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PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 
PRAIA GRANDE  

 
EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO - Nº 03/2011  

 
A Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande, através da Secretaria de Administração e nos termos da 
legislação vigente, torna pública a abertura de inscrições ao Concurso Público para os cargos descritos na 
Tabela abaixo. 

A aplicação das provas está prevista para o dia 04 e/ou 11 DE DEZEMBRO DE 2011 . 

Os locais e horários serão divulgados em Edital de Convocação no dia 26 DE NOVEMBRO DE 2011.  

Os Editais de Convocação serão divulgados no Quadro de Avisos da Sede da Prefeitura, e/ou no jornal “A Tribuna” 
e/ou “Gazeta do Litoral” e nos sites www.praiagrande.sp.gov.br e www.ibamsp-concursos.org.br. 

A realização do Concurso Público foi autorizada pelo Senhor Prefeito Municipal, conforme despacho exarado em 
processo próprio. 

Os candidatos nomeados estarão sujeitos ao que dispõe a Lei Complementar nº 015, de 28 de maio de 1992 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Praia Grande), além de regras próprias da legislação federal, 
estadual e municipal pertinente, e às presentes instruções especiais. 

 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1. São especificações do cargo: 

CÓD. 
CARGO CARGO ESCOLARIDADE/REQUISITOS / 

JORNADA DE TRABALHO VAGAS VENCIMENTOS 
(R$) 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

(R$) 

536 ARQUITETO 
Curso Superior de Arquitetura e 
CREA, em jornada de trabalho de 
40 horas semanais. 

1 3.005,23 65,00 

134 
AUXILIAR DE 
CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO 

Ensino Médio completo/Curso 
Específico e inscrição no CRO / 
Jornada de trabalho de 33 horas 
semanais. 

2 852,58 42,00 

140 
AUXILIAR DE 
TOPÓGRAFO 

Ensino Fundamental Completo / 
40 horas semanais. 

Cadastro 
Reserva 898,80 37,00 

147 CALCETEIRO 
Ensino Fundamental Incompleto 
(até 4ª série ou 5º ano) / 40 horas 
semanais. 

Cadastro 
Reserva 898,80 37,00 

148 CARPINTEIRO 
Ensino Fundamental Incompleto 
(até 4ª série ou 5º ano) / 40 horas 
semanais. 

Cadastro 
Reserva 898,80 37,00 

174 CONTADOR 
Curso Superior de Ciências 
Contábeis e CRC/ 40 (quarenta) 
horas semanais. 

Cadastro 
Reserva 3.005,23 65,00 

159 DESENHISTA 

Ensino Médio Completo e 
conhecimento de CAD; em 
jornada de trabalho de 40 
(quarenta) horas semanais. 

1 1.592,94 42,00 

149-59 ELETRICISTA - AUTOS 
Ensino Fundamental Incompleto 
(até 4ª série ou 5º ano) / 40 horas 
semanais. 

Cadastro 
Reserva 898,80 37,00 
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CÓD. 
CARGO CARGO ESCOLARIDADE/REQUISITOS / 

JORNADA DE TRABALHO VAGAS VENCIMENTOS 
(R$) 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

(R$) 

149-
123 

ELETRICISTA - CIVIL 
Ensino Fundamental Incompleto 
(até 4ª série ou 5º ano) / 40 horas 
semanais. 

Cadastro 
Reserva 898,80 37,00 

150 ENCANADOR  
Ensino Fundamental Incompleto 
(até 4ª série ou 5º ano) / 40 horas 
semanais. 

Cadastro 
Reserva 898,80 37,00 

178 ENGENHEIRO - CIVIL Curso Superior de Engenharia 
Civil e CREA/ 40 horas semanais. 

2 3.005,23 65,00 

179 FISIOTERAPEUTA 
Curso Superior e Registro no 
Conselho de Classe / Jornada de 
trabalho: 33 horas semanais 

1 1.592,94 65,00 

151 FUNILEIRO  
Ensino Fundamental Incompleto 
(até 4ª série ou 5º ano) / 40 horas 
semanais. 

Cadastro 
Reserva 1.093,24 37,00 

538-
118 

GRÁFICO - CORTADOR 
BLOQUISTA  

Ensino Fundamental Completo. 
Experiência de 01 (um) ano 
comprovada em carteira ou 
Declaração com Firma 
reconhecida/ 40 horas semanais. 

Cadastro 
Reserva 1.179,79 37,00 

538-
119 

GRAFICO - OFF-SET 
PARA MÁQUINA 
MODELO HAMADA 700 
CDN 

Ensino Fundamental Completo. 
Experiência de 01 (um) ano 
comprovada em carteira ou 
Declaração com Firma 
reconhecida/ 40 horas semanais. 

Cadastro 
Reserva 1.179,79 37,00 

538-
120 

GRAFICO - OFF-SET 
PARA MÁQUINA 
MODELO MULTILITH 
1250 

Ensino Fundamental Completo. 
Experiência de 01 (um) ano 
comprovada em carteira ou 
Declaração com Firma 
reconhecida/ 40 horas semanais. 

Cadastro 
Reserva 1.179,79 37,00 

764-
121 

INSTRUTOR DE MUSICA 
- FLAUTA 

Ensino Médio Completo / Cursos de 
Extensão na área, comprovados e 
reconhecidos, carteira da ordem dos 
músicos / 20 horas semanais. 

Cadastro 
Reserva 876,02 42,00 

764-
128 

INSTRUTOR DE MUSICA 
- SAXOFONE 

Ensino Médio Completo / Cursos de 
Extensão na área, comprovados e 
reconhecidos, carteira da ordem dos 
músicos / 20 horas semanais. 

Cadastro 
Reserva 876,02 42,00 

764-
122 

INSTRUTOR DE MUSICA 
- VIOLINO 

Ensino Médio Completo / Cursos de 
Extensão na área, comprovados e 
reconhecidos, carteira da ordem dos 
músicos / 20 horas semanais. 

Cadastro 
Reserva 876,02 42,00 

144-60 
MECÂNICO - VEÍCULOS 
LEVES 

Ensino Fundamental Incompleto 
(até 4ª série ou 5º ano) / 40 horas 
semanais. 

Cadastro 
Reserva 1.093,24 37,00 

144-61 
MECÂNICO - VEÍCULOS 
PESADOS 

Ensino Fundamental Incompleto 
(até 4ª série ou 5º ano) / 40 horas 
semanais. 

Cadastro 
Reserva 1.093,24 37,00 

181-69 
MÉDICO - CABEÇA E 
PESCOÇO 

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

1 
2.452,95  + 

Insalubridade 
181,20 

65,00 
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CÓD. 
CARGO CARGO ESCOLARIDADE/REQUISITOS / 

JORNADA DE TRABALHO VAGAS VENCIMENTOS 
(R$) 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

(R$) 

181-71 
MÉDICO - CLINICO DE 
AMBULATÓRIO 

Curso Superior e CRM / 20 horas 
semanais. 5 

2.452,95  + 
Insalubridade 

181,20 
65,00 

181-72 
MÉDICO - CLINICO DE 
PRONTO SOCORRO 

Curso Superior e CRM / 24 horas 
semanais, em regime de plantão. 

3 
2.937,06 + 

Insalubridade 
181,20 

65,00 

181-73 
MÉDICO - 
DERMATOLOGISTA 

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

1 
2.452,95  + 

Insalubridade 
181,20 

65,00 

181-
111 

MÉDICO - DO 
TRABALHO  

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

3 
2.452,95  + 

Insalubridade 
181,20 

65,00 

181-74 
MÉDICO - 
ENDOCRINOLOGISTA 

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

1 
2.452,95  + 

Insalubridade 
181,20 

65,00 

181-
124 

MÉDICO - 
GENERALISTA 20hs 

Curso Superior e CRM / 20 horas 
semanais (4 horas diárias). 

20 

2.452,95  + 
Gratificação 
1.482,32 + 

Insalubridade 
181,20 

65,00 

181-75 
MÉDICO - 
GENERALISTA 40hs 

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

2 

4.756,36  + 
Gratificação 
2.964,64 + 

Insalubridade 
181,20 

65,00 

181-82 
MÉDICO - 
GINECOLOGISTA 
AMBULATÓRIO 

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

Cadastro 
Reserva 

2.452,95  + 
Insalubridade 

181,20 
65,00 

181-
113 

MÉDICO - 
HEMATOLOGISTA 

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

1 
2.452,95  + 

Insalubridade 
181,20 

65,00 

181-
114 

MÉDICO - 
NEUROLOGISTA 

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

1 
2.452,95  + 

Insalubridade 
181,20 

65,00 
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CÓD. 
CARGO CARGO ESCOLARIDADE/REQUISITOS / 

JORNADA DE TRABALHO VAGAS VENCIMENTOS 
(R$) 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

(R$) 

181-76 
MÉDICO - 
NEUROPEDIATRA 

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

1 
2.452,95  + 

Insalubridade 
181,20 

65,00 

181-78 
MÉDICO - 
OTORRINOLARINGOLO
GISTA 

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

1 
2.452,95  + 

Insalubridade 
181,20 

65,00 

181-85 
MÉDICO - PEDIATRA DE 
AMBULATÓRIO 

Curso Superior e CRM, 
Certificado de Conclusão de 
Residência ou comprovação de 
que está cursando residência ou 
comprovação de especialidade 
médica na área, de no mínimo 3 
anos / 20 horas semanais. 

Cadastro 
Reserva 

2.452,95  + 
Insalubridade 

181,20 
65,00 

181-77 
MÉDICO - PEDIATRA DE 
PRONTO SOCORRO 

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

6 
2.937,06 + 

Insalubridade 
181,20 

65,00 

181-87 MÉDICO - PSIQUIATRA 

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

8 
2.452,95  + 

Insalubridade 
181,20 

65,00 

181-
115 

MÉDICO - 
REUMATOLOGISTA 

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

1 
2.452,95  + 

Insalubridade 
181,20 

65,00 

181-
116 

MÉDICO - SANITARISTA 
Curso Superior, CRM e 
Especialização em Saúde Pública 
/ 20 horas semanais. 

1 
2.452,95  + 

Insalubridade 
181,20 

65,00 

181-
117 

MÉDICO - UROLOGISTA 

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

1 
2.452,95  + 

Insalubridade 
181,20 

65,00 

182 NUTRICIONISTA 
Superior Completo em Nutrição e 
registro no CRN / 33 horas 
semanais. 

Cadastro 
Reserva 1.592,94 65,00 

540 OPERADOR DE RADIO 

Ensino Fundamental Completo / 
experiência de 1 ano em 
radiocomunicação comprovada 
em carteira de trabalho ou 
declaração com firma 
reconhecida / 40 horas semanais 
em escala de plantão. 

1 898,80 37,00 

152 PEDREIRO 
Ensino Fundamental Incompleto 
(até 4ª série ou 5º ano) / 40 horas 
semanais. 

Cadastro 
Reserva 898,80 37,00 
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CÓD. 
CARGO CARGO ESCOLARIDADE/REQUISITOS / 

JORNADA DE TRABALHO VAGAS VENCIMENTOS 
(R$) 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

(R$) 

153 PINTOR - CIVIL 
Ensino Fundamental Incompleto 
(até 4ª série ou 5º ano) / 40 horas 
semanais. 

Cadastro 
Reserva 898,80 37,00 

102 PORTEIRO 
Ensino Fundamental Completo / 
44 horas semanais em regime de 
escala diurna ou noturna. 

Cadastro 
Reserva 856,00 37,00 

163-17 
PROFESSOR PIII - 
CIÊNCIAS FÍSICAS E 
BIOLÓGICAS 

Curso Superior com Licenciatura 
Plena na área / 20 hs/ semanais + 
2 hs/ semanais de H.A e 2hs/ 
semanais de HTPC. 

Cadastro 
Reserva 

1.781,73 + 
178,20 H.A. + 

178,20 H.T.P.C. 
65,00 

163-
129 

PROFESSOR PIII - 
EDUCAÇÃO ESPECIAL - 
DI 

Curso Superior com Licenciatura 
Plena em Pedagogia com 
habilitação na área de Deficiência 
Mental / Intelectual ou 
Licenciatura Plena em Pedagogia 
com Especialização em nível de 
Pós-graduação lato sensu em 
Deficiência Mental / Intelectual/ 
20 hs/ semanais + 2 hs/ semanais 
de H.A e 2hs/ semanais de 
HTPC. 

Cadastro 
Reserva 

1.781,73 + 
178,20 H.A. + 

178,20 H.T.P.C. 
65,00 

163-80 
PROFESSOR PIII – 
EDUCAÇÃO ESPECIAL - 
DV 

Curso Superior com Licenciatura 
Plena em Pedagogia com 
Habilitação na área de Deficiência 
Visual ou Licenciatura Plena em 
Pedagogia com Especialização 
em nível de Pós-graduação lato 
sensu em Deficiência Visual/ 20 
hs/ semanais + 2 hs/ semanais de 
H.A e 2hs/ semanais de HTPC. 

Cadastro 
Reserva 

1.781,73 + 
178,20 H.A. + 

178,20 H.T.P.C. 
65,00 

288 
PROGRAMADOR DE 
COMPUTADOR 

Diploma de graduação 
superior:  Análise de Sistemas; 
Sistemas de Informação; Análise 
de Sistemas de Informação; 
Análise de Sistemas e Tecnologia 
da Informação; Ciências da 
Computação; Computação; 
Engenharia da Computação; 
Informática/Processamento de 
Dados; Sistemas de Informação / 
Análise de Sistemas) ou diploma 
de curso superior de 
Tecnologia  (qualquer 
modalidade na área de 
Informática): Tecnologia em 
Análise de Sistemas e Tecnologia 
da Informação; Tecnologia em 
Desenvolvimento de Sistemas; 
Tecnologia em Sistemas da 
Informação. 
/ 40 horas semanais. 

Cadastro 
Reserva 1.592,94 65,00 

792 
TÉCNICO EM 
EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA 

Nível médio completo + curso 
técnico com ênfase em 
informática ou eletrônica (mínimo 
1000hs/aula)/ 40 horas semanais. 

Cadastro 
Reserva 1.123,60 42,00 
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985 TÉCNICO EM NUTRIÇÃO Curso Técnico em Nutrição e 
CRN / 40 horas semanais. 

Cadastro 
Reserva 1.110,32 42,00 

133 TELEFONISTA 

Ensino Fundamental completo, 
experiência de 01 ano 
comprovada através de registro 
em carteira (empresa privada) ou 
declaração de órgão público 
(servidor público), em jornada de 
trabalho de 33 (trinta e três) horas 
semanais. 

Cadastro 
Reserva 852,58 37,00 

145 TOPÓGRAFO Curso Técnico em Agrimensura / 
40 horas semanais. 

2 1.592,94 42,00 

186 VETERINÁRIO Curso Superior e CRMV / 
Jornada de 33 horas semanais. 2 

2.448,19 + 
Insalubridade 

126,24 
65,00 

 

1.2. Os candidatos habilitados serão nomeados segundo necessidade de pessoal, disponibilidade 
orçamentária da Prefeitura e limites legais para tais despesas, obedecendo a ordem de classificação 
final. 

1.3. Os horários e dias de trabalho do candidato nomeado ficarão a critério da Administração Pública, 
podendo ser diurno e/ou noturno em dias de semana, sábados, domingos e feriados, obedecida a 
carga horária semanal de trabalho.  

1.4. Os aprovados formarão listagem para serem aproveitados, dentro do prazo de validade do Concurso 
Público, à medida que forem vagando ou sendo criadas novas vagas. 

1.5. É de inteira responsabilidade dos candidatos verificar o andamento do concurso em todas as suas 
fases através dos meios de comunicação descritos no presente Edital. 

1.6. O período de validade estabelecido para este Concurso não gera, para a Prefeitura da Estância de 
Praia Grande, a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados. A aprovação gera, 
para o candidato, apenas o direito à preferência na nomeação, dependendo da sua classificação no 
Concurso. 

1.7. O Concurso Público terá as provas em caráter classificatório e eliminatório de acordo com os itens 4 
e 5  deste Edital. 

1.8. O Concurso Público será realizado na cidade de Praia Grande/SP. 
 
 
2. DAS INSCRIÇÕES: 

2.1. A inscrição implica no conhecimento e aceitação expressa de todo o disposto neste Edital sobre o 
qual não poderá alegar desconhecimento. 

2.1.1. As inscrições serão recebidas: 

• de 13 a 26 de Outubro de 2011 , pela internet.  

• de 19 a 27 de Outubro de 2011 exceto sábados, domingos, feriados e ponto facultativos, das 
10:00 às  16:00 horas   no Paço Municipal, situado à Av. Presidente Kennedy nº 9.000, andar 
térreo – Bairro Vila Mirim, Praia Grande, nas formas previstas no  item 2.5 deste Edital.  

2.2. São condições para inscrição/posse: 

2.2.1. Ter nacionalidade brasileira, ou gozar das prerrogativas do Decreto Federal nº 70.436 de 18/04/72; 

2.2.2. Ter na data da posse 18 (dezoito) anos completos, no mínimo; 

2.2.3. Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória nos 
termos do Artigo 40 inciso II da Constituição Federal; 

2.2.4. Não receber, no ato da posse, proventos de aposentadoria oriundos de Cargo, Emprego ou Função exercidos 
perante a União, Território, Estado, Distrito Federal, Município e suas Autarquias, Empresas ou Fundações, 
conforme preceitua o artigo 37, §10 da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional n° 20, 
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de 15/12/98, ressalvadas as acumulações permitidas pelo inciso XVI do citado dispositivo constitucional, os 
cargos eletivos e os cargos ou empregos em comissão; 

2.2.5. Estar quite com o Serviço Militar, se for o caso; 

2.2.6. Estar em gozo dos seus direitos civis e políticos; 

2.2.7. Estar quite com a Justiça Eleitoral; 

2.2.8. Preencher as exigências do cargo segundo o que determina a Lei e a Tabela do item 1 do 
presente Edital. 

2.3. A apresentação dos documentos comprobatórios das condições exigidas no item anterior será feita 
por ocasião da posse.   

2.4. A não apresentação da referida documentação é fator de cancelamento de todos os efeitos da 
inscrição.  

2.5. Para inscrever-se, o candidato deverá, no ato da inscrição: 

2.5.1. Pagar a taxa de inscrição para o cargo pretendido, no valor estabelecido na Tabela do item 1, no 
posto bancário localizado dentro do Paço Municipal; 

2.5.2. Fornecer os dados para digitação da ficha de inscrição, assim como exibir o original do documento 
de identidade e CPF, no local definido no item 2.1.1; 

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

2.5.4. O candidato portador de deficiência deverá, no ato da inscrição, proceder na forma estabelecida no 
Capítulo 3 deste Edital; 

2.5.5. O pagamento da importância da inscrição local só poderá ser efetuado em dinheiro; 

2.5.6. Não haverá devolução da taxa de inscrição, em hipótese alguma; 

2.5.7. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, condicional e/ou extemporânea. 

2.6. As inscrições poderão ser efetuadas pela inter net no endereço www.ibamsp-concursos.org.br 
de 13 a 26 de Outubro de 2011. 

2.6.1. Para inscrever-se pela internet, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, nas 
agências bancárias constantes no endereço eletrônico mencionado no item anterior até o dia 27 de 
Outubro de 2011 . 

2.6.2. Para o pagamento da taxa de inscrição realiz ada pela internet, somente poderá ser utilizado 
o boleto bancário impresso que terá como vencimento  dia 27 de Outubro de 2011. 

2.6.3. Não serão aceitos pagamentos de inscrição po r meio de transferência bancária ou depósito 
eletrônico bancário. 

2.6.4. A inscrição poderá ser acompanhada pelo candidato no site www.ibamsp-concursos.org.br no link 
Área do Candidato. 

2.6.5. A Comissão Especial de Concurso Público não se responsabiliza por solicitação de inscrição pela 
internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados. 

2.6.6. O candidato que preencher incorretamente sua inscrição ou que fizer qualquer declaração falsa, 
inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas no Edital, terá sua 
inscrição cancelada, tendo, em conseqüência, anulados os atos decorrentes dela, mesmo que 
aprovado nas provas e exames ou ainda que o fato seja constatado posteriormente. 

2.6.7. Após efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos de alteração dos dados informados pelo 
candidato na ficha de inscrição. 

2.6.8. A Comissão Especial de Concurso Público divulgará, juntamente com o Edital de Convocação para 
as provas, os números das inscrições indeferidas.   

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

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

2.9. O candidato poderá se inscrever para mais de um cargo desde que pertencentes a blocos 
diferentes, pois poderá haver coincidência de horário na aplicação das provas cujos cargos 
pertençam ao mesmo bloco. 

Bloco A  Bloco B  

Porteiro Telefonista 

2.10. Para os cargos que não constam dos Blocos mencionados acima, poderá haver coincidência de 
horário de aplicação das provas. 

 
3.  DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA: 

3.1. Às pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no 
inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e pela Lei Nº 7.853/89, 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. 

3.2. Nos termos da Lei Complementar nº 15 de 28/05/1992, será assegurado o direito de inscrição na 
presente seleção às pessoas com deficiência, ficando-lhes reservado 05% (cinco por cento) das 
vagas a serem preenchidas no prazo de validade estabelecido deste Concurso Público. 

3.3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas 
no artigo 4º do Decreto Federal 3.298/99, com redação dada pelo Decreto nº. 5.296, de 2004.  

3.4. As pessoas com deficiência participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao 
horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.  

3.5. Para efeito de comprovação da deficiência, em conformidade com a legislação mencionada no item 
3.3, o candidato deverá comparecer na Divisão de Medicina do Trabalho da Prefeitura da Estância 
Balneária de Praia Grande (andar térreo do Paço Municipal), situada à Avenida Presidente Kennedy, 
nº 9000, Vila Mirim - Praia Grande, até dia 31 de Outubro de 2011 , das 9:00 as 12:00 horas , 
munido de Laudo Médico original e expedido no prazo máximo de 60 (sessenta) dias antes do 
término  das inscrições, 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, inclusive para assegurar previsão de adaptação da prova, informando 
também o seu nome, documento de identidade (R.G) e opção do cargo; 

3.6. O candidato com deficiência que necessitar de prova especial, ou condição especial para realizar a 
prova, deverá entregar requerimento com sua solicitação junto ao Setor de Concursos Públicos da 
Prefeitura de Praia Grande (1º andar do Paço Municipal), até o dia 31 de Outubro de 2011, das 9:00 
as 16:00 horas . 

3.7.  Os candidatos que não atenderem os dispositivos mencionados no item 3.5 e 3.6, dentro do prazo 
estabelecido, serão considerados como não deficientes e não terão a prova especial preparada, seja 
qual for o motivo alegado, estando impossibilitados de realizar a prova.  

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

3.9. Não será nomeado o candidato cuja deficiência for considerada incompatível com as atribuições a 
serem desempenhadas no exercício do cargo. 

3.10. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para justificar a concessão de 
aposentadoria ou readaptação funcional. 

 
 
4. DAS AVALIAÇÕES 
 
DAS PROVAS OBJETIVAS: 
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4.1. A avaliação será realizada com base em instrumentos que mensuram as habilidades e 
conhecimentos exigidos pelo cargo conforme Anexo II deste Edital. 

4.2. A data prevista para aplicação das provas é dia 04 e/ou 11 de Dezembro de 2011 . 

4.3. Os locais e horários serão divulgados em Edital de Convocação no dia 26 de Novembro de 2011 . 

4.4. A convocação para a prova escrita será afixada no quadro de avisos da Prefeitura, disponibilizada na 
Internet e/ou publicada no jornal ”Tribuna” e/ou “Gazeta” contendo informações quanto à data, ao 
horário e local de realização das provas. 

4.5. O programa relativo às provas é o estabelecido no Anexo II do presente Edital. 

4.6. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova, pelo menos 30 (trinta) minutos antes da hora 
marcada, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade com foto e no 
original , caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha. 

4.6.1. São considerados documentos de identidade os originais de: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade 
expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações 
Exteriores e pela Polícia Militar; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade 
fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como documento de 
identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, OAB, CRC, CRM etc.; Carteira de Trabalho 
e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei 
nº 9.503/97). 

4.7. Não será admitido na sala de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para 
o fechamento dos portões, conforme Edital de Convocação, ou que não estiver de posse dos 
documentos hábeis previstos no item anterior. 

4.8. Durante a prova não será permitida comunicação entre os candidatos ou pessoa estranha ao 
Concurso Público, bem como consulta de nenhuma espécie a livros, revistas ou folhetos, nem uso 
de máquina calculadora, celulares e pagers. 

4.9. Os candidatos deverão manter à frente da sala suas bolsas e demais pertences indo para a carteira 
portando apenas documento, protocolo de inscrição, caneta, lápis e borracha. 

4.9.1. Os candidatos deverão manter seus celulares e pagers desligados, enquanto permanecerem no 
recinto onde estarão sendo realizadas as provas. 

4.9.2. O IBAM e a Comissão Especial de Concurso Público não se responsabilizam por perda ou extravio 
de documentos, pertences ou objetos, ocorridos no local de realização das provas, nem por danos 
neles causados. 

4.10. Será vedado ao candidato se ausentar do recinto da prova desacompanhado do fiscal. 

4.11. As instruções dadas pelos fiscais assim como as contidas na prova, deverão ser respeitadas pelos 
candidatos. 

4.12. A folha de respostas será identificada, em campo específico, pelo próprio candidato com o número 
de inscrição, pela sua assinatura e sua impressão digital.  

4.13. As respostas deverão ser assinaladas pelos candidatos com caneta esferográfica azul ou preta. 

4.14. Não serão computadas questões não assinaladas, questões que contenham mais de uma resposta 
(ainda que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legível. 

4.15. 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. 

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

4.15.1.1. 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. 

4.15.1.2. 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. 

4.16. Não haverá, em hipótese alguma, substituição das folhas de respostas. 
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4.17. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal a folha de respostas devidamente assinada e 
identificada com sua impressão digital. 

4.18. O tempo mínimo de permanência na sala, inclusive para levar seu caderno de questões é de uma 
hora e meia. 

4.19. Por razões de segurança, os cadernos de questões somente serão entregues aos candidatos no 
local de aplicação das provas, na forma descrita no item anterior. 

4.20. Será eliminado do Concurso Público o candidato que utilizar qualquer meio ilícito ou que 
desobedecer, de alguma forma, qualquer regra estabelecida neste Edital. 

4.21. Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada, vista, revisão de provas, seja qual for o motivo 
alegado. 

4.22. A aplicação das provas nas datas previstas dependerá da disponibilidade de locais adequados à 
realização das mesmas. 

4.23. As provas não serão aplicadas em outra data, local e/ou horário, senão aqueles previstos no Edital 
de Convocação. 

4.24. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões, inadmitindo-se qualquer 
tolerância; 

b) não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado; 

c) não apresentar o documento que bem o identifique; 

d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 

e) ausentar-se do local de provas antes de decorrida uma hora do início das provas; 

f) ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas ou outros materiais não permitidos, sem 
autorização; 

g) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 

h) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 

i) não acatar as orientações oferecidas pelo fiscal ou aquelas contidas na folha de respostas e na 
capa da prova; 

j) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou 
impressos não permitidos ou máquina calculadora ou similar; 

k) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de comunicação 
(bip, telefone celular, relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares; 

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

4.25. As provas escritas serão eliminatórias e classificatórias e terão a seguinte composição: 

- 30 questões para os cargos de Médicos, Auxiliar de Topógrafo e Calceteiro. 

-  40 questões para os demais cargos. 

4.26. Cada questão valerá 01 (um) ponto e serão considerados habilitados somente os candidatos que 
obtiverem 50% de acertos na prova objetiva, sendo os demais eliminados do Concurso Público. 

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

4.28. Na possibilidade de haver mais de uma alternativa correta por questão, serão consideradas corretas 
as marcações feitas pelos candidatos em qualquer uma das alternativas consideradas corretas. 

 
 
5. DA CLASSIFICAÇÃO: 

5.1. A Lista de Classificação Final será em ordem decrescente de acordo com a nota final dos 
candidatos. 

5.1.1. Haverá 01 (uma) lista de classificação final para todos os candidatos aprovados, destacando-se, 
na mesma, os portadores de deficiência e uma lista contendo a classificação desses últimos. 
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5.2. Em caso de igualdade de classificação, na Lista de Classificação Final serão utilizados os seguintes 
critérios de desempate: 

5.2.1. maior número de acertos na parte de conhecimentos específicos da prova, quando for o caso; 

5.2.2. candidato que tiver maior idade; 

5.2.3. sorteio. 

5.3. Atendendo o que dispõe a Lei 10741/03, Estatuto do Idoso, quando a igualdade de pontos na 
classificação envolver, pelo menos, 01 (um) candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos, o desempate far-se-á considerando como primeiro critério o mais idoso, após o qual será 
aplicado o critério estabelecido pelo item 5.2.1. 

5.4. A Comissão Especial de Concurso Público responsável pela realização do Concurso Público, 
conforme o disposto no artigo 106, caput da Lei Orgânica Municipal, dará publicidade ao Edital, às 
convocações, e Classificação Final no Quadro de Avisos da Sede da Prefeitura, e/ou no jornal “A 
Tribuna” e/ou “Gazeta do Litoral” e no site da prefeitura - www.praiagrande.sp.gov.br e do IBAM 
www.ibamsp-concursos.org.br. 

5.5. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso 
Público, valendo para esse fim, a Classificação divulgada no jornal local e/ou na internet. 

 
 
6. DOS RECURSOS: 

6.1. Recursos quanto aos resultados deverão ser dirigidos à Comissão Especial de Concurso Público, 
devendo ser entregues e protocolados junto à Secretaria de Administração – Setor de Concursos, 
das 9 até as 15 horas, e estar devidamente fundamentados, constando todos os dados conforme 
modelo – Anexo III deste Edital. 

6.2. Os candidatos deverão protocolar o recurso em 2 (duas) vias (original e cópia).  

6.3. Os recursos deverão ser digitados ou datilografados. 

6.4. Cada questão ou item deverá ser apresentado em folha separada, identificada conforme modelo 
constante do Anexo III deste Edital.  

6.4.1. O prazo para interposição de recursos é de 01 (um) dia útil após a ocorrência do fato que lhe deu 
origem. 

6.5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo do fato que lhe deu origem e que 
possuírem argumentação lógica e consistente que permita sua adequada avaliação. 

6.5.1. O candidato deverá dirigir-se ao local onde protocolou seu recurso para tomar ciência da resposta 
oferecida ao recurso interposto. 

6.6. Serão indeferidos os recursos interpostos fora dos prazos e condições estabelecidos neste Capítulo. 

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

6.6.2. Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo não serão 
avaliados. 

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

6.8. Na ocorrência do disposto nos itens 4.27, 4.28 e 6.7, poderá haver, eventualmente, alteração da nota 
atribuída ou classificação inicial obtida. 

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

 
7. DA NOMEAÇÃO E POSSE: 

7.1. Os candidatos nomeados estarão sujeitos ao estágio probatório nos termos constitucionais com 
avaliação estabelecida em lei específica. 

7.2. A nomeação do candidato será feita respeitando-se a ordem da Lista de Classificação Final e, no caso 
dos candidatos aos cargos de MÉDICO – GINECOLOGISTA AMBULATÓRIO e MÉDICO – PEDIATRA 
DE AMBULATÓRIO, somente após a convocação dos aprovados remanescentes do Concurso Público 
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04/2010.   

7.3. É facultado à Administração, exigir dos candidatos classificados, quando da nomeação, além da 
documentação prevista no item 2.2 deste Edital, outros documentos comprobatórios de bons 
antecedentes morais, criminais e administrativos, inclusive Certificados Éticos Profissionais expedidos 
pelos conselhos de classe. 

7.3.1. Identificado, a qualquer tempo irregularidade na apresentação dos documentos acima 
mencionados, o candidato responsável será eliminado do Concurso. 

7.4. No ato de sua nomeação, o candidato deverá declarar, sob as penas da lei, se é ou já foi funcionário 
público (municipal, estadual ou federal), seja como celetista, estatutário ou contratado. 

7.4.1. Em caso positivo, deverá o candidato juntar certidão comprovando que: 

7.4.1.1. não foi punido anteriormente com pena de demissão ou; 

7.4.1.2. não está respondendo a qualquer processo administrativo que possa ensejar a sua demissão. 

7.5. Na hipótese de ter sido demitido ou de estar respondendo processo administrativo, no qual lhe é 
imputada falta disciplinar passível de demissão, nos termos do item anterior, o candidato terá sua 
posse indeferida, salvo se entre o término definitivo do correspondente processo disciplinar e a data da 
posse tenha decorrido mais de cinco anos. 

7.6. A não apresentação da declaração de que trata o item 7.4 e da conseqüente certidão, culminará no 
indeferimento da posse. 

7.7. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.  

7.8. O Atestado de Saúde Ocupacional para fim admissional será expedido pela Divisão de Medicina do 
Trabalho da Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande mediante apresentação dos exames 
necessários, cuja lista deverá ser retirada pelo candidato no Setor de Concursos Públicos quando 
convocado.  

7.9. A realização dos exames correrá por conta do candidato.  

7.10. Os resultados dos exames deverão ser entregues pelo candidato na Divisão de Medicina do 
Trabalho, que poderá requisitar exames complementares se julgar necessário. 

7.11. O prazo para posse no cargo será de 30 (trinta) dias contados a partir da nomeação, prorrogável por 
mais 30 (trinta) dias a requerimento do interessado. Caso a posse do candidato não ocorra dentro 
desse prazo sua nomeação será tornada sem efeito.  

 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

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

8.2. Caberá à banca examinadora a responsabilidade pelo grau de dificuldade, abrangência e quantidade 
de questões da prova, dos assuntos, bem como pela extensão da mesma. 

8.3. Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do Concurso Público, e não havendo óbice 
administrativo, judicial ou legal, é facultada a incineração dos registros escritos, mantendo-se, 
entretanto, pelo período de validade do Concurso Público, os registros eletrônicos a ele referentes. 

8.4. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço e telefone junto à Secretaria de 
Administração (Setor de Concursos Públicos) durante o período de validade do Concurso Público. 

8.5. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos 
candidatos para as provas correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso 
a ser publicado. 

8.6. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentação, ainda que verificada 
posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, cancelando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição. 

8.7. O prazo de validade do Concurso Público será de 01 (um) ano, contado a partir da data de sua 
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homologação, podendo ser prorrogado por igual período segundo interesse da Administração.  

8.8. O Concurso Público será homologado pelo Senhor Prefeito e nos termos da Legislação vigente. 

8.9. A Comissão Especial de Concurso Público não autoriza a comercialização de apostilas e não se 
responsabiliza pelo teor das mesmas. 

8.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Concurso Público. 
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES 
ARQUITETO - Elaborar, executar e dirigir projetos e obras arquitetônicas, urbanísticas e complementares, 
estudando características e preparando programas e métodos de trabalho e especificando os recursos 
necessários para permitir a construção, montagem e manutenção das obras; analisar projetos. 
 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - Orientar os pacientes sobre higiene bucal; marcar 
consultas; preencher e anotar fichas clínicas; manter em ordem arquivos e fichários; revelar e montar 
radiografias intra-orais; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar no atendimento ao paciente; 
instrumentar o cirurgião dentista e o técnico em higiene bucal junto à cadeira operatória; promover 
isolamento do campo operatório;  manipular materiais de uso odontológico;  selecionar moldeiras;  
confeccionar modelos  em  gesso;aplicar métodos preventivos para controle de cárie dental; proceder a 
conservação e à manutenção do equipamento odontológico; Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 
 
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO - Auxilia nas tarefas de levantamento planialtimétricos cadastrais, 
nivelamento de precisão, implantação de rede de marcos e RN’s. 
 
CALCETEIRO – Executa atividades relativas à preparação de infra-estrutura para construção, 
pavimentação e implantação de vias públicas, praças e jardins; Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato.   
 
CARPINTEIRO - Executa atividades de feitura, instalação, manutenção e conservação referentes a parte 
de madeira e obras, prédios, carrocerias de veículos, eventos e outras atividades afins. 
 
CONTADOR - Executar e/ou supervisionar a escrituração de livros contábeis, examinar empenhos de 
despesas, verificando a classificação e a existência de recursos nas dotações orçamentárias, para 
apropriar custos de bens e serviços; elaborar balancetes, balanços e outros demonstrativos contábeis, 
controlar os trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos, localizando e retificando 
possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis, cumprir as exigências do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo. 
 
DESENHISTA - Desenhar em computador projetos arquitetônicos, complementares e de infra-estrutura. 

ELETRICISTA – AUTOS - Efetua atividades de instalação, manutenção, e conservação referentes a parte 
elétrica de autos e máquinas do município e outras atividades afins. 
 
ELETRICISTA - CIVIL  - Efetua atividades de instalação, manutenção e conservação referentes à parte 
elétrica de prédios, jardins, ruas e outras atividades afins. 

ENCANADOR - Executa atividades de instalação, manutenção e conservação referentes a parte hidráulica 
de prédios, rede de água, esgoto, água pluvial e outras atividades afins. 
 

ENGENHEIRO – CIVIL - Elaborar, executar e dirigir projetos e obras de engenharia civil em edificações, 
infra-estrutura urbana e complementares, estudando características, preparando planos e métodos de  
trabalho, materiais aplicados, editais de obras; fazer levantamento de dados técnicos, acompanhar e 
fiscalizar a execução de serviços e obras. 
 

FISIOTERAPEUTA - Avaliar e reavaliar o estado de saúde das crianças, doentes e acidentados, 
realizando testes musculares, funcionais de amplitude articular, de verificação da cinética e movimentação 
de pesquisa de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de atividades, a fim de identificar o nível de 
capacidade funcional dos órgãos afetados; planejar e executar o tratamento das doenças com o auxílio de 
máquinas e equipamentos adequados, a fim de obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos 
afetados. 
 

FUNILEIRO - Efetua consertos e reparos na lataria dos veículos do município e outras atividades afins. 
  
GRÁFICO - CORTADOR BLOQUISTA – Executar o corte de papel em guilhotina automática e semi-
automática; conhecer formatos de papéis; efetuar blocagem (intercalar, colar, contar blocos); executar 
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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GRAFICO - OFF-SET PARA MÁQUINA MODELO HAMADA 700 CD N - Executar a confecção de 
impressos com especialidade máquina off-set Hamada. Cuidar para que os equipamentos e suas 
instalações sejam mantidos em boas condições de uso. 
 

GRAFICO - OFF-SET PARA MÁQUINA MODELO MULTILITH 125 0 - Executar a confecção de impressos 
com especialidades de impressora off-set Multilith, Cuidar para que os equipamentos e suas instalações 
sejam mantidos em boas condições de uso. 
 

INSTRUTOR DE MUSICA – FLAUTA - Executa serviços como instrumentista de orquestra, bandas, 
grupos de câmara, corais, grupos eruditos e populares, participa de atividades como ensaios, 
apresentações, concertos e eventos realizados pelo Departamento de Cultura, executa demais atividades 
afins, especificadas em legislação própria. 
 
INSTRUTOR DE MUSICA – SAXOFONE - - Executa serviços como instrumentista de orquestra, bandas, 
grupos de câmara, corais, grupos eruditos e populares, participa de atividades como ensaios, 
apresentações, concertos e eventos realizados pelo Departamento de Cultura, executa demais atividades 
afins, especificadas em legislação própria 
 
INSTRUTOR DE MUSICA – VIOLINO - - Executa serviços como instrumentista de orquestra, bandas, 
grupos de câmara, corais, grupos eruditos e populares, participa de atividades como ensaios, 
apresentações, concertos e eventos realizados pelo Departamento de Cultura, executa demais atividades 
afins, especificadas em legislação própria 
 

MECÂNICO - VEÍCULOS LEVES - Efetua manutenção e consertos em diferentes veículos e motores e 
outras atividades afins. 
 

MECÂNICO - VEÍCULOS PESADOS - Efetua manutenção e consertos em máquinas pesadas e motores e 
outras atividades afins. 
 
MÉDICO - CLÍNICO DE PRONTO SOCORRO / PEDIATRA DE PR ONTO SOCORRO 

Atende de forma emergencial e curativa à população dentro de sua área de formação, nas unidades de 
saúde do município. 
 
MÉDICO - CABEÇA E PESCOÇO; CLINICO DE AMBULATÓRIO; DERMATOLOGISTA; 
ENDOCRINOLOGISTA; GINECOLOGISTA AMBULATÓRIO; HEMATO LOGISTA; NEUROLOGISTA; 
NEUROPEDIATRA; OTORRINOLARINGOLOGISTA; PEDIATRA DE AMBULATÓRIO; PSIQUIATRA; 
REUMATOLOGISTA; UROLOGISTA 

Atende de forma preventiva e curativa à população, dentro de sua área de formação, nas unidades de 
especialidades de saúde do Município. 
 
MÉDICO GENERALISTA 20hs; GENERALISTA 40hs - Atua de forma preventiva e curativa com visitação 
domiciliar e atendimento nas Unidades de Saúde da Família dentro das normas previstas pelo Ministério 
da Saúde e necessidades da Secretaria de Saúde de Praia Grande 

 

MÉDICO - DO TRABALHO Atua visando essencialmente à promoção da Saúde e à prevenção da doença, 
conhecendo, para tanto, os processos produtivos e o ambiente de trabalho da municipalidade; avalia as 
condições de saúde do servidor para determinadas funções e/ou ambientes, indicando sua alocação para 
trabalhos compatíveis com as suas condições de saúde, orientando-o, se necessário, no processo de 
adaptação; notifica, formalmente, o superior competente quando houver suspeita ou comprovação de 
transtornos da saúde atribuíveis ao trabalho, bem como recomenda ao superior a adoção dos 
procedimentos cabíveis, independentemente da necessidade de afastar o servidor do trabalho; exerce 
suas atividades com total independência profissional e moral com relação ao servidor público e a 
municipalidade; conhece os ambientes e condições de trabalho dos servidores sob seus cuidados, 
adequando o desempenho de suas funções nos exames ocupacionais e demais atribuições profissionais;  
no exame admissional, compatibiliza a aptidão do candidato do ponto de vista médico com o local de 
trabalho, e com as atribuições pertinentes ao cargo; não negligencia, nos exames admissionais, portadores 
de afecções ou deficiência física desde que estas não sejam agravadas pela atividade a ser 
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desempenhada e não exponham o servidor ou a municipalidade a riscos; efetua visitas hospitalares e 
domiciliares, quando o servidor estiver impossibilitado de comparecer a Medicina do Trabalho; orienta o 
servidor e a municipalidade no tocante à assistência médica, visando melhor atendimento. 
 
MÉDICO – SANITARISTA – Acompanhar a situação epidemiológica do município em relação às Doenças 
de Notificação Compulsória, doenças emergentes, cobertura vacinal, mortalidade e morbidade; Elaborar 
e/ou participar de projetos e programas de ações de saúde pública; Elaborar informação sobre dados 
epidemiológicos do município; Participar de capacitações, cursos e seminários realizados por outras 
esferas de governo, que envolvam a vigilância em saúde; Realizar palestras, capacitações e orientações 
para técnicos e para a população em geral.  
 
NUTRICIONISTA 
Seguir Orientação Técnica e Administrativa dos responsáveis legais pelo setor de Alimentação Escolar; 
Elaborar Cardápios de acordo com a faixa etária e respeitando os hábitos alimentares da localidade; 
Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e 
distribuição dos alimentos; Planejar e coordenar a aplicação de testes de aceitabilidade junto aos alunos, 
periodicamente; Estimular a identificação de crianças portadoras de patologias e deficiências associadas à 
nutrição; Elaborar Manual de Boas Práticas nas unidades escolares; Desenvolver projetos de educação 
alimentar e nutricional para a comunidade escolar; Coordenar os trabalhos desenvolvidos pelos Técnicos 
em Nutrição e Dietética; Elaborar escalas de supervisão para Técnicos em Nutrição e Dietética; 
Desenvolver relatório mensal das atividades desenvolvidas; Realizar supervisão às escolas com emissão 
de relatórios; Planejar e desenvolver capacitações para Serventes I e Serventes II; Informar os 
responsáveis legais, eventuais irregularidades ou falhas que prejudiquem o bom andamento do serviço. 
 
OPERADOR DE RADIO - Executa atividades de atendimento de chamadas de emergência; manuseio e 
manutenção de rádios; controle de saída e manutenção das viaturas; liberação das mesmas para socorro, 
remoção e retorno de pacientes; elaboração e guarda de arquivos de saídas e efetua outras atividades 
correlatas e afins.  
 
PEDREIRO - Executa atividades de construção, manutenção e conservação referentes a parte de 
edificações de prédios, próprios públicos e outras atividades afins. 
 
PINTOR - CIVIL - Efetua atividades de feitura, manutenção e conservação referentes a parte de pintura 
dos próprios do município (prédios) e outras atividades afins. 
 
PORTEIRO - Receber, orientar, encaminhar o público e informar sobre localização de pessoas e serviços 
da municipalidade; executar rondas diurnas e noturnas nas dependências dos edifícios públicos e 
municipais e áreas adjacentes, verificar se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas 
e funcionando adequadamente; controlar e fiscalizar a movimentação de veículos, entrada e saída de 
volumes, bens moveis e pessoas, impedindo a entrada dos que não atendam as normas internas da 
administração; acionar os órgãos e autoridades competentes, nos casos de invasão, ameaças de 
desabamento, incêndio, enchentes, vendavais, atentados a integridade física e contra a vida comunicando 
os fatos a sua chefia imediata; relatar as anormalidades verificadas no seu turno de trabalho; efetuar a 
verificação de volumes de qualquer natureza, conduzidos pelos pátios internos dos edifícios municipais ou 
retirados das instalações, a fim de impedir eventuais lesões ao patrimônio municipal; executar outras 
atividades correlatas. 
 
PROFESSOR PIII - CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS - Executa serviços voltados à área do Ensino 
Médio na Educação de Jovens e Adultos, organizando e promovendo atividades específicas de forma 
individual e coletiva com vista ao atendimento a diversidade humana, participa de atividades visando a 
melhoria da prática, o aprofundamento dos conhecimentos teóricos contribuindo para a consecução da 
Política Educacional do Município; desenvolve programas de cunho sócio-educativos e projetos 
pedagógicos de acordo com sua habilitação, executa demais atividades afins, especificadas em legislação 
própria. 
 
PROFESSOR III DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – DI - Executa serviços voltados à área de Educação 
Especial – deficiência intelectual - atendendo a alunos com deficiência intelectual, organizando e 
promovendo atividades específicas de forma individual e coletiva com vista ao atendimento a diversidade 
humana, participa de atividades visando à melhoria da prática, o aprofundamento dos conhecimentos 
teóricos contribuindo para a consecução da Política Educacional do Município e executar demais 
atividades afins, especificas em legislação própria. 
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PROFESSOR III DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – DV - Executa serviços voltados à área de Educação 
Especial – deficiência visual - atendendo a alunos com deficiência visual, organizando e promovendo 
atividades específicas de forma individual e coletiva com vista ao atendimento a diversidade humana, 
participa de atividades visando à melhoria da prática, o aprofundamento dos conhecimentos teóricos 
contribuindo para a consecução da Política Educacional do Município e executar  demais atividades afins, 
especificas em legislação própria. 
 
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR - Executa serviços voltados à: Manutenção e desenvolvimento de 
Software nos diversos ambientes computacionais; elaboração de documentação técnica dos Sistemas; 
elaboração de documentação didática e/ou help on line dos Sistemas para os usuários; instalação e 
manutenção de Bancos de Dados (SQL Server e Access); Suporte e treinamento aos usuários; 
configuração de ambientes para instalação e execução de software; elaboração de relatórios e pareceres 
técnicos; Executa demais atividades afins determinadas pelo superior imediato. 
 
TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Executa serviços voltados Assistência técnica 
preventiva, corretiva e preditiva: ao software (sistema operacional, utilitários e aplicativos); ao hardware 
(equipamentos de processamento, e/s, armazenamento e comunicação de dados); verificação e 
monitoramento da rede elétrica, suporte aos usuários dos equipamentos; executa demais atividades afins 
determinadas pelo superior imediato. 
 

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO - Seguir Orientação Técnica e Administrativa dos responsáveis legais pelo setor 
de Alimentação Escolar; Realizar visitas de supervisão nas cozinhas, despensas, lactários e refeitórios das 
unidades escolares com emissão de relatórios; Supervisionar as atividades de produção da alimentação 
Escolar nas escolas; Colaborar na realização de testes de aceitabilidade periódicos de produtos utilizados 
no preparo da alimentação escolar; Desenvolver e colaborar na realização de treinamento dos funcionários 
envolvidos no preparação e distribuição da Alimentação Escolar; Em assistência ao nutricionista, divulgar 
conhecimentos sobre alimentação escolar saudável aos alunos e comunidade; Degustar os alimentos 
preparados durante as visitas; Acompanhar o bom relacionamento dos funcionários da cozinha e intervir 
quando necessário; Elaborar relatório mensal sobre as atividades desenvolvidas; Informar os responsáveis 
legais, eventuais irregularidades ou falhas que prejudiquem o bom andamento do serviço.  
 
TELEFONISTA - Opera equipamento telefônico de PABX, registrando e efetuando ligações internas e 
externas, anotando e transmitindo recados; atende ao público prestando as informações necessárias; zela 
pelos equipamentos utilizados, solicitando a manutenção quando necessárias; preenche planilha de 
ligações realizadas e recebidas; executa outras atividades correlatas e afins. 
 
TOPÓGRAFO - Efetuar o reconhecimento básico da área programada, analisando as características do 
terreno; Executar os trabalhos topográficos relativos a balizamento, colocação de estacas, pontos de 
georreferenciamento, referência de nível e outros; Realizar levantamentos topográficos na área 
demarcada, utilizando-se de equipamentos próprios; Registrar os dados obtidos nos levantamentos 
topográficos, anotando e ou transferindo dados de um equipamento para outro; Elaborar cálculos 
topográficos, plantas, desenhos, esboços, relatórios técnicos, cartas topográficas, aerofotogrametria e 
georreferenciamento, indicando e anotando pontos e convenções para o desenvolvimento de plantas e 
projetos; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática; Executar outras atividades compatíveis com o cargo. 
 

VETERINÁRIO - Executa tarefas em sua área de atuação junto à Vigilância Sanitária e Epidemiológica do 
Município; efetuar controle das diversas zoonoses, realizando controle das pragas urbanas; efetuar o 
controle da população animal, vistorias zoosanitárias e outras atividades afins. 
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ANEXO II – PROGRAMAS 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 

Fundamental Incompleto – Calceteiro; Carpinteiro; E letricista de Autos; Eletricista Civil; 
Encanador; Funileiro; Mecânico de Veículos Leves; M ecânico de Veículos Pesados; Pedreiro; 
Pintor Civil.  

Português:- Compreensão de Texto; Sinônimo e antônimo, pontuação, as Classes gramaticais: Confronto 
e reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia Oficial. 

Matemática:- As quatro operações com números inteiros e fracionários; Sistema métrico decimal 
(medidas de comprimento e de massas), medidas de tempo (hora, minuto e segundo), Resolução de 
situações problema. 

 

Fundamental Completo – Auxiliar de Topógrafo; Gráfi cos (todos); Operador de Rádio; Porteiro; 
Telefonista 

Português:- Interpretação de Texto; Ortografia oficial; Acentuação gráfica; As classes gramaticais; 
Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. Noções 
da norma culta da língua portuguesa na modalidade escrita. 

Matemática:- Conjunto dos números naturais, inteiros e racionais relativos (formas decimal e fracionária): 
propriedades, operações e problemas; Grandezas Proporcionais - Regra de três simples; Porcentagem e 
juro simples – Resolvendo problemas; Sistema Monetário Brasileiro; Sistema Decimal de Medidas: 
comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo (transformação de unidades e problemas); 
Figuras Geométricas Planas: perímetros e áreas - problemas. 

 

Ensino Médio – Auxiliar de Consultório Odontológico ; Desenhista; Instrutores de Música (todos); 
Técnicos (todos); Topógrafo 

Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento da 
norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; 
Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e 
Regência nominal e verbal. 

Matemática:- Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e 
problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; 
Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - 
problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) 
- transformação de unidades e resolução de problemas; Geometria: ponto, reta, plano – ângulos, 
polígonos, triângulos, quadriláteros, circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras 
geométricas planas (perímetros e áreas) – sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e 
volumes; Funções do 1º e 2º graus; Sequências, Progressões Aritméticas e Geométricas. Resolução de 
problemas. 

 

Ensino Superior – Arquiteto; Contador, Engenheiro C ivil; Fisioterapeuta; Médicos (todos); 
Nutricionista; Professor III (todos); Programador d e Computador; Veterinário 

Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento da 
norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; 
Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e 
Regência nominal e verbal. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
ARQUITETO 
Conhecimento sobre materiais de construção e ensaios; Estabilidade das construções; Estruturas – 
concreto, madeira e metálica;  Instalações hidráulicas  e  elétricas;  Higiene  da  habitação;  Urbanismo;  
Solos;  licitação (Noções sobre a lei 8.666/93)  e  contratos;  conhecimento sobre as Lei Municipais: 
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473/2006 (Plano Diretor) 153/96 (Disciplina Ordenamento do Solo) e 154/96 (Legislação de Obras e 
Edificações).  
 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 
Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema 
Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde.Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual – 
EPI’s. Conhecimentos técnicos da área, uso adequado de materiais e equipamentos. 
 
CARPINTEIRO 
Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual – EPI’s. Conhecimentos técnicos da área, uso 
adequado de materiais e equipamentos. 
 
CONTADOR 
Matemática Financeira:  Juros simples: montante, capital, prazo e taxa; desconto simples racional e 
comercial; equivalência de capitais, fluxos de caixa e de taxas. Juros compostos: montante, capital, prazo e 
taxa; desconto composto racional e comercial; equivalência de capitais, fluxos de caixa e de taxas. Taxas 
de Juros: taxas nominais, efetivas e equivalentes; séries de pagamento (rendas certas ou anuidades): 
estrutura, fluxos de caixa e classificação; taxa de juros, prestações, prazos, capitais e montantes. Sistemas 
de amortização: sistema de amortização progressiva – SAP (Sistema Francês, Tabela Price); sistema de 
amortização constante – SAC; Sistema de amortização misto – SAM.Contabilidade Geral:  Patrimônio. 
Métodos de avaliação de estoques: PEPS ou FIFO, UEPS ou LIFO, média ponderada e custo específico. 
Legislação societária e fiscal sobre estoques. Avaliação dos componentes patrimoniais sob a ótica da 
legislação brasileira. Fatos contábeis: conceito e classificação: permutativos, modificativos e mistos. 
Princípios fundamentais de contabilidade: conceito e aplicação segundo as Normas Brasileiras de 
Contabilidade (NBC). Inventário: conceito, classificação, finalidade, princípios e legislação. Escrituração: 
conceito, finalidades, classificação. Conta, elenco e plano de contas. Procedimentos e ajustes de 
encerramento do exercício social, visando a elaboração das demonstrações contábeis. Área de 
demonstrações contábeis: conceito, finalidade, importância, época de elaboração e estruturação, segundo 
a legislação e normas vigentes. Balanço patrimonial. Demonstração do resultado do exercício. 
Demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. 
Demonstração das origens e aplicação de recursos. Notas explicativas.Contabilidade Pública , 
Administração Orçamentária e Financeira:  Necessidades e serviços públicos. Controle na administração 
pública. O grupo econômico estatal. Patrimônio das entidades públicas. Bens públicos. Dívida pública. 
Avaliação dos componentes patrimoniais. A gestão das entidades públicas. Período administrativo e 
exercício financeiro. Regimes contábeis. Receita pública e despesa pública. Fases administrativas da 
receita e da despesa orçamentária. O regime de adiantamento de numerário. O inventário. A escrituração 
das operações típicas das entidades públicas. A determinação dos resultados do exercício. Balanços 
orçamentários, financeiro e patrimonial. Demonstração das variações patrimoniais. Prestação e julgamento 
de contas governamentais.Licitações:  Conceito, objeto, finalidades e princípios. Dispensa e 
inexigibilidade. Vedações. Modalidades. Procedimentos e fases. Revogação e invalidação. Normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal: planejamento e seus instrumentos 
legais. Receita e despesa públicas: definições e limites. Dívida Pública: definições, limites, condições para 
a contratação de operações de crédito. Gestão patrimonial. Transparência, controle e fiscalização da 
gestão fiscal.Auditoria:  Aspectos gerais − princípios e normas. Ética profissional. Responsabilidade do 
auditor. Procedimentos e técnicas de trabalho. Meios de prova − exames, testes, amostragens, 
estabelecimento de relevância, eventos subseqüentes, confirmações com terceiros e papéis de trabalho. 
Diferenças entre auditoria externa e interna. Auditoria interna − conceito, funções, objetivos e atribuições. 
Avaliação dos controles internos, revisão analítica, conferência de cálculos, inspeção de documentos, 
programas de trabalho, segregação de funções, análise do custo dos controles × benefícios, confronto dos 
ativos com os registros contábeis e auxiliares e acompanhamento de inventários. Relatório-comentário. 
Legislação Geral: Lei Orgânica do Município, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000: Lei de 
Responsabilidade Fiscal, Constituição Federal de 1988.  
 
DESENHISTA 
Conceitos básicos sobre AUTOCAD release 14; Comandos para armazenamento de arquivos; uso da área 
de trabalho, prompt de comando e TOOLBARS; Noções sobre coordenadas cartesianas (Relativas e 
Absolutas), Coordenadas polares; ponto de precisão; Comandos básicos, criação de blocos e atributos, 
gerenciamento de LAYERS; uso de XREF, WBLOCK e das ferramentas bônus; reconhecimento das 
extensões de arquivos para importação e exportação de desenhos; uso dos comandos de impressão. 
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ELETRICISTA – AUTOS 
Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual – EPI’s. Conhecimentos técnicos da área, uso 
adequado de materiais e equipamentos. 
 
ELETRICISTA – CIVIL 
Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual – EPI’s. Conhecimentos técnicos da área, uso 
adequado de materiais e equipamentos. 
 
ENCANADOR  
Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual – EPI’s. Conhecimentos técnicos da área, uso 
adequado de materiais e equipamentos. 
 
ENGENHEIRO – CIVIL 
Conhecimento sobre planejamento, orçamento, licitação (Noções sobre a Lei 8.666/93), contrato e 
gerenciamento de obras; terraplenagem – corte e aterro, valas e taludes, escoramento e obras de infra-
estrutura urbana; Execução de obras civis – infra e super estrutura, alvenaria e instalações prediais; 
tecnologia do concreto – propriedades, dosagem, preparo e lançamento e controle de resistência; 
conhecimento sobre as Leis Municipais:   473/2006 (Plano Diretor) 153/96 (Disciplina o Ordenamento do 
Solo) e 154/96 (Legislação de Obras e Edificações). 
 
FISIOTERAPEUTA 
Terapêuticas voltadas para funções de recuperação de luxações, pós fraturas, prevenção de 
incapacidades e atendimento a pacientes especiais. Conhecimento das principais patologias neurológicas 
infantis (conceitos das doenças, etimologia, quadro clínico). Conhecimento específico do tratamento 
fisioterápico aplicado às principais doenças: objetivos e planejamento de programas de tratamento, 
conhecimento de adaptações para pacientes especiais em casa, conhecimento do tipo de órteses a serem 
solicitadas quando necessário. Conhecimento do desenvolvimento neuropsicomotor normal de zero a cinco 
anos de idade. Conhecimento de conceitos básicos de promoção de saúde como puericultura e prevenção 
de doenças. Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção 
Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma 
Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da 
população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória 
no Estado de São Paulo. Código de Ética.   
 
FUNILEIRO  
Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual – EPI’s. Conhecimentos técnicos da área, uso 
adequado de materiais e equipamentos. 
 
GRÁFICO - CORTADOR BLOQUISTA  
Conhecimentos técnicos da área, uso adequado de materiais e equipamentos. 
 
GRAFICO - OFF-SET PARA MÁQUINA MODELO HAMADA 700 CD N 
Conhecimentos de off-ser para máquinas modelo Hamada 700 CDN, uso adequado de materiais e 
equipamentos. 
 
GRAFICO - OFF-SET PARA MÁQUINA MODELO MULTILITH 125 0 
Conhecimentos de off-ser para máquinas modelo Multitith 1250, uso adequado de materiais e 
equipamentos. 
 
INSTRUTOR DE MUSICA – FLAUTA 
Conhecimentos Gerais de Música; conhecimentos gerais do instrumento; partituras.  
 
INSTRUTOR DE MUSICA – SAXOFONE 
Conhecimentos Gerais de Música; conhecimentos gerais do instrumento; partituras.  
 
INSTRUTOR DE MUSICA – VIOLINO 
Conhecimentos Gerais de Música; conhecimentos gerais do instrumento; partituras.  
 
MECÂNICO - VEÍCULOS LEVES 
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Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual – EPI’s. Conhecimentos técnicos da área, uso 
adequado de materiais e equipamentos. 
 
MECÂNICO - VEÍCULOS PESADOS 
Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual – EPI’s. Conhecimentos técnicos da área, uso 
adequado de materiais e equipamentos. 
 
MÉDICO - CABEÇA E PESCOÇO 
Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 
Emergências clínicas e cirúrgicas. Ética e legislação profissional. Psicologia médica. Aspectos psicológicos 
da relação médico/paciente. Farmacologia clínica. Controle de infecções hospitalares. Anatomia da cabeça 
e do pescoço. Carcinogênese e biologia dos tumores. Epidemiologia em câncer. Infecções. Propedêutica e 
exames subsidiários. Noções de radioterapia. Noções de quimioterapia. Cuidados pré e pós-operatórios. 
Complicações pós-operatórias. Embriologia e mal formações congênitas. Reconstrução em cabeça e 
pescoço. Diagnóstico e tratamento. Doenças tumorais e não tumorais das glândulas salivares. Tumores 
cutâneos. Tumores das fossas nasais. Tumores da faringe. Tumores do lábio e cavidade bucal. Tumores 
das vias para nasais. Tumores da laringe. Tumores da tireóide e paratireóide. Tumores ósseos. Tumores 
dos nervos periféricos e vasculares. Tumores de partes moles. Tumores orbitários. Metástases cervicais. 
Bócios. Hiperparatireoidismo. 
Esvaziamentos cervicais. Traqueotomias. Cirurgia craniofacial oncológica. Política de Saúde: Diretrizes e 
bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de 
Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e 
atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética.   
Saúde da criança, mulher, adulto e idoso; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico-
degenerativas; Doenças infecto-contagiosas e parasitárias; Doenças metabólicas; Cirurgia geral; Educação 
em saúde; Princípios  de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de emergência; 
Choque; Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; Preenchimento de declaração de óbito. 
 
MÉDICO - CLÍNICO DE AMBULATÓRIO 
A consulta médica; O uso e a interpretação de dados laboratoriais; Princípios de farmacoterapia; Reações 
adversas a drogas; Terapia medicamentosa; Diagnósticos e Tratamentos de: Micoses superficiais, 
Intoxicações comuns, Erisipela. Rinite, sinusite, otite e amigdalite, Infecções respiratórias, Doenças bronco 
– pulmonares obstrutivas, Hipertensão arterial sistêmica, Insuficiência coronariana, Insuficiência cardíaca 
congestiva, Diabetes Mellitus, Infecção urinária, Poliartrites, Diarréias, Anemias, Esofagite, Gastrite e 
Doença Ulcerosa Péptica, Hepatites, Parasitoses intestinais, Lombociatalgias, Ansiedade, Depressão, 
Doenças sexualmente transmissíveis (DST), Leptospirose e Dengue;. Emergência psiquiátrica. Política de 
Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de 
Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais 
de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São 
Paulo. Código de Ética.   
Saúde da criança, mulher, adulto e idoso; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico-
degenerativas; Doenças infecto-contagiosas e parasitárias; Doenças metabólicas; Cirurgia geral; Educação 
em saúde; Princípios  de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de emergência; 
Choque; Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; Preenchimento de declaração de óbito. 
 
MÉDICO - CLÍNICO DE PRONTO SOCORRO 
Doenças Cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença cardiovascular; insuficiência 
cardíaca; cardiomiopatias; doença arterial coronária; arritmias; doenças do miocárdio e pericárdio; 
hipertensão arterial sistêmica; doenças vasculares periféricas; diagnóstico diferencial de dor torácica; 
alterações eletrocardiográficas; doença valvar e da aorta. Doenças Pulmonares: avaliação e tratamento do 
paciente com doença respiratória; doença intersticial e infiltrativa; doenças pulmonares obstrutivas; 
doenças da pleura e mediastino; neoplasia pulmonar; síndrome da apnéia do sono e doenças pulmonares 
ambiental e ocupacional. Doenças Renais: avaliação e tratamento do paciente com doença renal; 
distúrbios eletrolíticos e de fluidos; doenças glomerular; vascular renal; insuficiência renal aguda e crônica; 
desordens não glomerulares. Doenças Gastroinstestinais: avaliação e tratamento das principais 
manifestações clínicas das doenças gastrointestinais; doenças do esôfago; do estômago e duodeno; 
doença inflamatória intestinal; neoplasias do trato gastrointestinal e doenças do pâncreas. Doenças do 
Fígado e Sistema Bilear: avaliação laboratorial do fígado; icterícia; hepatite aguda e crônica; insuficiência 
hepática; cirrose e suas complicações; doenças da vesícula biliar e trato biliar; neoplasias do 
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fígado;doenças infiltrativas e vascular. Doenças Hematológicas: desordens da hemostasia (sangramento e 
trombose); avaliação e tratamento das anemias; avaliação da leucocitose e leucopenia. Doenças do 
Metabolismo: obesidade; anorexia nervosa e bulimia; desordens do metabolismo dos lípides. Doenças 
Endocrinológicas: doenças da tireóide; diabetes mellito; hipoglicemia e insuficiência adrenal. Doenças 
Músculo-esqueléticas e do Tecido Conectivo: avaliação e tratamento do paciente com doença reumática; 
artrite reumatóide; Lúpus eritematoso sistêmico;  espondiloartropatias; síndrome do anticorpo-fosfolípide; 
esclerose sistêmica; osteoratrites; gota e desordens do tecido mole não articular. Doenças Ósseas e do 
Metabolismo Ósseo: osteoporose; doenças da paratireóide e distúrbios do cálcio. Doenças Infecciosas. 
Doenças Neurológicas/Psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico; desordens da consciência; 
demência e distúrbios de memória; doenças cerébrovasculares; cefaléias; avaliação das síncopes; 
miastenia gravis; doença de Parkinson; diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva; distúrbios ansiosos 
e depressão. Urgências e Emergências: reanimação cardiopulmonar; avaliação e tratamento inicial do 
paciente em choque; imobilizações e cuidados no local do acidente; atendimento inicial ao paciente 
traumatizado; diagnóstico e tratamento inicial das emergências diabéticas; anafilaxia e reações alérgicas 
agudas; controle agudo da dor; diagnóstico e tratamento inicial das síndromes coronárias agudas; 
diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão; insuficiência respiratória aguda; hemorragias 
digestivas; anestesia para realização de suturas e drenagem de abcessos. Principais Problemas Médicos 
relacionados aos Idosos. Rastreamento de Doenças Cardiovasculares e do Câncer. Prevenção do Câncer. 
Exame Periódico de Saúde. Promoção da Saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação. 
Preenchimento de receitas médicas. Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. 
Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção 
de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de 
nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de 
notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética.   
Saúde da criança, mulher, adulto e idoso; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico-
degenerativas; Doenças infecto-contagiosas e parasitárias; Doenças metabólicas; Cirurgia geral; Educação 
em saúde; Princípios  de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de emergência; 
Choque; Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; Preenchimento de declaração de óbito. 
 
MÉDICO – DERMATOLOGISTA 
Anatomia e fisiologia da pele; imunopatologia cutânea; histopatologia das doenças de pele; dermatoses 
eczematosas; dermatoses eritemato-pápulo-escamosas; dermatose seborréica, psoriasis, ptiriasis rósea de 
Gilbert, liquen plano, outras formas de liquen; púrpuras; pruridos: estrófulo, nodular de Hyde, Hebra, 
astealósico, anogenital, idiopática; dermatoses vésico-bolhosas: pênfigos, Duhring Brock, dermatose linear 
por IgA, herpes gestationes, impetigo herpertiforme; acnes; micoses; dermatoses ulcerosas; doenças do 
tecido conjuntivo; infecções bacterianas da pele; doenças sexualmente transmissíveis, AIDS; micoses 
superficiais; micoses profundas; dermatoviroses; escabioses e outras dermatoses parasitárias; dermatoses 
metabólicas; reações de hipersensibilidade da pele: urticária, E. polimorfo, Stevens Jonhson, Lyell e S. SS. 
SS; dermatoses congênitas e hereditárias; tumores da pele; linformas e outros processos malignos; 
terapêutica tópica das dermatoses; cirurgia dermatológica; leishmaniose; M. H. M. Hansen; aspectos 
macroscópicos e microscópicos do exame micológico direto e cultura; terapêutica sistêmica das 
dermatoses; manifestação cutânea das doenças sistêmicas. Política de Saúde: Diretrizes e bases da 
implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história 
natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em 
Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à 
Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética.   
Saúde da criança, mulher, adulto e idoso; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico-
degenerativas; Doenças infecto-contagiosas e parasitárias; Doenças metabólicas; Cirurgia geral; Educação 
em saúde; Princípios  de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de emergência; 
Choque; Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; Preenchimento de declaração de óbito. 
 
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 e demais normas regulamentadoras aprovadas e legislações 
complementares. 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 cardiovascular, 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 - 
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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 3048/99 - DIREITO DO TRABALHO - REGULAMENTAÇÃO ATUAL DE INSALUBRIDADE - NR 15 
DA PORTARIA 3214/78. 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. 
Aspectos de Biossegurança. Experiência no atendimento de urgências em medicina préhospitalar para 
vítimas de acidentes e mal súbito - Perícia Médica - Sigilo Profissional Atestado e Boletim Médico. Saúde 
do Trabalhador no âmbito do SUS. 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. Medidas preventivas e tratamentos. 
Conhecimentos específicos em LER (Lesões por Esforços Repetitivos). Noções de saúde mental do 
trabalhador. Conceituação de saúde ocupacional. Legislação e organização dos serviços de segurança, 
higiene e medicina do trabalho, inclusive programas sobre AIDS e outras D.S.Ts. Noções de 
epidemiologia. História natural das doenças profissionais devidas a agentes químicos, físicos e biológicos. 
Noções de estatística, higiene e saneamento do meio ambiente (reconhecimento, avaliação de controle de 
riscos ambientais). Fisiologia do trabalho. Agentes mecânicos de doenças profissionais. Acidentes do 
trabalho. Cadastro de acidentes. Noções de toxicologia (alcoolismo, tabagismo e outras drogas nas 
empresas). Limites de tolerância. Doenças causadas por ruídos: trauma acústico. Controle médico dos 
trabalhadores menores, do sexo feminino, idosos e expostos a agentes físicos e químicos. Controle do uso 
de drogas causadoras de dependência entre trabalhadores. Readaptação e reabilitação profissional. 
Exames pré-admissionais. Exames médicos periódicos. Imunizações de interesse ocupacional. Política de 
Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de 
Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais 
de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São 
Paulo. Código de Ética.   
Saúde da criança, mulher, adulto e idoso; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico-
degenerativas; Doenças infecto-contagiosas e parasitárias; Doenças metabólicas; Cirurgia geral; Educação 
em saúde; Princípios  de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de emergência; 
Choque; Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; Preenchimento de declaração de óbito. 
 
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 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.Política de 
Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de 
Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais 
de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São 
Paulo. Código de Ética.   
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Saúde da criança, mulher, adulto e idoso; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico-
degenerativas; Doenças infecto-contagiosas e parasitárias; Doenças metabólicas; Cirurgia geral; Educação 
em saúde; Princípios  de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de emergência; 
Choque; Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; Preenchimento de declaração de óbito. 
 
MÉDICO - GENERALISTA 20hs e MÉDICO - GENERALISTA 40 hs 
A consulta médica; O uso e a interpretação de dados laboratoriais; Princípios de farmacoterapia; Reações 
adversas a drogas; Terapia medicamentosa; Diagnósticos e Tratamentos de: Micoses superficiais, 
Intoxicações comuns, Erisipela. Rinite, sinusite, otite e amigdalite, Infecções respiratórias, Doenças bronco 
– pulmonares obstrutivas, Hipertensão arterial sistêmica, Insuficiência coronariana, Insuficiência cardíaca 
congestiva, Diabetes Mellitus, Infecção urinária, Poliartrites, Diarréias, Anemias, Esofagite, Gastrite e 
Doença Ulcerosa Péptica, Hepatites, Parasitoses intestinais, Lombociatalgias, Ansiedade, Depressão, 
Doenças sexualmente transmissíveis (DST), Leptospirose e Dengue;. Emergência psiquiátrica. Política de 
Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de 
Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais 
de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São 
Paulo. Código de Ética.   
Saúde da criança, mulher, adulto e idoso; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico-
degenerativas; Doenças infecto-contagiosas e parasitárias; Doenças metabólicas; Cirurgia geral; Educação 
em saúde; Princípios  de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de emergência; 
Choque; Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; Preenchimento de declaração de óbito. 
 
 
MÉDICO - GINECOLOGISTA AMBULATÓRIO 
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. Política de Saúde: Diretrizes e bases da 
implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história 
natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em 
Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à 
Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética.   
Saúde da criança, mulher, adulto e idoso; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico-
degenerativas; Doenças infecto-contagiosas e parasitárias; Doenças metabólicas; Cirurgia geral; Educação 
em saúde; Princípios  de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de emergência; 
Choque; Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; Preenchimento de declaração de óbito. 
 
MÉDICO – HEMATOLOGISTA 
Dados históricos, situação atual, tendências e especulações para o futuro; Legislação Hemoterápica: 
Resolução RDC nº 343, DOU de 19/12/2002; Imunologia e suas relações com a transfusão de sangue: 
componentes celulares do sistema imune, Resposta imun,  Resposta imune a antígenos dos eritrocitários, 
Complemento, Fisiopatologia da hemólise imune; Grupos Sangüíneos: definição de um sistema de grupo 
sangüíneo. Grupo Sangüíneo ABO. Sistema Sangüíneo Rh. Sistema Sangüíneo Ii, Lewis, P e MNS; 
Sistema Kell, Duffy, Kidd e Lutheran; Sistema de Histocompatibilidade (HLA);  Sistema de antígenos 
plaquetários; Testes de compatibilidade de hemácias: tipagem de compatibilidade ABO e Rh. Pesquisa e 
identificação de anticorpos anti-eritrocitários (PAI e Painel de hemácias); Provas de Compatibilidade; 
Eluição; Obtenção de Sangue: captação de candidatos à doação de sangue, Triagem clínico-laboratorial 
dos candidatos à doação de sangue; Coleta de sangue: controle sorológico e imuno-hematológico do 
sangue coletado; Preparação de componentes sangüíneos: concentrado de hemácias, plasma e 
crioprecipitado. Componentes pobres em leucócitos e componentes irradiados; Uso clínico de sangue e 
seus componentes: componentes que visam transfundir hemácias; componentes que visam transfundir 
plaquetas, reposição de fatores de coagulação, reposição de proteínas plasmáticas; Política transfusional 
em um hospital; Terapia transfusional em situações especiais: em clínica cirúrgica, nos distúrbios da 
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coagulação sangüínea; Produtos plasmáticos e substitutivo do sangue; Albumina humana: características, 
uso clínico e seus efeitos adversos; Concentrado de fatores plasmáticos: características, uso clínico e seus 
efeitos adversos; Efeitos adversos das transfusões sangüíneas: aloimunização, Reações transfusionais 
imunológicas e não imunológicas; Transmissão de doenças infecto-contagiosas; Hemopoese; Citologia das 
células do sangue e dos órgãos hemoformadores; Aféreses: terapêuticas e não terapêuticas, Indicações, 
Tratamentos e controles; Uso de processadoras celulares automatizadas de sangue na obtenção e 
recuperação de sangue; Autotransfusão: procedimentos, terapêutica e controles; Transplante de medula 
óssea: procedimentos, obtenção, armazenamento, controles e terapêutica em hemoterapia;Política de 
Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de 
Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais 
de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São 
Paulo. Código de Ética.   
Saúde da criança, mulher, adulto e idoso; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico-
degenerativas; Doenças infecto-contagiosas e parasitárias; Doenças metabólicas; Cirurgia geral; Educação 
em saúde; Princípios  de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de emergência; 
Choque; Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; Preenchimento de declaração de óbito. 
 
MÉDICO – NEUROLOGISTA 
Doenças inflamatórias do sistema nervoso central; Doenças hereditárias e degenerativas do sistema 
nervoso central; Esclerose múltipla; Doenças desmielinizantes do sistema nervoso central; Hemiplegia; 
Polineuropatias; Doenças da junção mioneural e dos músculos; Paralisia cerebral infantil; Síndromes 
paralíticas; Epilepsia; Enxaqueca; Catalepsia e narcolepsia; Afecções do cérebro; Transtornos do sistema 
nervoso periférico; Tomogragia computadorizada e  ressonância nuclear magnética do crânio; 
Eletroencefalograma; Eletroneuromiografia. Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. 
Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção 
de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de 
nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de 
notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética.   
Saúde da criança, mulher, adulto e idoso; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico-
degenerativas; Doenças infecto-contagiosas e parasitárias; Doenças metabólicas; Cirurgia geral; Educação 
em saúde; Princípios  de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de emergência; 
Choque; Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; Preenchimento de declaração de óbito. 
 
MÉDICO – NEUROPEDIATRA 
Avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor do lactente. Transtornos neurológicos neonatais. Recem 
nato hipotônico. Convulsões neonatais. Crises convulsivas ocasionais e circunstanciais. Estado de mal 
convulsivo. Síndromes epilépticas e drogas anticonvulsivantes. Cefaléias. Infecção e parasitoses do 
sistema nervoso. Erros inatos do metabolismo. Coréias. Enfermidades neuro vasculares. Encefalopatias 
crônicas não progressivas. Má formações congênitas do SNC. Tumores intra cranianos. Manifestações 
neurológicas das doenças sistêmicas. Disfunção cerebral mínima. Deficiência mental. Paralisia cerebral 
infantil. Hidrocefalia e craniossinostose. Hipertensão intra craniana. Traumatismo craniano. Coma na 
infância. Condução e tratamento de casos de distúrbios paroxísticos de origem não epilética, de origem 
motora e de sono.Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção 
Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma 
Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da 
população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória 
no Estado de São Paulo. Código de Ética.   
Saúde da criança, mulher, adulto e idoso; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico-
degenerativas; Doenças infecto-contagiosas e parasitárias; Doenças metabólicas; Cirurgia geral; Educação 
em saúde; Princípios  de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de emergência; 
Choque; Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; Preenchimento de declaração de óbito. 
 
MÉDICO – OTORRINOLARINGOLOGISTA 
Otologia: fisiologia auditiva, avaliação do paciente com vertigem, patologia do pavilhão auricular e do 
conduto auditivo; patologia da membrana timpânica e do ouvido médio; Audiologia. Rinologia – Anatomia e 
histologia do nariz e seios paranasais; fisiologia do nariz e seios paranasais; distúrbios de olfação; 
Patologias inflamatórias da fossa nasal e dos seios paranasais; Angina; Faringo e Laringologia: Rinites; 
Sinusites; Anatomia e histologia das glândulas salivares; Traumatismos maxilo faciais. Cirurgias. Política 
de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 



 26

Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São 
Paulo. Código de Ética.   
Saúde da criança, mulher, adulto e idoso; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico-
degenerativas; Doenças infecto-contagiosas e parasitárias; Doenças metabólicas; Cirurgia geral; Educação 
em saúde; Princípios  de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de emergência; 
Choque; Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; Preenchimento de declaração de óbito. 
 
MÉDICO - PEDIATRA DE AMBULATÓRIO 
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. 
Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema 
Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São 
Paulo. Código de Ética.   
Saúde da criança, mulher, adulto e idoso; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico-
degenerativas; Doenças infecto-contagiosas e parasitárias; Doenças metabólicas; Cirurgia geral; Educação 
em saúde; Princípios  de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de emergência; 
Choque; Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; Preenchimento de declaração de óbito. 
 
MÉDICO - PEDIATRA DE PRONTO SOCORRO 
Reanimação cardiopulmonar. Intubação traqueal. Insuficiência respiratória. Estado de mal asmático. 
síndrome de desconforto respiratório agudo. Ventilação mecânica. Insuficiência cardíaca congestiva. 
Cardiopatia Congênita (crise hipóxia e patologias – canal dependentes). Disritmias, choque e falência 
múltipla de órgãos. Mal epilético. Trauma craniano. Hipertensão intracraniana. Morte encefálica. Doação de 
órgãos. Meningite e encefalite. Sepse e choque séptico. Insuficiência hepática aguda. Hemorragias 
digestivas. Suporte nutricional enteral e parenteral. Insuficiência renal aguda. Diálise. Distúrbios 
metabólicos e hidroeletrolíticos. Cetoacidose diabética. Intoxicação exógena. Quase afogamento. 
Queimadura. 
Politraumatismo. Distúrbios da coagulação. Sedação e analgesia. Aspectos éticos da terapia intensiva. 
Condução em casos específicos toxicológicos. Assistência em procedimentos invasivos como infusão 
intraóssea, punção supra púbica, cateteres. Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. 
Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção 
de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de 
nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de 
notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética.   
Saúde da criança, mulher, adulto e idoso; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico-
degenerativas; Doenças infecto-contagiosas e parasitárias; Doenças metabólicas; Cirurgia geral; Educação 
em saúde; Princípios  de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de emergência; 
Choque; Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; Preenchimento de declaração de óbito. 
 
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 
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psicopática: conceito, 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. Política de Saúde: 
Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de 
Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e 
atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética.   
Saúde da criança, mulher, adulto e idoso; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico-
degenerativas; Doenças infecto-contagiosas e parasitárias; Doenças metabólicas; Cirurgia geral; Educação 
em saúde; Princípios  de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de emergência; 
Choque; Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; Preenchimento de declaração de óbito. 
 
MÉDICO – REUMATOLOGISTA 
Epidemiologia das doenças reumáticas. Estrutura, fisiologia e fisiopatologia do tecido conjuntivo. Estrutura, 
fisiologia e fisiopatologia do sistema imunológico; Farmacologia das drogas antireumáticas/terapeutica 
experimentar. Diagnóstico e tratamento:Artrites inflamatórias infecciosas, Doenças reumatológicas 
sistêmicas, Doenças articulares regionais e as relacionadas com as estruturas, Doenças degenerativas, 
Doenças metabólicas dos ossos, das articulações e dos músculos, Doenças reumatologicas associadas a 
outros aparelhos e sistemas, Doenças da coluna, Miscelânea, Fibromialgia/síndrome das pernas 
inquietas/dor psicogênica, Dor, Doença articular neuropática, Amiloidose, Sarcoidose, Artrites associadas 
as alterações dos diversos metabolismos, Osteoartropatia hipertrófica, Doenças ósseas e do tecido 
conjuntivo relacionadas a genética e ao desenvolvimento. Política de Saúde: Diretrizes e bases da 
implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história 
natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em 
Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à 
Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética.   
Saúde da criança, mulher, adulto e idoso; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico-
degenerativas; Doenças infecto-contagiosas e parasitárias; Doenças metabólicas; Cirurgia geral; Educação 
em saúde; Princípios  de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de emergência; 
Choque; Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; Preenchimento de declaração de óbito. 
 
MÉDICO – SANITARISTA 
Aspectos epidemiológicos e medidas de controle de doenças transmissíveis. Epidemiologia Geral e Epidemiologia 
Clínica. Planejamento e gestão de serviços de Saúde. Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do 
SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. 
Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. 
Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética.   
Saúde da criança, mulher, adulto e idoso; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico-
degenerativas; Doenças infecto-contagiosas e parasitárias; Doenças metabólicas; Cirurgia geral; Educação 
em saúde; Princípios  de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de emergência; 
Choque; Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; Preenchimento de declaração de óbito. 
 
MÉDICO – UROLOGISTA 
Anatomia, embriologia e anomalias do sistema geniturinário; Propedêutico urológico; Litiase e infecções do 
trato geniturinário; Traumatismo do sistema geniturinário; Neoplasias benignas e malignas do sistema 
geniturinário; Prevenção e diagnóstico precoce dos tumores do aparelho genital masculino; Bexiga 
neurogênica; Doenças vasculares do aparelho geniturinário; Tuberculose do aparelho geniturinário; 
Doenças específicas dos testículos; Urgências do aparelho geniturinário; Doenças sexualmente 
transmissíveis; Disfunção erétil; Infertilidade; Cirurgias do aparelho geniturinário - cirurgias vídeo 
laparoscópica; Transplante renal; Exames, e procedimentos do aparelho geniturinário. Código de Ética 
Médica. Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no 
Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e 
Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. 
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado 
de São Paulo. Código de Ética.   
Saúde da criança, mulher, adulto e idoso; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico-
degenerativas; Doenças infecto-contagiosas e parasitárias; Doenças metabólicas; Cirurgia geral; Educação 
em saúde; Princípios  de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de emergência; 
Choque; Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; Preenchimento de declaração de óbito. 
 



 28

NUTRICIONISTA 
Nutrição normal: Conceito de Alimentação e Nutrição. Critérios para Planejamento e Avaliação de Dietas 
Normais: Qualitativos, Quantitativos e Grupos de Alimentos; Leis de Alimentação; Cálculo das 
necessidades Calóricas Basais e Adicionais para Adulto Normal; Nutrientes e Alimentos Funcionais; 
Dietoterapia: Princípios Básicos; Técnica Dietética: Características Físico-Químicas dos Alimentos; 
Condições Sanitárias, Higiênicas e Métodos de Conservação; Critérios para Seleção e Aquisição de 
Alimentos. Pré-preparo e Preparo de Alimentos; Nutrição em Saúde Pública: Programas Educativos – 
Fatores Determinantes do Estado Nutricional de uma População e Carência Nutricional; Código de Ética 
Profissional. Legislação Federal e Estadual relacionada à área. Portarias da ANVISA. Política de Saúde: 
Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de 
Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e 
atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética.   
 
 
OPERADOR DE RADIO 
Noções básicas das Normas de Rádio Comunicação; Identificação das bandas de freqüência de rádio 
comunicação; Códigos de comunicação via rádio; Manuseio e manutenção de equipamentos. 

 
PEDREIRO 
Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual – EPI’s. Conhecimentos técnicos da área, uso 
adequado de materiais e equipamentos. 
 
PINTOR – CIVIL 
Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual – EPI’s. Conhecimentos técnicos da área, uso 
adequado de materiais e equipamentos. 
 
PORTEIRO 
Noções de segurança, atendimento ao público, telefones públicos de emergência: pronto-socorros, polícias 
militar e civil, corpo de bombeiros. Formas de tratamento. Recebimento e postagem de correspondência. 
 
PROFESSOR PIII - CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS 

O sistema escolar brasileiro segundo a legislação atual; a construção do conhecimento; o processo de 
ensino e aprendizagem: a ação pedagógica; A avaliação da aprendizagem. 

Conhecimentos Específicos da área de atuação. 

Sugestão Bibliográfica: 

BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros Curricul ares Nacionais 5ª a 8ª: 

               - Volume 10.1 – Temas Transversais – Introdução 

               - Volume 10.2 – Temas Transversais – Pluralidade Cultural 

               - Volume 10.3 – Temas Transversais – Meio Ambiente 

               - Volume 10.4 – Temas Transversais – Saúde 

               - Volume 10.5 – Temas Transversais – Orientação Sexual 

BRASIL. MEC/SEF. Parâmetros Curriculares Nacionais – Trabalho e Consumo - 
http://mecsrv04.mec.gov.br/sef/estrut2/pcn/pdf/trab alho.pdf . 

BRASIL. MEC/SEF. Parâmetros Curriculares Nacionais – Ciências Naturais – Vol IV – 5ª à 8ª série. – 
Brasília: MEC/SEF, 1998. 

BRASIL. MEC/SEB. Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio – Parte III – Ciências da Natureza, 
Matemática e suas Tecnologias. 

Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente; 

Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais – Brasília: 
Coordenadoria Nacional para integração de Pessoa Portadora de Deficiência, CORDE 1994;  
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PCN Adaptações Curriculares – Estratégias para a Educação de Alunos com Necessidades Especiais – 
MEC;  

O Acesso de Pessoas com Deficiência às Classes e Escolas Comuns da Rede Regular de Ensino – 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; 
Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o séc. XXI – Cap. IV – Os quatro pilares 
da educação – MEC. 
 
PROFESSOR III DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – DI - O sistema escolar brasileiro segundo a legislação 
atual; a construção do conhecimento; o processo de ensino e aprendizagem: a ação pedagógica; A 
avaliação da aprendizagem, profissionalização na Educação Especial. 

Conhecimentos Específicos da área de atuação. 
Sugestão Bibliográfica: 

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Especial. Diretrizes Nacionais 

para Educação Especial na Educação Básica. 

Brasil, Ministério da Educação. Adaptações Curriculares: Estratégias Para Educação de Alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais; 

BRASIL, Ministério da Educação/ 2.001. Diretrizes Nacionais para a Educação especial na Educação 
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Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente; 

Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

Marcos Políticos-legais da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva – SEESP/MEC, 2010. 

O Acesso de Pessoas com Deficiência às Classes e Escolas Comuns da Rede Regular de Ensino – 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão;  

PCN Adaptações Curriculares – Estratégias para a Educação de Alunos com Necessidades Especiais – 

MEC;  

Programa Educação Inclusiva: Direito a Diversidade – volume: Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) – aspectos legais e orientações pedagógicas e deficiência mental. 

Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o séc. XXI – Cap. IV – Os 

quatro pilares da educação – MEC. 

STAINBACK, Susan. Inclusão Um guia para educadores. Editora Artmed. 
 
PROFESSOR III DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – DV – O sistema escolar brasileiro segundo a legislação 

atual; a construção do conhecimento; o processo de ensino e aprendizagem: a ação pedagógica; A 
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Educação para o séc. XXI – Cap. IV – Os quatro pilares da educação – MEC. 
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BRUNO, Marilda Moraes Garcia. O desenvolvimento Integral do Portador de Deficiência Visual. Editora 

Laramara. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – Secretaria de Educação Especial – Brasília 2.005. Série: Saberes e 

Práticas da Inclusão – Desenvolvendo Competências para o Atendimento ás Necessidades Educacionais 

de Alunos Cegos e de Alunos com Baixa Visão – Caderno 8  

Programa de Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental – Deficiência Visual – Volume I 
SEESP – MEC. 
 
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 
Sistemas Operacionais: Windows XP, Windows Vista e Windows 7; Desenvolvimento de Sistemas: Lógica 
de Programação, noções técnicas de análise MER (Modelo entidade-relacionamento) e UML; Linguagens 
de Programação: Asp .Net, C#, VB 6, Java Script, Transact SQL (T-SQL) e WCF; Banco de Dados: 
Linguagem de consulta estruturada (SQL), conceitos de arquitetura do SGBD SQL SERVER nas versões 
2000/2005/2008, noções de projeto de Banco de Dados orientado a objetos, modelo relacional de dados; 
Raciocínio Lógico: Habilidade em entender a estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, 
lugares, coisas e eventos fictícios, deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as 
condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações; estruturas lógicas, lógicas de 
argumentação, diagramas lógicos; Conceitos de SCRUM e TEAM FOUNDATION; Testes: Conceitos de 
testes de software. 
 
TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
Conhecimento em manutenção de hardware (reparo de microcomputadores, monitores, impressoras 
matriciais, desk-jet e laser-jet). Reparo mediante a troca, ajuste, regulagem, limpeza, configuração, 
instalação ou remanejamento visando a otimização, utilização ou o restabelecimento operacional do 
equipamento. Conhecimentos em equipamentos de rede (Hub, Switchs, Transceivers). Instalação, 
configuração e manutenção, assim como passagem, conectorização, testes e certificações de cabeamento 
metálico, óptico ou wireless. Conhecimentos em instalação, configuração, manutenção, atualizações, 
compartilhamentos, suporte aos usuários, referente a Software básico (Windows, Office, Anti-vírus, etc.). 
Conhecimento em ambientes de redes (plataformas Windows 2003/2008 server) instalação, configuração e 
manutenção, atualizações, instalação de clientes, compartilhamento de diretórios e impressoras, 
configuração de login scripts, criação de usuários e grupos de trabalho, configuração de frames e 
protocolos, estabelecer rotina de backup. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do 
emprego. 
 
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 
Dietoterapia e Patologia da Nutrição; Legislação Sanitária; Tecnologia no Processamento de Alimentos; 
Nutrição Materno-Infantil; Planejamento de Refeição; Nutrição Humana; Microbiologia de Alimentos; 
Princípios de Higiene e profilaxia; Nutrição e Saúde; Bioquímica Básica; Dados antropométricos; Ética 
profissional. Legislação Federal e Estadual relacionada à área. Portarias da ANVISA. Política de Saúde: 
Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de 
Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e 
atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética.   
 
 
TELEFONISTA 
Operação de PABX e atendimento telefônico (formas de tratamento, linguagem e tom de voz). 
 
TOPÓGRAFO 
Conhecimentos de instrumentos da Agrimensura; Operação de estacionamento dos aparelhos; 
Alinhamentos e Nivelamentos; Descrição de perímetro; Plantas e configurações de terrenos; Aspectos 
básicos de topografia (medidas, ângulos e rumos); Plano altimétrico cadastral; Tópicos relativos à atividade 
do topógrafo em campo; Conhecimentos básicos de informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; 
Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office.  
 
VETERINÁRIO - Ações de vigilância em saúde (epidemiológica, sanitária e ambiental). Agravos à saúde 
provocados por alimentos (intoxicações e infecções). Bioestatística. Clínica médico-cirúrgica veterinária. 
Doenças infecto-contagiosas dos animais domésticos. Epidemiologia e saúde pública veterinária. 
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Farmacologia e terapêutica médico-veterinária. Higiene e higienização de estabelecimentos e de 
alimentos. Fisiologia dos animais domésticos. Inspeção e tecnologia de produtos de origem animal. 
Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. Legislações sanitárias (federal e estadual/SP). Manejo de 
animais de pequeno e médio portes. Medidas de controle urbano de animais de fauna Sinantrópica. 
Medidas de controle urbano de animais domésticos. Microbiologia e imunologia. Nutrição animal. 
Parasitologia médico-veterinária. Patologia médico-veterinária. Reprodução e fisiologia da reprodução 
animal. Toxicologia. Zoonoses. Zootecnia. 
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ANEXO III 

REQUERIMENTO DE RECURSO 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2011 
 
 
Obs.: Ler atentamente o Capítulo 6 do Edital antes de proceder ao preenchimento deste formulário. 
 
 

Ao Senhor Presidente da Comissão do Concurso Público  

Nome:_____________________________________ N.º de inscrição ______________ 

Candidato ao cargo de: _____________________ 

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

Digitar ou datilografar o questionamento 

 
Embasamento: 
Digitar ou datilografar a argumentação 

 

Assinatura: ____________________________ 

Data: ___/___/______ 

 
 
 


