínculo ou convênio com nenhuma instituição de 
ensino ou cursos preparatórios, não se responsabilizando por quaisquer cursos, textos ou apostilas não 
expressamente indicados para este Concurso Público. 
13.8. Qualquer regra prevista neste Edital poderá ser alterada, atualizada ou sofrer acréscimos, enquanto 
não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito ou até a data de convocação dos 
candidatos para a correspondente prova, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser 
publicado.  
13.9. O resultado final deste Concurso Público será devidamente homologado pelo Prefeito Municipal, a 
partir de sua divulgação na imprensa do Município. 
13.10. Após análise pelo T.C.E. – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo dos documentos inerentes 
ao presente processo, e, não havendo óbice administrativo, judicial ou legal é facultada a incineração dos 
registros escritos, mantendo se, entretanto, pelo período de validade do concurso, os registros 
eletrônicos, os gabaritos dos candidatos e uma prova modelo.  
13.11. Os casos omissos, não previstos neste Edital ou não incluídos na Ficha de Inscrição, serão 
apreciados pela Comissão de Acompanhamento deste concurso público. 
 
 
 
                                                                 Espírito Santo do Pinhal em 13 de agosto de 2.010. 
 
 
                              
                Paulo Klinger Costa 
                                                                                                               Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO EMPREGO 
 
Planeja, organiza, coordena e executa as atividades relacionadas a exames pré-admissionais dos 
candidatos ao cargo e exames periódicos de funcionários, realizando o exame clínico, diagnóstico, 
comparando os resultados finais com as exigências psicossomáticas de cada tipo de atividade, para 
permitir a seleção ou o desempenho do trabalhador adequado à tarefa específica que vai realizar. 
Atribuições Típicas: Executar exames periódicos de todos os funcionários ou em especial daqueles 
expostos a maior risco de acidentes de trabalho ou de doenças profissionais, fazendo exame clínico e/ou 
interpretando os resultados de exames complementares, bem como exames médicos especiais; Faz 
tratamento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas da saúde, orientando 
e/ou executando a terapêutica adequada; Participar e avaliar junto com outros profissionais, as 
condições de insegurança, da elaboração e execução de programas de proteção à saúde dos 
trabalhadores, os fatores de insalubridade, de fadiga e outros, do planejamento e execução dos 
programas de treinamento das equipes de atendimento de emergência, prevenção de acidentes; 
Proceder os exames médicos destinados à seleção ou orientação de candidatos a cargo em ocupações 
definidas, baseando-se nas exigências psicossomáticas das mesmas; Executar tarefas afins. 
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ANEXO II 
 
PROGRAMAÇÃO PARA PROVA: 
 
PORTUGUÊS: Fonologia e fonética: Noções gerais de fonética e fonologia; Ortografia; Acentuação. 
Morfologia: As classes de palavras. Sintaxe: Termos essenciais da oração; Termos integrantes da oração; 
Termos acessórios da oração; Período composto por coordenação e subordinação; Regência verbal e 
regência nominal; Concordância verbal e concordância nominal; Suplemento ou apêndice: Crase; 
Pontuação; Funções do QUE e do SE; Figuras de linguagem; Textos: Leitura, compreensão e 
interpretação. 
 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 

1. BARROS, Enéas Martins. Nova Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo, Atlas. 
2. KASPARY, Adalberto José. O Português das Comunicações Administrativas. FDRH. 
3. TERRA, Ernani. Curso Prático de Gramática. Scipione. 
4. TERRA, Ernani. Minigramática. Scipione. 
5. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo, Nacional. 
6. CUNHA. Celso Ferreira. Gramática da Língua Portuguesa. 20 Ed. RJ. 
 
MATEMÁTICA: Operações com números reais. Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum; 
Razão e Proporção; Porcentagem. Regra de Três Simples e Composta; Média Aritmética e Ponderada; 
Juro Simples e compostos; Equação do 1º. Grau e do 2º Grau; Sistemas de equações do 1º. Grau; Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos; Sistemas de medidas usuais; Noções de geometria: forma, perímetro, 
área e volume; Raciocínio lógico; Resolução de situações-problema. 
 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 

1. DANTE, Luiz Roberto. Tudo é matemática - 5ª a 8ª séries. Editora Ática. 
2. GUELLI, Oscar. Matemática em construção - 5ª a 8ª séries. Editora Ática. 
3. GIOVANNI, José Ruy. A Conquista da matemática - 5ª a 8ª séries. Editora FTD. 
4. IEZZI, Gelson, DOLCE, Oswaldo, SANTOS, Antônio dos. Matemática e realidade - 5ª a 8ª séries. Editora 
Atual. 
5. IMENES, Luiz Marcio, LELLIS, Marcelo. Matemática para todos - 5ª a 8ª séries. Editora Scipione. 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: MS-Windows XP: conceito de pastas, diretórios, 
arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos 
menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2003. MS-Word 
2003: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, 
colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de 
páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2003: 
estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de 
tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos 
predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de 
dados. MS-PowerPoint 2003: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, 
guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, 
numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de 
correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, 
conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Processo saúde-doença e trabalho; Trabalho e Saúde Mental;  
Toxicologia Ocupacional; Vigilância em ambientes de trabalho; Doenças Relacionadas ao trabalho 
prevalentes em nosso meio (Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, Dermatoses 
ocupacionais, Pneumopatias ocupacionais, Perda de Audição Induzida pelo Ruído, Pneumopatias 
ocupacionais, Efeitos da exposição a radiações, Exposição ocupacional a material biológico-perfuro-
cortantes e aéreos, Intoxicação por Agrotóxicos, Doenças mentais relacionadas ao trabalho); Normas 
Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho; CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho;  
Plano de Benefícios da Previdência Social; Perfil Profissiográfico Previdenciário; Organização da Atenção 
a Saúde do Trabalhador no Sistema Único de Saúde; Ética Médica; Legislação Previdenciária; Gestão de 
Serviços de Medicina do Trabalho. 
 
 
A bibliografia relativa às provas é livre, para que o candidato opte pelo autor ou autores que melhor lhe 
convier e que, preferencialmente, discorram sobre os temas do “Programa de Provas”, visto que a 
extensão, a complexidade e a subjetividade dos diversos assuntos impedem a indicação de uma 
bibliografia determinada e inflexível. 
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