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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 006/2013 

 
 
 

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré , Estado de São Paulo, torna público que realizará, na forma 
prevista no artigo 37 da Constituição Federal, a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS para o 
preenchimento de vagas de cargos em provimento efetivo abaixo especificados providos pelo Regime Estatutário – Lei 
231/1994 de 11/10/1994, Lei Municipal nº 315/95 de 23 de maio de 1995, Lei Complementar nº 126/10 de 02 de junho 
de 2010 e Lei Complementar nº 127/10 de 02 de junho de 2010. O Concurso Público será regido pelas instruções 
especiais constantes do presente instrumento elaborado de conformidade com os ditames da Legislação Federal e 
Municipal vigentes e pertinentes.  

 
 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1    A organização, aplicação e correção das Provas Objetivas (escrita) do Concurso Público serão de 

responsabilidade da CONSESP – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda, as demais 
fases de responsabilidades da Prefeitura da Estância Turística de Avaré – SP. 
 

1.1.1 As provas serão aplicadas na cidade de Avaré  – SP. 
 

1.1.2 Em razão da indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade para realização das provas, estas, 
a critério da CONSESP, poderão ser realizadas em outras cidades próximas. 

 
 
1.2 Nomenclatura - Carga Horária - Vagas - Referência - Vencimentos - Taxa Inscrição – 

Requisitos mínimos exigidos em lei 
 
 
1.2.1  NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO  

Nomenclatura C/H 
semanal Vagas Ref. 

Venc.  
(R$) 

Taxa de 
Insc. (R$) 

Requisitos mínimos 
exigido em lei 

Auxiliar Contábil 40 horas 
semanais 07 

12 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

 1.646,76 15,00 

Ensino Médio Completo e 
Curso de qualificação 

profissional, na 
modalidade de Técnico 

em Contabilidade e 
conhecimento em 

informática. 

Auxiliar de Farmácia 40 horas 
semanais 16 

07 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

1.174,12 15,00 

Ensino Médio Completo, 
conhecimento em 
informática, curso 
específico na área. 

Desenhista Projetista 40 horas 
semanais 01 

10 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

1.438,35 15,00 

Ensino Médio Completo e  
curso básico de Desenho 

de no mínimo 200 
horas/aula, ministrado por 

instituição conhecida- 
conhecimento de 

processador de textos e 
de planilha eletrônica e 

domínio de uso software 
Computer Aided Design 

(CAD) e de plother. 

Técnico em Enfermagem 40 horas 
semanais 20 

11 Inicial do 
Anexo IV-D  

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

1.539,03 15,00 

Ensino Médio Completo, 
curso Técnico em 

Enfermagem, registro no 
COREN. 
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Técnico em Raios-X 24 horas 
semanais 04 

10 Inicial do 
Anexo IV-D  

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

1.438,35 15,00 
Ensino Médio Completo, 
curso específico na área, 

registro no CRTR. 

Técnico de Manutenção em 
Equipamento de Informática 

40 horas 
semanais 03 

12 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

1.646,76 15,00 

Ensino Médio Completo, 
experiência comprovada 
mínima de 02 anos na 
área, conhecimento em 

informática. 

 
1.2.2  NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO  ESPECÍFICO 

Nomenclatura C/H 
semanal Vagas Ref. 

Venc.  
(R$) 

Taxa de 
Insc. (R$) 

Requisitos mínimos 
exigido em lei 

Agrônomo 20 horas 
semanais 01 

14 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

 2.379,73 16,00 

Ensino Superior Completo 
com formação na área 

especifica e competente 
registro no CREA. 

Arquiteto 
20 horas 
semanais 02 

14 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.379,73 16,00 

Ensino Superior Completo 
com formação na área 

especifica e competente 
registro no CREA. 

Biólogo 20 horas 
semanais 02 

14 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

 2.379,73 16,00 

Ensino Superior Completo 
com formação em 

Biologia e habilitação 
legal para exercício da 

profissão. 

Contador 30 horas 
semanais 02 

15 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.974,66 16,00 

Ensino Superior Completo 
e conhecimentos em 

informática e competente 
registro CRC. 

Dentista 20 horas 
semanais 

01 

14 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.379,73 16,00 
Ensino Superior 

Completo, com registro 
no CRO. 

Engenheiro Civil 20 horas 
semanais 02 

14 Inicial do 
Anexo IV-D da 
LC 126/2010 – 
Alterado pela 
LC 177/2013 

2.379,73 16,00 

Ensino Superior Completo 
com formação na área 

especifica e competente 
registro no CREA. 

Engenheiro de Segurança do 
Trabalho 

20 horas 
semanais 

01 

14 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.379,73 16,00 

Ensino Superior Completo  
de Engenheiro ou 

Arquiteto e Curso de 
Especialização a nível de 

pós graduação em 
Engenharia de Segurança 
do Trabalho e competente 

registro no CREA. 

Engenheiro de Trafego 20 horas 
semanais 01 

14 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.379,73 16,00 

Ensino Superior Completo 
com formação na área 

especifica e competente 
registro no CREA. 
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Engenheiro Eletricista 20 horas 
semanais 01 

14 Inicial do 
Anexo IV-D da 
LC 126/2010 – 
Alterado pela 
LC 177/2013 

2.379,73 16,00 

Ensino Superior Completo 
com formação na área 

especifica e competente 
registro no CREA. 

Farmacêutico 30 horas 
semanais 03 

14 Inicial do 
Anexo IV-D da 
LC 126/2010 – 
Alterado pela 
LC 177/2013 

2.379,73 16,00 

Ensino Superior 
Completo, com 

graduação em Farmácia, 
registro no CRF. 

Médico do Trabalho 20 horas 
semanais 01 

15 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.974,66 16,00 

Ensino Superior 
Completo, com 

graduação em Medicina e 
especialização em 

Medicina do Trabalho, 
registro e comprovante no 
órgão de Classe – CRM. 

Médico Especialista Angiologista e 
Vascular 

20 horas 
semanais 02 

15 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.974,66 16,00 

Ensino Superior 
Completo, com 

graduação em Medicina, 
residência comprovada 
ou título de especialista 
na área, com  registro e 

comprovante no órgão de 
Classe – CRM. 

Médico Especialista– 
Acupunturista 

20 horas 
semanais 01 

15 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.974,66 16,00 

Ensino Superior 
Completo, com 

graduação em Medicina, 
residência comprovada 
ou título de especialista 
na área, com  registro e 

comprovante no órgão de 
Classe – CRM. 

Médico Especialista - 
Cardiologista 
 

20 horas 
semanais 02 

15 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.974,66 16,00 

Ensino Superior 
Completo, com 

graduação em Medicina, 
residência comprovada 
ou título de especialista 
na área, com  registro e 

comprovante no órgão de 
Classe – CRM. 

Médico Especialista – 
Dermatologista 
 

20 horas 
semanais 01 

15 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.974,66 16,00 

Ensino Superior 
Completo, com 

graduação em Medicina, 
residência comprovada 
ou título de especialista 
na área, com  registro e 

comprovante no órgão de 
Classe – CRM. 

Médico Especialista – 
Endocrinologista 
 

20 horas 
semanais 01 

15 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.974,66 16,00 

Ensino Superior 
Completo, com 

graduação em Medicina, 
residência comprovada 
ou título de especialista 
na área, com  registro e 

comprovante no órgão de 
Classe – CRM. 

Médico Especialista – 
Gastroenterologista 
 

20 horas 
semanais 01 

15 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.974,66 16,00 

Ensino Superior 
Completo, com 

graduação em Medicina, 
residência comprovada 
ou título de especialista 
na área, com  registro e 

comprovante no órgão de 
Classe – CRM. 

Médico Especialista – 
Ginecologista e Obstetrícia 
 

20 horas 
semanais 05 

15 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.974,66 16,00 

Ensino Superior 
Completo, com 

graduação em Medicina, 
residência comprovada 
ou título de especialista 
na área, com  registro e 

comprovante no órgão de 
Classe – CRM. 
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Médico Especialista – 
Hematologista 
 

20 horas 
semanais 01 

15 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.974,66 16,00 

Ensino Superior 
Completo, com 

graduação em Medicina, 
residência comprovada 
ou título de especialista 
na área, com  registro e 

comprovante no órgão de 
Classe – CRM. 

Médico Especialista– 
Hepatologista 
 

20 horas 
semanais 01 

15 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.974,66 16,00 

Ensino Superior 
Completo, com 

graduação em Medicina, 
residência comprovada 
ou título de especialista 
na área, com  registro e 

comprovante no órgão de 
Classe – CRM. 

Médico Especialista – 
Infectologista 
 

20 horas 
semanais 01 

15 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.974,66 16,00 

Ensino Superior 
Completo, com 

graduação em Medicina, 
residência comprovada 
ou título de especialista 
na área, com  registro e 

comprovante no órgão de 
Classe – CRM. 

Médico Especialista - Homeopata 
 

20 horas 
semanais 01 

15 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.974,66 16,00 

Ensino Superior 
Completo, com 

graduação em Medicina, 
residência comprovada 
ou título de especialista 
na área, com  registro e 

comprovante no órgão de 
Classe – CRM. 

Médico Especialista – 
Mastologista 
 

20 horas 
semanais 

01 

15 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.974,66 16,00 

Ensino Superior 
Completo, com 

graduação em Medicina, 
residência comprovada 
ou título de especialista 
na área, com  registro e 

comprovante no órgão de 
Classe – CRM. 

Médico Especialista - Nefrologista 
 

20 horas 
semanais 01 

15 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.974,66 16,00 

Ensino Superior 
Completo, com 

graduação em Medicina, 
residência comprovada 
ou título de especialista 
na área, com  registro e 

comprovante no órgão de 
Classe – CRM. 

Médico Especialista – 
Neurocirurgião 
 

20 horas 
semanais 01 

15 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.974,66 16,00 

Ensino Superior 
Completo, com 

graduação em Medicina, 
residência comprovada 
ou título de especialista 
na área, com  registro e 

comprovante no órgão de 
Classe – CRM. 

Médico Especialista – 
Neurologista 
 

20 horas 
semanais 02 

15 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.974,66 16,00 

Ensino Superior 
Completo, com 

graduação em Medicina, 
residência comprovada 
ou título de especialista 
na área, com  registro e 

comprovante no órgão de 
Classe – CRM. 

Médico Especialista– Oncologista 
20 horas 
semanais 01 

15 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.974,66 16,00 

Ensino Superior 
Completo, com 

graduação em Medicina, 
residência comprovada 
ou título de especialista 
na área, com  registro e 

comprovante no órgão de 
Classe – CRM. 
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Médico Especialista – Ortopedista 
e Traumatologista 

20 horas 
semanais 03 

15 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.974,66 16,00 

Ensino Superior 
Completo, com 

graduação em Medicina, 
residência comprovada 
ou título de especialista 
na área, com  registro e 

comprovante no órgão de 
Classe – CRM. 

Médico Especialista – 
Otorrinolaringologista 

20 horas 
semanais 01 

15 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.974,66 16,00 

Ensino Superior 
Completo, com 

graduação em Medicina, 
residência comprovada 
ou título de especialista 
na área, com  registro e 

comprovante no órgão de 
Classe – CRM. 

Médico Especialista - Pediatra 
 

20 horas 
semanais 03 

15 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.974,66 16,00 

Ensino Superior 
Completo, com 

graduação em Medicina, 
residência comprovada 
ou título de especialista 
na área, com  registro e 

comprovante no órgão de 
Classe – CRM. 

Médico Especialista – 
Pneumologista 

20 horas 
semanais 02 

15 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.974,66 16,00 

Ensino Superior 
Completo, com 

graduação em Medicina, 
residência comprovada 
ou título de especialista 
na área, com  registro e 

comprovante no órgão de 
Classe – CRM. 

Médico Especialista – 
Proctologista 

20 horas 
semanais 

01 

15 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.974,66 16,00 

Ensino Superior 
Completo, com 

graduação em Medicina, 
residência comprovada 
ou título de especialista 
na área, com  registro e 

comprovante no órgão de 
Classe – CRM. 

Médico Especialista - Psiquiatra 20 horas 
semanais 03 

15 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.974,66 16,00 

Ensino Superior 
Completo, com 

graduação em Medicina, 
residência comprovada 
ou título de especialista 
na área, com  registro e 

comprovante no órgão de 
Classe – CRM. 

Médico Especialista – 
Reumatologista 

20 horas 
semanais 03 

15 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.974,66 16,00 

Ensino Superior 
Completo, com 

graduação em Medicina, 
residência comprovada 
ou título de especialista 
na área, com  registro e 

comprovante no órgão de 
Classe – CRM. 

Médico Especialista – Urologista 20 horas 
semanais 01 

15 Inicial do 
Anexo IV-D 

da LC 
126/2010 – 

Alterado pela 
LC 177/2013 

2.974,66 16,00 

Ensino Superior 
Completo, com 

graduação em Medicina, 
residência comprovada 
ou título de especialista 
na área, com  registro e 

comprovante no órgão de 
Classe – CRM. 

 
1.3   As atribuições dos cargos em provimento efetivo são as constantes do anexo I do presente Edital. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 
2.1  As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br no período de 16 de 

dezembro de 2013 a 09 de janeiro de 2014 , devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma: 
a) Acesse o site www.consesp.com.br, clique em inscrições abertas sobre a cidade que deseja se inscrever. 
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b) Em seguida clique em INSCREVA-SE JÁ, digite o número de seu CPF e clique em continuar. 
c) Escolha o cargo público, preencha todos os campos corretamente e clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO. 
d) Na próxima página confira seus dados e leia a Declaração e Termo de Aceitação e, em seguida, clique em 

CONCORDO E EFETIVAR INSCRIÇÃO. 
e) Na sequência imprima o Boleto Bancário para pagamento e recolha o valor correspondente em qualquer 

banco. Não serão aceitos recolhimentos em caixas eletrônicos, postos bancários, transferências e por 
agendamento. 

f) O recolhimento do boleto deverá ser feito  até o primeiro dia útil após a data do encerramento  das 
inscrições , entendendo-se como “não úteis” exclusivamente os feriados nacionais e estaduais e 
respeitando-se, para tanto, o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob 
pena de a inscrição não ser processada e recebida. 

g) Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Pessoa com Deficiência deverão encaminhar via sedex 
o respectivo LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como o pedido de condição especial para a prova, 
caso necessite, até o último dia de inscrição na via original ou cópia reprográfica autenticada, para 
CONSESP, situada na Rua Maceió, 68 – Bairro Metrópole - CEP 17900-000 – Dracena – SP. 

h) A CONSESP não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento de ficha de inscrição, sendo a 
mesma de inteira e total responsabilidade do candidato. 

 
2.1.1  A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação. 

 
2.1.2  No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária. 

 
2.1.3  Quarenta e oito horas após o pagamento, conferir no site www.consesp.com.br se os dados da inscrição 

efetuada pela internet foram recebidos e a importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o 
candidato deverá entrar em contato com a CONSESP, pelo telefone (11) 2359-8856, para verificar o ocorrido. 
 

2.1.4  Para gerar o comprovante de inscrição (após o pagamento) basta digitar o seu CPF no menu CONSULTE, em 
seguida, selecione o Concurso correspondente à inscrição desejada, após isso clique em imprimir comprovante 
de inscrição. 
 

2.1.5  A CONSESP não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência 
de dados. O descumprimento das instruções para inscrição via internet implicará na não efetivação da mesma. 
 

2.1.6  A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato nas hipóteses de cancelamento do certame pela 
própria administração ou quando o pagamento for realizado em duplicidade ou fora do prazo. 
 

2.1.7  Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para a alteração de cargos públicos, seja qual for o motivo 
alegado. 
 

2.2    São condições  para a inscrição:  
 

2.2.1  Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição Federal. 
 

2.2.2  Estar ciente que se aprovado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche todos os requisitos 
exigidos para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga. 
 

2.3    Se aprovado e admitido, o candidato, por ocasião da contratação, deverá apresentar, além dos documentos 
constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas últimas eleições ou 
procedido à justificação na forma da lei, Quitação com o Serviço Militar, CPF, Prova de Escolaridade e 
Habilitação Legal, duas fotos 3X4, declaração de não ocupar cargo e/ou emprego público e remunerado, 
exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de antecedentes criminais e demais necessários que lhe 
forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga. 

 

3. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 
3.1   Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição para os cargos públicos em Concurso Público, 

cujas atribuições sejam compatíveis com sua deficiência, conforme artigo 37 da Constituição Federal e Lei Nº 
7.853/89. 
 

3.2   Em obediência ao disposto no art. 37,  § § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 7853/89, 
ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada cargo, 
individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Concurso. 

 
3.2.1 Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará 
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formada 01(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), a formação da vaga 
ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número 
de vagas para o cargo ou função. 
 

3.3   Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do 
Decreto Federal Nº 3.298/99. 

 
3.4   As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99, 

particularmente, em seu art. 40, 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 dia, horário e 
local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos.  
 

3.5   Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal Nº 3.298/99, deverão ser requeridos por 
escrito, durante o período das inscrições. O candidato deverá encaminhar via sedex para a CONSESP, situada 
na Rua Maceió, 68 - Bairro Metrópole - CEP 17900-000 - Dracena - SP, postando até o último dia de inscrição: 
 

a) Requerimento  solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato e indicação do 
município/concurso para o qual se inscreveu; 

b) Laudo Médico (original ou cópia reprográfica autenticada) 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 a previsão de 
adaptação à prova; 

c) Solicitação de prova especial , se necessário. (A não solicitação de prova especial eximirá a empresa 
de qualquer providência). 

 
3.6   Serão indeferidas as inscrições na condição especial de pessoa com deficiência dos candidatos que não 

encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. O candidato com 
deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá impetrar 
recurso em favor de sua situação. 
 

3.7   Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas deverão ser 
transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da 
prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão 
oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a corpo 24. 
 

3.8   A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a primeira, a pontuação 
de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes 
últimos. 

 
3.9   Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão 

preenchidas pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória.   
 

3.10  Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital não serão considerados 
como pessoas com deficiência e não terão prova especial preparada, sejam quais forem os motivos alegados. 

 
3.11  Ao ser convocado para investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial ou 

credenciado pela Prefeitura, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou 
não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo público. Será eliminado da lista de pessoa 
com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o 
mesmo constar apenas na lista de classificação geral. 

 
3.12  Após o ingresso do candidato com deficiência, esta não poderá ser arguida para justificar a concessão de 

readaptação do cargo público, de licença por motivo de saúde e de aposentadoria por invalidez. 
 

4.   DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 

 
4.1  O Concurso Público será exclusivamente de provas  e será realizado em uma única fase.   

FASE – Provas Objetivas (escrita) – Eliminatória e Classificatória; 
  

4.2  A duração da prova será de 3h (três  horas) , já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas. 
 

4.3  O candidato cnvocado deverá comparecer ao local da prova objetiva (escrita) designado com antecedência 
mínima de 1 (uma) hora, munido de caneta azul ou preta, lápis preto e borracha e UM DOS SEGUINTES 
DOCUMENTOS NO ORIGINAL :  
 
- Cédula de Identidade - RG; 
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- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Certificado Militar; 
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 
- Passaporte  
 

4.4  As provas objetivas  (escritas)  desenvolver-se-ão em forma de testes, por meio de questões de múltipla escolha, 
na forma estabelecida no presente Edital. 
 

4.5   Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do concurso: qualquer espécie de consultas 
bibliográficas, comunicação com outros candidatos, ou utilização de livros, manuais ou anotações, máquina 
calculadora, relógios de qualquer tipo, agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, mp3, notebook, 
palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens, bem como o 
uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares.  
 

4.5.1 Os pertences pessoais, inclusive o aparelho celular (desligado e retirado a bateria), serão guardados em sacos 
plásticos fornecidos pela CONSESP, lacrados e colocados embaixo da cadeira onde o candidato irá sentar-se. 
Pertences que não puderem ser alocados nos sacos plásticos deverão ser colocados no chão sob a guarda do 
candidato. Todos os pertences serão de inteira responsabilidade do candidato. O candidato que for flagrado na 
sala de provas portando qualquer dos pertences acima será excluído do concurso. 
 

4.6   Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, 
ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado pela 
Coordenação do Concurso. 
 

4.7   O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 (uma) hora do horário previsto para o 
início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala o caderno de questões e 
respectiva folha de respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que 
tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada. 
 

4.8  Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o verso das folhas 
de respostas e, na sala da coordenação, assinar o lacre do envelope das folhas de respostas juntamente com o 
fiscal e coordenador, sendo liberados quando todos as tiverem concluído. 

 

5.   DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 

 
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO  
AUXILIAR CONTÁBIL 

Conhecimentos  Específicos  Língua  Portuguesa  Conhecimentos  Gerais  
20 10 10 

 
CONTADOR 

Conhecimentos  Específicos  Língua  Portuguesa  Conhecimentos  Gerais  
20 10 10 

 
DESENHISTA PROJETISTA 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
TÉCNICO EM RAIOS-X 

Conhecimentos  Específicos  Língua  Portuguesa  Conhecimentos  Gerais  
20 10 10 

 
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 

Conhecimentos  Específicos  Língua  Portuguesa  Conhecimentos  Gerais  
20 10 10 

 
NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO 
AGRÔNOMO 
ARQUITETO 
BIÓLOGO 
DENTISTA 
ENGENHEIRO CIVIL 
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
ENGENHEIRO DE TRAFEGO 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
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FARMACÊUTICO 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos  Básicos  
de Informática 

20 10 10 10 
 
MÉDICO DO TRABALHO 
MÉDICO ESPECIALISTA ANGIOLOGISTA E VASCULAR 
MÉDICO ESPECIALISTA – ACUPUNTURISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – CARDIOLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – DERMATOLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – ENDOCRINOLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – GASTROENTEROLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – GINECOLOGISTA E OBSTETRÍCIA 
MÉDICO ESPECIALISTA – HEMATOLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – HEPATOLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – INFECTOLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – HOMEOPATA 
MÉDICO ESPECIALISTA – MASTOLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – NEFROLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – NEUROCIRURGIÃO 
MÉDICO ESPECIALISTA – NEUROLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – ONCOLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – OTORRINOLARINGOLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – PEDIATRA 
MÉDICO ESPECIALISTA – PNEUMOLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – PROCTOLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – PSIQUIATRA 
MÉDICO ESPECIALISTA – REUMATOLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – UROLOGISTA 

Conhecimentos  Específicos  
Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Saúde Pública 

Área de Atuação  Clíni ca Geral  
10 10 10 10 

 
5.1    A classificação final obedecerá a ordem decrescente de notas.    
 

6.  DAS MATÉRIAS 

 
6.1    As matérias  constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as constantes no Anexo II do 

presente Edital. 
 

7.   DAS NORMAS 

 
7.1   LOCAL - DIA - HORÁRIO - As provas serão realizadas no dia 26 de janeiro  de 2014, nos horários descritos 

abaixo, em locais a serem divulgados por meio de Edital próprio que será afixado no Centro Administrativo 
Municipal e Paço Municipal , por meio do Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré (aos sábados), 
como também no site: www.consesp.com.br , com antecedência mínima de 3 (três) dias.  

 
9h00  14h30 

Agrônomo  Desenhista Projetista 
Arquiteto  Engenheiro de Segurança do Trabalho 
Auxiliar Contábil  Engenheiro Eletricista 
Biólogo  Médico Especialista - Cardiologista 
Contador  Médico Especialista – Dermatologista 
Dentista  Médico Especialista – Endocrinologista 
Engenheiro Civil  Médico Especialista – Gastroenterologista 
Engenheiro de Trafego  Médico Especialista – Ginecologista e Obstetrícia 
Farmacêutico  Médico Especialista – Hematologista 
Médico do Trabalho  Médico Especialista - Homeopata 
  Médico Especialista – Infectologista 
  Médico Especialista – Mastologista 
  Médico Especialista - Nefrologista 
  Médico Especialista – Neurocirurgião 
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  Médico Especialista – Neurologista 
  Médico Especialista – Ortopedista e Traumatologista 
  Médico Especialista – Otorrinolaringologista 
  Médico Especialista - Pediatra 
  Médico Especialista – Pneumologista 
  Médico Especialista – Proctologista 
  Médico Especialista - Psiquiatra 
  Médico Especialista – Reumatologista 
  Médico Especialista – Urologista 
  Médico Especialista– Acupunturista 
  Médico Especialista Angiologista e Vascular 
  Médico Especialista– Hepatologista 
  Médico Especialista– Oncologista 
  Técnico de Manutenção em Equipamento de 

Informática 
  Técnico em Enfermagem 
  Técnico em Raios-X 

 
7.1.1  Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a CONSESP e a 

Prefeitura poderão alterar horários das provas ou até mesmo dividir a aplicação das provas em mais de uma 
data, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações oficiais e por meio do site 
www.consesp.com.br  
 

7.2    Será disponibilizado no site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias, o cartão de 
convocação. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim, apenas informativo. 
 

7.3   As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, nem a utilização de livros, 
notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou similares. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público 
designado pela CONSESP e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e eliminar do restante das provas o 
candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras e 
restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da provas. 
 

7.4   Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar um 
acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança. 
 

7.5   Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. Os candidatos 
deverão comparecer 1 (uma) hora antes do horário marcado para o início das provas, pois, no referido horário, 
os portões serão fechados, não sendo permitida a entrada de candidatos retardatários.  
 

7.6   É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados nos quadros do Centro Administrativo Municipal e 
do Paço Municipal e publicados no Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré (aos sábados), devendo, 
ainda, manter atualizado seu endereço. 

 

8.  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
8.1    Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência 

os seguintes: 
 

 a) idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, 
dando-se preferência ao de idade mais elevada. 

 
 b) maior idade. 

 
8.1.1 Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará 

por meio de sorteio. 
 

8.1.2 O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu número 
de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da 
Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, conforme os seguintes 
critérios: 

a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem 
será a crescente; 

b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente. 
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9.  DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA  

 
9.1  A prova objetiva (escrita) será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) e terá caráter eliminatório e 

classificatório. 
 

9.2  A nota da prova objetiva (escrita) será obtida com a aplicação da fórmula abaixo: 
 

 

xNAP
TQP

=NPO
100

        

 ONDE: 
 

 NPO  =  Nota da prova  objetiva  
 

 TQP  =  Total  de questões  da prova  
 

 NAP  =  Número  de acertos  na prova  
 

9.3  Será considerado aprovado na prova objetiva (escrita) o candidato que obtiver, no mínimo, a nota 50 
(cinquenta). 
 

9.4  O candidato que não auferir, no mínimo, a nota 50 (cinquenta) na prova objetiva será desclassificado do 
Concurso Público. 

 

10.  DO RESULTADO FINAL 

 
10.1 O resultado final será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova objetiva, classificatória e 

eliminatória. 
 

11.  DOS RECURSOS 
 
11.1  Para recorrer o candidato deverá: 

 
- acessar o site www.consesp.com.br   
- em seguida clicar em CONCURSOS EM ANDAMENTO e buscar a cidade para qual se inscreveu. 
- fazer o download RECURSO, preencher o formulário e finalizar clicando em AVANÇAR. 
- na sequência fazer a confirmação do recurso, clicar em FINALIZAR e clicar em IMPRIMIR para adquirir seu 

comprovante de envio. 
 

11.1.1 Todos os recursos deverão ser interpostos até 2 (dois) dias úteis a contar da divulgação oficial, excluindo-se o 
dia da divulgação para efeito da contagem do prazo: 
 

a) da homologação das inscrições; 
b) dos gabaritos; (divulgação no site) 
c) do resultado do concurso. 

 
11.1.2 Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados via postal ou via fax.  

 
11.2 Julgados os recursos em face do gabarito e/ou da prova objetiva, sendo caso, será publicado um novo gabarito, 

com as modificações necessárias, que permanecerá no site pelo prazo de 2 (dois) dias úteis. Caberá à 
CONSESP – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda. decidir sobre a anulação de 
questões julgadas irregulares.  
 

11.2.1 Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer outro 
motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e os pontos correspondentes serão 
atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso. 
 

11.3  Os recursos deverão estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em caso de constatação de 
questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível. 
 

11.4  Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A 
Comissão constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso 
adicional pelo mesmo motivo. 
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12.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
12.1   A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do Concurso 

Público, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 
 

12.2   A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que 
verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes 
da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal. 
 

12.3   A CONSESP, bem como o órgão realizador do presente certame não se responsabilizam por quaisquer cursos, 
textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 
 

12.4   Considerando que convivemos com dupla ortografia pelo prazo de vigência da transição, serão aceitas como 
corretas as duas normas ortográficas.  
 

12.5   O gabarito oficial e a prova objetiva (teste de múltipla escolha) serão disponibilizados no site 
www.consesp.com.br, entre as 13h e as 18h da segunda-feira subsequente à data da aplicação da prova e 
permanecerão no site pelo prazo de 2 (dois) dias. 
 

12.6   A folha de respostas do candidato será disponibilizada juntamente com o resultado final no site 
www.consesp.com.br, em data a ser informada no boletim de lousa durante a realização da prova.  
 

12.7   Após 180 (cento e oitenta) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as folhas de 
respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco 
anos. 
 

12.8   O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador e 
também informar ao Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal da Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, após o resultado final. 
 

12.9   A validade do presente Concurso Público será de “2” (dois) anos, contados da homologação final dos 
resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração. 
 

12.10 A convocação para a admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, 
não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão 
chamados conforme as necessidades locais, a critério da Administração. 
 

12.11 Ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos, gozar de boa Saúde Física e Mental, estar no gozo dos 
direitos Políticos e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar. 
 

12.12 Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão 
transitada em julgado em qualquer esfera governamental. 
 

12.13 EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS 
Consistirá na avaliação das condições físicas e psicológicas indispensáveis para o exercício das funções 
inerentes ao cargo público, postulado pelo candidato, consistente em: 
 
Agrônomo  – Hemograma completo, glicemia de jejum, uréia, creatinina, TGO, TGP, Colesterol T e F, 
Triglicérides, Gama GT, Urina I, PPF, RX Tórax PA/Perfil com laudo, ECG. 
Arquiteto  – Hemograma completo, glicemia de jejum, uréia, creatinina, TGO, TGP, Colesterol T e F, 
Triglicérides, Gama GT, Urina I, PPF, RX Tórax PA/Perfil com laudo, ECG. 
Assistente de Comunicação Social  – Hemograma completo, glicemia de jejum, uréia, creatinina, TGO, TGP, 
Colesterol T e F, Triglicérides, Gama GT, Urina I, PPF, RX Tórax PA/Perfil com laudo, ECG. 
Auxiliar Contábil  – Hemograma completo, glicemia de jejum, uréia, creatinina, TGO, TGP, Colesterol T e F, 
Triglicérides, Gama GT, Urina I, PPF, RX Tórax PA/Perfil com laudo, ECG. 
Biólogo  – Hemograma completo, glicemia de jejum, uréia, creatinina, TGO, TGP, Colesterol T e F, Triglicérides, 
Gama GT, Urina I, PPF, RX Tórax PA/Perfil com laudo, ECG. 
Contador  – Hemograma completo, glicemia de jejum, uréia, creatinina, TGO, TGP, Colesterol T e F, 
Triglicérides, Gama GT, Urina I, PPF, RX Tórax PA/Perfil com laudo, ECG. 
Dentista  – Hemograma completo, glicemia de jejum, uréia, creatinina, TGO, TGP, Colesterol T e F, 
Triglicérides, Gama GT, Anti-Hbs, Urina I, PPF, RX Tórax PA/Perfil com laudo, ECG. 
Desenhista Projetista  – Hemograma completo, glicemia de jejum, uréia, creatinina, TGO, TGP, Colesterol T e 
F, Triglicérides, Gama GT, Urina I, PPF, RX Tórax PA/Perfil com laudo, ECG. 
Engenheiro Civil  – Hemograma completo, glicemia de jejum, uréia, creatinina, TGO, TGP, Colesterol T e F, 
Triglicérides, Gama GT, Urina I, PPF, RX Tórax PA/Perfil com laudo, ECG. 
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Engenheiro  de Trafego  – Hemograma completo, glicemia de jejum, uréia, creatinina, TGO, TGP, Colesterol T e 
F, Triglicérides, Gama GT, Urina I, PPF, RX Tórax PA/Perfil com laudo, ECG. 
Engenheiro Eletricista  – Hemograma completo, glicemia de jejum, uréia, creatinina, TGO, TGP, Colesterol T e 
F, Triglicérides, Gama GT, Urina I, PPF, RX Tórax PA/Perfil com laudo, ECG e EEG 
Engenheiro de Segurança do Trabalho – Hemograma completo, glicemia de jejum, uréia, creatinina, TGO, 
TGP, Colesterol T e F, Triglicérides, Gama GT, Urina I, PPF, RX Tórax PA/Perfil com laudo, ECG. 
Farmacêutico  – Hemograma completo, glicemia de jejum, uréia, creatinina, TGO, TGP, Colesterol T e F, 
Triglicérides, Gama GT, Urina I, PPF, RX Tórax PA/Perfil com laudo, ECG. 
Médico do Trabalho – Hemograma completo, glicemia de jejum, uréia, creatinina, TGO, TGP, Colesterol T e F, 
Triglicérides, Gama GT, Anti-Hbs, Urina I, PPF, RX Tórax PA/Perfil com laudo, ECG. 
Médico Especialista  – Hemograma completo, glicemia de jejum, uréia, creatinina, TGO, TGP, Colesterol T e F, 
Triglicérides, Gama GT, Anti-Hbs, Urina I, PPF, RX Tórax PA/Perfil com laudo, ECG. 
Técnico em Enfermagem  – Hemograma completo, glicemia de jejum, uréia, creatinina, TGO, TGP, Colesterol T 
e F, Triglicérides, Gama GT, Anti-Hbs, Urina I, PPF, RX Tórax PA/Perfil com laudo, Raios-x Coluna Cervical, 
Torácica e Lombar, Raios-X Ombros PA/P e ECG. 
Técnico em Raios-X  – Hemograma completo, glicemia de jejum, uréia, creatinina, TGO, TGP, Colesterol T e F, 
Triglicérides, Gama GT, Urina I, PPF, RX Tórax PA/Perfil com laudo, Raios-x Coluna Cervical, Torácica e 
Lombar, Raios-X Ombros PA/P e ECG. 
Técnico de Manutenção em Equipamentos de Informática  – Hemograma completo, glicemia de jejum, uréia, 
creatinina, TGO, TGP, Colesterol T e F, Triglicérides, Gama GT, Urina I, PPF, RX Tórax PA/Perfil com laudo, 
Raios-x Coluna Cervical, Torácica e Lombar, Raios-X Ombros PA/P e ECG. 
 

12.14 Após avaliações e pareceres médicos conclusivos, do DEMEP, considerado o convocado APTO ao exercício de 
suas funções, poderá iniciar suas atividades. 
 

12.15 Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 
04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses 
de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 
 

12.16 Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da CONSESP – 
Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda., a relação de parentesco disciplinada nos 
artigos 1.591 a 1.595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo, o candidato terá sua inscrição 
indeferida, e se verificado posteriormente à homologação, o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo 
das medidas administrativas e judiciais cabíveis. 
 

12.17 Não obstante as penalidades cabíveis, a CONSESP poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição ou a prova do 
candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou irregularidades na prova. 
 

12.18 Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no 
presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela Prefeitura por meio de Comissão 
Fiscalizadora especialmente constituída pelo Decreto nº 3756 de 11 de dezembro de 2013 e CONSESP – 
Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda. 
 
 

12.19 A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo conjunto de 
cargos constantes do presente Edital, a critério da Administração. 
 

12.20 A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou nas 
provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 
 

12.21 Os vencimentos  constantes do presente Edital são referentes à Lei Complementar nº 177/2013, de 29 de julho 
de 2013. 

 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Estância Turística de Avaré – SP, aos 11  de dezembro de 2013. 
 
 
 

PAULO DIAS NOVAES FILHO 
PREFEITO 
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ANEXO I 
ATRIBUIÇÕES NOS TERMOS LEI COMPLEMENTAR Nº 127/2010  E LEI COMPLEMENTAR Nº 188/2013 

 
AGRÔNOMO Compreende as tarefas que se destinam a trabalhar em atividades da agricultura, pecuária e silvicultura, 
exploração florestal, pesca e aquicultura. Planeja atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos naturais 
renováveis e ambientais. Analisa viabilidade técnica, sócia econômica e ambiental de soluções propostas, realizar 
estudo de mercado. Supervisiona construção e manutenção de infraestrutura rural. Supervisiona atividades de sistema 
de produção (agricultura, aquicultura, silvicultura, pecuária) e Supervisionar processo em manejo de recursos naturais 
(bióticos e abióticos). Supervisionar processos de tratamento de resíduos  e Supervisionar processos de recuperação de 
área degradada. Orienta processos de uso sustentável e conservação de solo, água e meio ambiente e Orientar 
planejamento, execução, controle e administração de sistemas produtivos. Executa levantamento ambiental e 
topográfico, monitorar itens de controle do processo produtivo e/ou ambiental e analisa amostras colhidas e resultados 
de análises laboratoriais. Testa desempenho de equipamentos, máquinas, materiais e Inspecionar qualidade e sanidade 
de produto. Elabora e analisa projetos, convênios, programas de trabalho, artigos técnicos - científicos, emitir parecer 
técnico,  laudos e avaliações, elaborar normas, procedimentos e especificações técnicas. Elabora material para 
divulgação de produtos, serviços, equipamentos. Fiscaliza procedência, transporte e comercialização de produtos de 
origem animal e vegetal. Autua crimes ambientais e florestais, apreende produtos agrossilvipecuários e embarga 
atividades agrossilvipecuárias de estabelecimentos infratores. Solicita a reposição de materiais, ferramentas ou 
equipamentos necessários à execução dos trabalhos, visando garantir a realização dos mesmos. Comunica aos 
superiores as ocorrências para solução posterior. Executa outras atribuições afins determinadas pelo Superior Imediato. 
 
ARQUITETO Compreende as tarefas que se destinam a projetos de arquitetura, relativos a construção em geral, 
estudando características e preparando planos, métodos de trabalhos e demais dados requeridos, para possibilitar e 
orientar na construção, manutenção e reparos das obras mencionadas e assegurar os padrões técnicos exigidos. 
Elabora plano diretor municipal, relatórios, emitir parecer técnico, elabora laudos e avaliações, elabora projetos de 
pesquisas, normas, procedimentos e especificações técnicas. Realiza estudo e projetos de conceito arquitetônico 
compatível com a demanda, definindo conceito projeto-lei e pré-dimensionar o empreendimento proposto. Efetua 
vistoria, pericia, avaliação de imóveis, arbitramento para emissão de pareceres técnicos. Elabora, analisa e supervisiona 
a implantação de projetos referente a habitação popular. Supervisiona o envio da relação de projetos aprovados para 
ser encaminhado ao CREA. Emite pareceres de uso e ocupação do solo de acordo com o que dispõe a legislação 
municipal, estadual e federal. Efetua procedimentos, orientação e fiscalização sanitária do município. Analisa legislação 
existente, propondo legislação e instrumentos urbanísticos e monitorando a implementação da legislação urbanística. 
Elabora cadastro fundiário municipal, compatibiliza políticas setoriais definindo as diretrizes para uso e ocupação do 
espaço. Elabora planos diretores e setoriais, em conjunto o detalhamento técnico construtivo e orçamento do projeto, 
buscando  aprovação do projeto junto aos órgãos competentes e registrando  a responsabilidade técnica – ART.  
Quantifica mão de obra, equipamentos, materiais e serviços, cotar preços e custos de insumos do empreendimento e 
apropriar custos específicos e gerais do empreendimento. Presta assistência em processos administrativos e judiciais, 
no âmbito de avaliações técnicas e perícias. Assegura fidelidade quanto ao projeto, fiscalizando as obras e serviços 
quanto ao andamento físico, financeiro e legal. Confere medições, monitorando controle de qualidade dos materiais e 
serviços e ajustar projeto a imprevistos. Consulta outros especialistas, como Engenheiro Mecânico, Engenheiro 
Eletricista, Eletricistas,  Químicos, para troca de informações e orientações relativas ao trabalho a ser desempenhado. 
Solicita a reposição de materiais, ferramentas ou equipamentos necessários à execução dos trabalhos, visando garantir 
a realização dos mesmos. Elabora laudos, perícias e pareceres técnicos. Promove integração entre comunidade e 
planos, programas e projetos,  integração entre comunidade e bens edificados, realizando estudo de pós-ocupação e 
coordenar equipes de planos, programas e projetos. Prepara cronograma físico e financeiro, cumprir exigências legais 
de garantia dos serviços prestados e implementar parâmetros de segurança. Presta atendimento ao publico quanto a 
documentação e procedimentos necessários para construção. Comunica aos superiores as ocorrências para solução 
posterior. Executa outras atribuições afins determinadas pelo Superior imediato. 
 
AUXILIAR CONTÁBIL Compreende as tarefas que se destinam a registrar dados em planilha ou ficha de lançamentos 
contábeis, digitar dados e informações, conciliar contas contábeis, dar manutenção em plano de contas, levantamento 
de informações relacionadas a custos e contabilizar valores referentes à folha de pagamento. Relaciona e controla 
entrada e saída de documentos no arquivo, enviar documentos para arquivo morto e reunir dados e documentos para 
atender fiscalizações e auditorias. Reúne dados e documentos para atender fiscalizações e auditorias. Classifica 
documentos segundo o plano de contas, efetua o devido lançamento para fins de controle. Registra dados em planilha 
ou ficha de lançamentos contábeis, digitando dados e informações. Efetua lançamentos contábeis, concilia contas 
contábeis e levantar informações relacionadas a custos. Efetua recebimento de notas e fiscais de materiais recebidos 
pelo almoxarifado, separando-os por data, para então codificá-los. Emite relatórios, empenhos e outros documentos, 
utilizando-se de terminais para simples conferência e outros fins. Recepciona fornecedores, prestando-lhe informações 
sobre irregularidades nos processos para habilitação do recebimento do fornecimento de materiais, obras e serviços 
executados. Elabora e redige memorando, oficio simples e outros documentos, observando os padrões estabelecidos  
às rotinas do sistema de comunicação administrativa. Elabora planilha de custos e de impacto orçamentário para fins 
específicos. Verifica a consistência das contas e auxiliar na elaboração do balanço. Elabora balancete de verificação, 
relatórios gerenciais, a demonstração de resultados do exercício e demonstrações das mutações patrimônio líquido. 
Levanta dados para a elaboração da demonstração de origem e aplicação dos recursos orçamentários. Efetua 



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ  
Estado de São Paulo 

CNPJ 46.634.168/0001- 50 
 

Praça Juca Novaes, 1169 – Centro – CEP 18700-900 – Avaré/SP 

 
 
 
 
 
 
 

15 
 

lançamentos nas contas de estoque e atualizar cadastro de clientes. Consultar normas e procedimentos internos. 
Solicita certidões negativas junto a órgãos públicos. Desenvolve raciocínio lógico e demonstrar conhecimentos técnicos 
específicos. Selecionar arquivos, relatórios, documentos, processos, ofícios, preparar documentos necessários para 
abertura de processos de sindicância e administrativos. Acompanha questões públicas pelas leis, portarias e decretos, 
que interfiram diretamente nas questões contábeis e físico orçamentárias do município. Executa outras atribuições afins 
determinadas pelo Superior Imediato. 
 
BIÓLOGO Elabora estudos e levantamentos de flora e fauna para projetos de licenciamento Ambiental, com a 
responsabilidade técnica pelos mesmos. Elabora procedimentos técnicos de atividades de atuação em conformidade 
com normas e legislação vigente. Formula e elabora estudos, projetos aplicados no vários setores da Biologia ou a ela 
ligados, bem como, aquelas que se relacione à preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente, 
executando direta ou indiretamente as atividades resultantes destes trabalhos. Participa, orienta e coordena palestras , 
cursos , campanha de cunho educativo no que diz respeito à saúde publica, biologia sanitária, à educação ambiental e 
outras áreas correlatas. Planeja e desenvolve atividades que visem a preservação de recursos naturais renováveis. 
Realiza estudos visando a ambientação de projetos para desenvolvimento da piscicultura. Orienta e presta assistência 
técnica sobre práticas de manejo e emprego de níveis tecnológicos compatíveis e adequados para obtenção do 
crescimento da produção de carne de peixe. Executa tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 
equipamentos e programas de informática. Trabalha segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, 
higiene e preservação ambiental. Desempenha outras atividades correlatas e compatíveis com a sua especialização 
profissional e outras afins determinada pelo Superior Imediato. 
 
CONTADOR Elaborar plano de contas. Definir a classificação de receitas e despesas.  Elaborar rotinas e normas 
técnicas de contabilidade. Orientar e supervisionar a escrituração dos atos e fatos contábeis. Elaborar balancetes , 
balanços e demonstrações contábeis e financeiras de forma analítica e sintética. Proceder a incorporação e 
consolidação de balanços. Realizar avaliação contábil de balanços.  Auditar processos de realização de despesas em 
todas as suas etapas, ou seja, reserva, empenho, liquidação e pagamento. Realizar pericias contábeis , judiciais e 
extrajudiciais. Apurar o valor patrimonial de participações, quotas ações e convênios. Avaliar acervos patrimoniais e 
verificar haveres e obrigações para quaisquer finalidades. Controlar e acompanhar a execução orçamentária. Elaborar 
proposta orçamentária. Escriturar os atos e fatos contábeis. Realizar as conciliações de contas bancárias e contábeis. 
Definir os parâmetros para elaboração e manutenção dos sistemas de execução orçamentária, contábil , financeira e 
patrimonial e de controle interno. Elaborar relatórios sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Solicitar as 
inscrições no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e no Cadastro do Contribuinte Mobiliário, nos órgãos competentes. 
Elaborar inventário contábil dos bens permanentes e de consumo. Elaborar e avaliar os relatórios e demonstrativos 
bimestrais , trimestrais, quadrimestrais, semestrais e anuais exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Analisar a 
incidências de tributos, contribuições e demais retenções. Elaborar o plano plurianual dos órgãos e unidades da 
Prefeitura. Organizar os serviços contábeis quanto ao planejamento, estrutura, estabelecimento de fluxogramas e 
cronogramas. Assessorar contabilmente conselhos fiscais de entidades, fundos e empresas municipais. Assessorar as 
unidades orçamentárias nas ações relacionadas à execução orçamentária e financeira. Estudar e planejar cenários 
orçamentários e financeiros para subsidiar tomadas de decisão. Acompanhar a aplicação e composição das receitas 
vinculadas, constitucionais e legais. Acompanhar e avaliar a aplicação de recursos provenientes de transferências 
governamentais. Elaborar relatórios gerenciais. Orientar a elaboração de folha de pagamento. Orientar e dar suporte 
técnico quanto aos aspectos orçamentários, financeiros  e contábeis.  Analisar custos com vistas ao estabelecimento de 
preços públicos. Analisar os valores relativos às desapropriações de imóveis e precatórios. Coordenar, participar e 
implantar, planos ou programas de interesse da Administração Municipal. Apresentar estudos e sugestões para 
aperfeiçoamento da legislação orçamentária, contábil e financeira, no âmbito municipal, visando ao aprimoramento ou 
implantação de novas rotinas e procedimentos. Integrar ou assessorar comissões de licitação. Realizar auditoria 
operacional de desempenho, de sistemas e de gestão de pessoas. Promover treinamento nas áreas orçamentária, 
financeira e contábil. Executar serviços gerais de expediente ligados à área contábil, orçamentária e financeira. Emitir 
parecer sobre as variações orçamentárias e patrimoniais. 
- avaliar o resultado das aplicações financeiras dos recursos públicos. Definir parâmetros para a realização de despesas 
coma utilização de recursos do regime de adiantamento, auxílios e subvenções. Elaborar pareceres quanto à 
regularidade de prestações de contas. Zelar pela aplicação das normas Contábeis, especialmente: Lei 4320; 64, Lei de 
Responsabilidade Fiscal ( LC 101/2001), determinações do TCE/SP. Desenvolver atividades acima em consonância 
com a natureza e os objetos da unidade de trabalho em que está lotado, respeitando os limites legais de sua profissão, 
subordinados tecnicamente ao Departamento de Contabilidade e administrativamente às respectivas unidades de 
prestação de serviço. Os Contadores poderão ter lotação fixada nas diversas Secretarias, por ato do Secretaria 
Municipal da Fazenda. Executar outras atribuições afins determinadas pelo Secretário Municipal da Fazenda e 
Executivo Municipal. 
 
DENTISTA  Compreende as tarefas que se destinam a executar as técnicas de odontologia, participando, 
desenvolvendo ou avaliando programas de prevenção de saúde bucal, visando a melhoria das condições de saúde da 
comunidade. Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou 
cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal. Procede inicialmente, a anamnese (levantamento do histórico do 
paciente), visando ao seu preparo psicológico, para a realização do diagnóstico. Examina os dentes e a cavidade bucal, 
utilizando aparelhos e ou por via direta, para verificar a presença de cáries e outras afecções. Identifica as afecções 
quanto à extensão e profundidade valendo-se de instrumentos especiais, exames radiológicos e ou laboratoriais, para 
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estabelecer o plano de tratamento. Aplica a anestesia adequada para realizar a abertura da cavidade, procedendo, em 
seguida, as técnicas de forramento e restauração com amalgama ou resina composta. Restaura as cáries dentárias, 
empregando instrumentos, aparelhos e substâncias especiais para evitar o agravamento do processo e estabelecer a 
forma e função do dente. Executa serviços de extrações, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos 
odontológicos, para prevenir infecções mais graves. Faz limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro 
para eliminar a instalação de focos e infecção. Orienta a comunidade através de atendimento individual dos pacientes, 
quanto à prevenção das doenças da boca e sobre os cuidados preventivos necessários. Zela pelos instrumentos 
utilizados no consultório e usa aparelhos necessários para assegurar sua higiene e proteção do paciente. Registra o 
trabalho realizado nas folhas de atendimento (FAQ) e no prontuário do paciente. Participa de reuniões com a chefia 
sempre que convocado. Fornece dados para elaboração do roteiro de programação. Levanta as necessidades de 
material odontológico de consumo e permanente. Confere os materiais e instrumentais existentes no consultório 
odontológico, comunica as irregularidades observadas a chefia imediata. Participa de levantamentos epidemiológicos, 
de odontologia sanitária quando solicitado. Fornece atestados de sanidade bucal e laudos periciais judiciais, segundo 
determinação superior. Participa de reuniões de caráter técnico visando o aperfeiçoamento dos serviços prestados. 
Executa programas de prevenção à cárie dentária junto à comunidade. Executa outras tarefas correlatas determinadas 
pelo superior imediato. 
 
DESENHISTA PROJETISTA Compreende as tarefas que se destinam a interpretar projetos existentes; elaborar e 
interpretar esboços de plantas topográficas e outros, conforme normas técnicas, utilizando instrumentos de desenho, 
aplicando e/ou baseando-se em cálculos, dados compilados, registros, etc, para demonstrar as características técnicas 
e funcionais da obra. Consulta informações em arquivos, fazendo levantamento de campo e buscando informações 
complementares. Organiza dados coletados, calcula custos estimados do desenho e propor alternativas para 
elaboração do desenho. Determina metodologia do desenho, seleciona meios e ferramentas de desenho. Estipula 
prazos de execução do desenho, preparar o local de trabalho e aplicar normas de saúde ocupacional (nr-9 e nr-15). 
Transfere dados da estação total do campo para departamento que presta serviços. Calcula dados da caderneta de 
campo, analisar croqui obtido através das informações de campo. Interpreta memória de cálculo, pesquisar na internet. 
Fazer visita técnica para rever dados, aplicar normas técnicas, utilizar softwares específicos para desenho, definir 
formatos e escalas, detalhar desenhos. Diagrama pranchas, legendar plantas, listar material do desenho. Confere cotas, 
dimensionamentos e informações descritivas, atualizar o desenho de acordo com a legislação, complementar desenhos, 
modificar desenhos e compatibilizar desenhos sob supervisão. Relata mudanças de procedimento, retornar documentos 
utilizados para arquivo. Libera desenho para arquivo eletrônico ou mapoteca, enviar desenho e/ou cópia solicitados, 
preencher relatório final. Determina tipo de arquivo a ser utilizado, reunir documentos, indexar documentos pertinentes à 
área, armazenar arquivos e compactar arquivos digitais. Submete esboços desenvolvidos à apreciação superior, 
fornecendo explicações oportunas, para possibilitar correções e ajustes necessários e comunicar aos superiores as 
ocorrências para solução posterior. Executa outras atribuições afins determinadas pelo Superior Imediato 
 
ENGENHEIRO CIVIL Compreende as tarefas que se destinam ao desenvolvimento de projetos de engenharia ou 
tecnologia em Construção Civil, relativos a construção em geral, estudando características e preparando planos, 
métodos de trabalhos e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar na construção, manutenção e reparos das 
obras públicas e assegura os padrões técnicos exigidos. Elabora relatórios, emite parecer técnico, elabora laudos e 
avaliações, normas, procedimentos e especificações técnicas. Elabora projetos de pesquisa, coordena pesquisas 
tecnológicas, ensaia novos produtos, métodos, equipamentos e procedimentos. Supervisiona segurança e aspectos 
ambientais da obra, realiza ajuste de campo e mede serviços executados. Quantifica mão de obra, equipamentos, 
materiais e serviços, cota preços e custos de insumos do empreendimento e apropria custos específicos e gerais do 
empreendimento. Presta assistência em processos administrativos e judiciais, no âmbito de avaliações técnicas e 
perícias. Procede a avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o projeto e examinando as 
características do terreno disponível. Calcula os materiais previstos na obra projetada ou que afetem a mesma, 
constituindo tabelas e efetuando comparações, levando em consideração fatores como:- carga calculada, pressões de 
água, resistência aos ventos e mudanças de temperatura, etc. Consulta outros especialistas, como Engenheiro 
Mecânico, Engenheiro Eletricista, Eletricistas, Arquitetos, Químicos, para troca de informações e orientações relativas 
ao trabalho a ser desempenhado. Solicita a reposição de materiais, ferramentas ou equipamentos necessários à 
execução dos trabalhos, visando garantir a realização dos mesmos. Elabora o projeto de construção, preparando 
plantas e especificações das obras, indicando tipos e qualidade de materiais, equipamentos e mão de obra necessária e 
efetuando um cálculo aproximado dos custos, para apresentação, aprovação e previsão. Prepara o programa de 
trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios que se fizerem necessários, dirigindo a execução 
dos projetos, acompanhando e orientando.  Vistoria de obras e projetos, aprovação de plantas e documentos, emissão 
de pareceres, participação em comissões e atividades afins. Comunica aos superiores as ocorrências para solução 
posterior. Executa outras atribuições afins determinadas pelo Superior Imediato. 
 
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços de 
Engenharia de Segurança do Trabalho. Inspecionar instalações; classificar exposição a riscos potenciais; quantificar 
concentração, intensidade e distribuição de agentes agressivos; montar programas de prevenção ambiental; 
providenciar sinalizações de segurança. Estudar as condições de segurança dos locais de trabalho, das instalações e 
dos equipamentos, com vistas especialmente aos problemas de controle de risco, controle de poluição, higiene do 
trabalho, saneamento, ergonomia e proteção contra incêndio. Especificar, controlar e fiscalizar os sistemas de proteção 
coletiva e individual, com os devidos equipamentos de segurança (EPI) e os de proteção contra incêndio, assegurando-



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ  
Estado de São Paulo 

CNPJ 46.634.168/0001- 50 
 

Praça Juca Novaes, 1169 – Centro – CEP 18700-900 – Avaré/SP 

 
 
 
 
 
 
 

17 
 

se de sua qualidade e eficiência. Colaborar na fixação de requisitos e aptidões para o exercício das funções, apontando 
os riscos decorrentes desses exercícios. Propor medidas preventivas no campo de Segurança do Trabalho, em face do 
conhecimento da natureza e da gravidade das lesões provenientes do acidente de trabalho, incluídas as doenças do 
trabalho. Opinar para aquisição de equipamentos e participar quando das especificações de substâncias cujas 
manipulações, armazenamento, transporte ou funcionamento possam apresentar riscos, acompanhando o controle de 
recebimento e da expedição dos produtos. Solicitar autorização para aquisição de produtos controlados; determinar 
procedimentos de segurança para áreas confinadas. Determinar procedimentos de segurança para trabalho com 
eletricidade; armazenagem, transporte e utilização de produtos químicos. Providenciar avaliação ergonômica de postos 
de trabalho; determinar tipos de equipamentos de proteção individual e coletiva conforme riscos. Vistoriar, avaliar, 
realizar perícias, arbitrar, emitir pareceres e laudos técnicos e indicar medidas de controle sobre grau de exposição a 
agentes agressivos de riscos físicos, químicos e biológicos, tais como: poluentes atmosféricos, ruídos, calor, radiação 
em geral e pressões anormais, caracterizando as atividades,operações e locais insalubres e perigosos. Dimensionar e 
projetar sistemas de prevenção, proteção e combate a incêndios; coordenar atividades de combate a incêndios e 
salvamento, além de elaborar para emergências e catástrofes. Analisar riscos, acidentes de trabalho e falhas, 
investigando causas, propondo medidas preventivas e corretivas e orientando trabalhos estatísticos, inclusive com 
respeito a custo. Propor políticas, programas, ações, normas e regulamentos de Segurança do Trabalho, zelando pela 
sua observância, elaborando planos destinados a criar prevenção de acidentes, promover instalação de comissões e 
assessorar o funcionamento. Elaborar projetos de sistemas de segurança e assessorar na elaboração de projetos de 
obras e construção, instalações e equipamentos, opinando do ponto de vista da Engenharia de Segurança do Trabalho. 
Informar aos trabalhadores e a comunidade, diretamente ou por meio de seus representantes, as condições que 
possam trazer danos a sua integridade e as medidas que deverão ser tomadas, que eliminam ou atenuam estes riscos. 
Delimitar as áreas de periculosidade e insalubridade, entre outras, de acordo com a legislação vigente. Documentar 
memória técnica de métodos, processos e produtos; emitir programas de prevenção conforme normas legais, preparar 
ART (anotação de responsabilidade técnica) e analisar estatísticas dos acidentes, a fim de orientar a prevenção e 
calcular os custos. Orientar e emitir laudo técnico nos processos de readaptação funcional. Elaborar e executar 
programa PCMSO. Elaborar e executar programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA. Elaborar laudo técnico 
das condições ambientais nos locais de trabalho – LTCAT. Elaborar e executar normas estabelecidas com a CIPA e 
seus membros. Elaborar e executar conjuntamente com a CIPA a realização do SIPAT – Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho, nos moldes da legislação vigente e com assuntos pertinentes e de interesse da 
administração e seus servidores. Elaborar e executar programa de conservação auditiva. Elaborar programa de 
proteção respiratória e análise de avaliação ergométrica. Utilizar recursos de Informática. Executar suas atribuições 
segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. Executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional e atribuições afins 
determinadas pelo Chefe do Poder Executivo. 
 
ENGENHEIRO DE TRAFEGO Elabora, desenvolve , planeja, coordena e controla projetos do sistema viário,  
sinalização, engenharia de trafego e de campo, estudando e definindo características , métodos de execução e recursos 
necessários. Elabora projeto viário: sinalização vertical, horizontal; regulamentação das vias do município 
estabelecendo : sentido de direção, regulamentação de calçadas; estacionamentos proibidos e permitidos e especiais 
Ponto de parada  Ponto de táxi, carga e descarga, embarque e desembarque, demais sinais; implantação de sinalização 
de indicação estabelecendo direção e distâncias de localidades , esquemas de circulação, identificação de serviços 
auxiliares, identificação de pontos turísticos. Elabora projeto de sinalização de Advertência e Toponímicas. Elabora 
projetos de melhorias viárias, rotatórias, mini-rotatórias, ilhas de refugio para pedestres, faixas de acomodação. Elabora 
e emite certidão de sinalização (croqui), autorização para rebaixamento de guias para acesso de garagens, autorização 
para construção de calçadas. Pesquisa alteração de sentido de circulação em vias publicas. Desenvolve sistemas de 
planejamento, orçamento, pesquisa e taxas na área de engenharia de trafego e transito, bem como proceder controle 
técnico e de fiscalização especifica das atividades dos pólos de trafego e uso das calçadas. Elabora, coordenar, 
supervisionar, fiscalizar e controlar as atividades relacionadas a engenharia de trafego. Programa e executar coleta de 
informações sobre as atividades necessárias ao desenvolvimento da Engenharia de tráfego e de transito. Realiza 
estudos técnicos orçamentários e projetos de engenharia e arquitetura, bem como acompanhar a sua execução na área 
de engenharia de trafego e trânsito, inclusive equipamentos sociais e urbanos. Analisa e  reformula propostas quando 
estas forem concernentes à mesma. Elabora editais de licitação, acompanha e fiscaliza obras e execução dos serviços 
técnicos na área de engenharia de trafego e transito. Elabora, implanta e opera projetos de educação para o transito. 
Estuda, implanta e administra métodos e processos que permitam a avaliação dos custos de serviços, materiais, 
equipamentos e de recursos humanos, de forma a auxiliar a Secretaria  Municipal de Planejamento e Transportes. 
Elabora , coordena , supervisiona e regulamenta o transito de veículos, de pedestres e de animais e promove o 
desenvolvimento de circulação e da segurança de ciclistas. Elabora , coordena, supervisiona e regulamenta a 
construção, o uso e a fiscalização das calçadas no município de Avaré. Analisa e emite parecer técnico sobre questões 
relacionadas ao transito. Elabora planilhas orçamentárias dos serviços a serem adquiridos para sinalização e obras 
viárias, bem como as especificações e planilhas orçamentárias dos projetos de arquitetura. Planeja, fiscaliza e vistoria 
obras e serviços de manutenção de instalação de trafego, modificação e ampliação de sistemas técnicos de sinalização 
e obras correlatas. Analisar projetos, equipamentos e materiais e assessorar processos de aquisição, ampliação e 
mudanças nos materiais dos sistemas de transito. Analisar e emitir laudos e pareceres em processos administrativos. 
Executar outras atribuições afins determinadas pelo Superior Imediato. 
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ENGENHEIRO ELETRICISTA Elabora e dirige estudos e projetos de engenharia elétrica, estudando características e 
especificações, preparando plantas, técnicas de execução e recursos necessários, a fim de possibilitar e orientar as 
fases de construção, instalação , funcionamento e reparação de instalações , aparelhos e equipamentos elétricos, 
dentro dos padrões técnicos exigidos. Presta assistência em processos administrativos e judiciais, convênios, no âmbito 
de avaliações técnicas e perícias. Estuda a viabilidade técnica, elabora, fiscaliza e coordena a execução de projetos 
elétricos das construções, ampliações e reformas em geral. Fiscaliza o cumprimento de contratos administrativos, em 
seus aspectos técnicos, firmados pela Administração municipal na área de energia elétrica, telefonia, informática e 
outras áreas. Inspeciona a execução de serviços técnicos e das obras da administração municipal dos serviços técnicos 
e das obras, apresentando relatório sobre a situação dos mesmos. Executa vistorias técnicas em instalações elétricas e 
áreas afins das edificações  do Município ou que este se utilize. Elabora orçamento para execução de construção e 
reforma de instalações elétricas de alta e baixa tensão. Estuda, dimensiona e detalha a maneira ideal de instalação de 
equipamentos e materiais eletroeletrônicos em geral. Calcula os materiais previstos na obra projetada ou que afetem a 
mesma, constituindo tabelas e efetuando comparações, levando em consideração fatores como:- carga calculada, 
pressões de água, resistência aos ventos e mudanças de temperatura, etc. Consulta outros especialistas, como 
Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico, Eletricistas, Arquitetos, Químicos, para troca de informações e orientações 
relativas ao trabalho a ser desempenhado. Solicita a reposição de materiais, ferramentas ou equipamentos necessários 
à execução dos trabalhos, visando garantir a realização dos mesmos. Elabora o projeto de construção, preparando 
plantas e especificações das obras, indicando tipos e qualidade de materiais, equipamentos e mão de obra necessários 
e efetuando um cálculo aproximado dos custos, para apresentação, aprovação e previsão. Emite pareceres técnicos 
sobre projetos, obras e serviços no âmbito de sua área de atuação. Comunica aos superiores as ocorrências para 
solução posterior. Executar outras atribuições afins determinadas pelo superior imediato 
 
FARMACÊUTICO Executa tarefas diversas relacionadas com a composição, fornecimento de medicamentos e outros 
preparados semelhantes, valendo-se de técnicas e de aparelhos especiais e baseando-se em fórmulas estabelecidas, 
para atender as receitas médicas, odontológicas e veterinárias, dispositivos legais, a finalidade e a outros propósitos. 
Faz manipulação de insumos farmacêuticos, como medição, pesagem de mistura, utilizando instrumentos especiais e 
fórmulas químicas, para atender à produção de remédios e outros preparos. Controla entorpecentes e produtos 
equiparados, anotando sua venda em mapas, guias e livros, seguindo os receituários devidamente preenchidos, para 
atender aos dispositivos legais. Assessora autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre legislação 
e assistência farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para elaboração de ordens de serviços, portarias e pareceres 
manifestos. Supervisão, fiscalização das unidades de saúde, e postos de distribuição de medicamentos nas unidades 
de saúde,  quanto ao aspecto sanitário, se necessário para orientar o auxiliar de farmácia no cumprimento da legislação 
vigente, ficando a responsabilidade pela manutenção e conservação dos medicamentos aos cuidados do farmacêutico 
responsável pela unidade de trabalho. Controla estoques, elaborar relações de medicamentos e fazer pedidos de 
medicação. Implantar política de serviço Farmacêutico, participando da elaboração de protocolo de uso de 
medicamentos e o planejamento das ações e programas de assistência farmacêutica. Participar de ações de políticas 
de saúde e da elaboração de protocolos de tratamento. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
 
MÉDICO DO TRABALHO Exercer a regulação médica do sistema. Realizar consulta e atendimento médico, exames, 
levantar hipóteses diagnósticas, solicitar exames complementares, interpretar dados de exame clínico e 
complementares, diagnosticar estado de saúde de clientes, discutir diagnóstico, prognóstico e tratamento com clientes, 
responsáveis e familiares. Manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis para o 
atendimento médico, análise da demanda, classificação em prioridades de atendimento, seleção de meios para 
atendimento (melhor resposta), acompanhamento do atendimento local. Manter contato diário com os serviços médicos 
integrados ao sistema. Prestar assistência direta aos pacientes. Realizar os atos médicos possíveis e necessários ao 
nível ambulatorial, quando necessário. Exercer o controle operacional da equipe assistencial. Fazer controle de 
qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão. Avaliar o desempenho da equipe e subsidiar os 
responsáveis pelo serviço. Obedecer às normas técnicas vigentes no ambiente de trabalho. Preencher os documentos 
inerentes à atividade do médico e de assistência ambulatorial. Realizar atendimentos e visitas domiciliares. Planejar e 
prescrever tratamento aos paciente, praticar intervenções, receitar drogas, medicamentos e fitoterápicos. Realizar 
exames para admissão, retorno ao trabalho, periódicos, e demissão dos servidores em especial daqueles expostos a 
maior risco de acidentes de trabalho ou de doenças profissionais.  Implementar medidas de segurança e proteção do 
trabalhador, promover campanhas de saúde e ações de controle de vetores e zoonoses. Elaborar e executar ações para 
promoção da saúde, prescrever medidas higiênico dietéticas e ministrar tratamentos preventivos. Realizar os 
procedimentos de readaptação funcional instruindo a administração da municipalidade para mudança nas atividades 
das funções exercidas pelo servidor. Participar juntamente com outros profissionais, da elaboração e execução de 
programas de proteção à saúde do trabalhador, analisando em conjunto os riscos, as condições de trabalho, os fatores 
de insalubridade, de fadiga e outros.  Participar, conforme a política interna da municipalidade, de projetos, cursos, 
eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. Elaborar relatórios e laudos técnicos em 
sua área de especialidade. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Executar tarefas pertinentes à 
área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Obedecer ao código de ética médica. 
Executar outras tarefas pertinentes determinadas pelo secretario da pasta ou chefe do executivo 
 
MÉDICO ESPECIALISTA – ACUPUNTURISTA  
MÉDICO ESPECIALISTA – ANGIOLOGISTA E VASCULAR 
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MÉDICO ESPECIALISTA – CARDIOLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – DERMATOLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – ENDOCRINOLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – GASTROENTEROLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – GINECOLOGISTA E OBSTETRÍCIA 
MÉDICO ESPECIALISTA – HEMATOLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – HEPATOLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – HOMEOPATA 
MÉDICO ESPECIALISTA – INFECTOLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – MASTOLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – NEFROLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – NEUROCIRURGIÃO 
MÉDICO ESPECIALISTA – NEUROLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – ONCOLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – OTORRINOLARINGOLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – PEDIATRA 
MÉDICO ESPECIALISTA – PNEUMOLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – PROCTOLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – PSIQUIATRA 
MÉDICO ESPECIALISTA – REUMATOLOGISTA 
MÉDICO ESPECIALISTA – UROLOGISTA 
Executa consultas médicas em crianças, gestantes e adultos, realizando programação prevista na secretaria de saúde. 
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar diagnóstico ou, sendo necessário, 
requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista. Registra a  consulta médica, anotando em 
prontuário próprio a queixa o exame físico e complementar, para efetuar a orientação adequada.  Analisa e interpreta 
resultados de exames de raios X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para 
confirmar ou informar diagnósticos. Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, 
assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente. Registra consulta 
médica no prontuário, a queixa, anamnese, exame físico, exames complementares e conduta. Efetua exames médicos 
destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupação definidos, baseando-se nas exigências da capacidade 
física e mental das mesmas, para possibilitar ingresso ao serviço. Presta atendimento de urgência em casos de 
acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando e ou executando a terapêutica adequada, para 
prevenir consequência mais grave ao trabalhador. Emite atestado de saúde, sanidade e aptidão física mental e de óbito, 
para atender às determinações legais. Participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e 
avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com a equipe da unidade de saúde, ações educativas 
de prevenção às doenças oficiosas, visando preservar a saúde no município. Encaminha para serviços especializados 
com guia de referência. Substituir colegas na própria unidade ou em outra. Presta assistência médica aos detentos da 
cadeia pública local. Manter-se informado sobre os medicamentos disponíveis no almoxarifado. Participar das ações de 
vigilância epidemiológica. Realiza consulta médica para confirmação de diagnósticos quando necessário, no centro de 
saúde, no domicílio, no hospital e outras instituições. Realiza consulta médica dos comunicantes, executando ações 
exigidas pelo sistema de vigilância epidemiológica . Participa de inquérito epidemiológica, sempre que necessário. 
Participa de reuniões de caráter técnico visando o aperfeiçoamento dos serviços prestados. Zela pela conservação de 
boas condições de trabalho, quanto a ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos 
pacientes em melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA Elaborar programas de computador, 
conforme definição do analista de informática . Instalar e configurar softwares e hardwares,  orientando os usuários 
nas especificações e comandos necessários para sua utilização. Organizar e controlar os materiais necessários para a 
execução das tarefas de operação, ordem de serviço, resultados dos processamentos, suprimentos, bibliografias etc. 
Operar equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a malha de dispositivos 
conectados. Interpretar as mensagens exibidas no monitor, adotando as medidas necessárias.  Notificar e informar aos 
usuários do sistema ou ao analista de informática, sobre qualquer falha ocorrida.  Executar e controlar os serviços de 
processamento de dados nos equipamentos que opera. Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom 
funcionamento dos equipamentos, com substituição, configuração e instalação de módulos, partes e componentes.  
Administrar cópias de segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua área de atuação. Executar o 
controle dos fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da fase de processamento dos serviços e/ou 
monitoramento do funcionamento de redes de computadores. Participar de programa de treinamento, quando 
convocado. Controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos.  Ministrar treinamento em área de seu 
conhecimento. Auxiliar na execução de planos de manutenção, dos equipamentos, dos programas, das redes de 
computadores e dos sistemas operacionais. Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a 
operação e manutenção das redes de computadores. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos pacientes, 
sob supervisão do enfermeiro, assim como colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas no município e 
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unidades de saúde. Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de 
vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção hospitalar.  Preparar clientes para consultas e exames, 
orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos. Colher e ou auxiliar o cliente na coleta de material para 
exames de laboratório, segundo orientação. Realizar exames de eletrodiagnósticos e registrar os eletrocardiogramas 
efetuados, segundo instruções médicas ou de enfermagem. Orientar e auxiliar clientes, prestando informações relativas 
a higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde. Verificar os sinais 
vitais e as condições gerais dos clientes, segundo prescrição médica e de enfermagem. Preparar e administrar 
medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição 
médica, sob supervisão do Enfermeiro. Cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem. Realizar a 
movimentação e o transporte de clientes de maneira segura. Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência. 
Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem necessários para a realização de 
relatórios e controle estatístico. Circular e instrumentar em salas cirúrgicas e obstétricas, preparando-as conforme o 
necessário. Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as normas da Instituição, o 
material necessário à prestação da assistência à saúde do cliente.  Controlar materiais, equipamentos e medicamentos 
sob sua responsabilidade. Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e 
comunicando ao superior eventuais problemas. Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais 
e equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição. Propor a aquisição de novos instrumentos para 
reposição daqueles que estão avariados ou desgastados. Realizar atividades na promoção de campanha do 
aleitamento materno bem como a coleta no lactário ou no domicílio. Auxiliar na preparação do corpo após o óbito. 
Participar de programa de treinamento, quando convocado. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-
se de equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 
exercício da função. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
TÉCNICO EM RAIOS-X Operar Tomógrafo, Sistemas de Hemodinâmica, aparelhos de Raios X e outros acionando seus 
comandos e observando instruções de funcionamento, para provocar a descarga de radioatividade correta. Preparar 
equipamento, sala de exame e material, averiguando condições técnicas  e acessórios necessários. Preparar clientes 
para exame e ou radioterapia. Prestar atendimento aos clientes, realizando as atividades segundo normas e 
procedimentos de biossegurança e código de conduta. Revelar chapas e filmes radiológicos, zelando pela qualidade 
das imagens. Realizar o processamento e a documentação das imagens adquiridas.  Controlar radiografias realizadas, 
registrando números, discriminando tipo e requisitante. Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, 
zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais problemas. Participar de programa de treinamento, 
quando convocado. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
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ANEXO II 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   

 
 
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO  
Língua Portuguesa : FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – 
Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações 
ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos 
genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais 
seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos 
– Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – 
Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – 
Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS 
DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
 
Conhecimentos Gerais:  Lei Municipal nº 315/1995 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Avaré e Lei 
Complementar nº 126/2010 – Plano de Cargos e Carreira dos Servidores Públicos Municipais de Avaré (disponível no 
site www.camaraavare.sp.gov.br); Cultura Geral (Nacional); História e Geografia do Brasil; Meio Ambiente; Cidadania; 
Direitos Sociais – Individuais e Coletivos FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Livros diversos sobre 
História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.;  
 
NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO 
Língua Portuguesa : FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – 
Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações 
ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos 
genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais 
seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos 
– Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – 
Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – 
Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS 
DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
 
Conhecimentos Gerais:  Lei Municipal nº 315/1995 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Avaré e Lei 
Complementar nº 126/2010 – Plano de Cargos e Carreira dos Servidores Públicos Municipais de Avaré (disponível no 
site www.camaraavare.sp.gov.br); Cultura Geral (Nacional); História e Geografia do Brasil; Meio Ambiente; Cidadania; 
Direitos Sociais – Individuais e Coletivos FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Livros diversos sobre 
História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.;  
 
Conhecimentos Básicos de Informática:  Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e Linux); Conhecimentos de 
Teclado; Conhecimentos sobre: Word, Excel e Power Point; Internet; Uso do correio eletrônico (Outlook). 
 
Conhecimentos Gerais Saúde Pública : Diretrizes e bases da implantação do SUS; Constituição da República 
Federativa do Brasil – Saúde; Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde; Epidemiologia, história 
natural e prevenção de doenças; Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde; 
Indicadores de nível de saúde da população; Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde; Doenças de 
notificação compulsória; Código de Ética Médica; Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina Geral; Saúde Pública; 
Medicina Social e Preventiva; Código de Processo Ético.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (em ordem alfabética) 
 
AGRÔNOMO 01.  Produção Vegetal:  Conhecimentos básicos sobre práticas culturais, pragas, doenças e tratamento 
Fitossanitário  das seguintes   explorações:   café,   algodão,   cana-de-açúcar,   seringueira,   citrus,   fruticultura   
tropical,   milho, feijão, amendoim, soja, arroz, mandioca, etc..  02.  Extensão Rural:  Conceitos; Linhas de extensão 
rural; Elementos essenciais de diagnóstico para fins de programas, desenvolvimento e trabalho em microbacias 
hidrográficas; Noções de comunicação rural.   03.  Preservação de Recursos Naturais: Silvicultura e arborização 
urbana; Manejo da água: irrigação e drenagem; Solo: gênese, classificação, capacidade de uso, práticas de 
conservação, erosão e seu controle; Mecanização Agrícola; Fertilidade do solo; Calagem e Adubação.  04.  Sócio 
Econômico: Crédito Rural: Legislação, classificação do crédito rural; Seguro Rural: Cultura segurada, sistema 
indenizatório, taxas de prêmio e perícias. 05.  Produção, preparo e conservação de sementes e m udas: Conceitos 
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de sementes e mudas; Características das sementes; Produção de sementes genéticas, básicas e certificadas; Análise 
de sementes; Propagação vegetativa. 06.  Produção Animal: Bovinocultura de corte e leite; Formação e manejo de 
pastagens: Fenação e Ensilagem.  07.  Horticultura. 
 
ARQUITETO O mundo antigo (Egito); Arquitetura Grega; Arquitetura Romana; Arquitetura Gótica; Arquitetura 
Renascentista; Arquitetura Barroca; Arquitetura Neoclássica; Arquitetura e a Primeira Revolução Industrial; Arquitetura e 
a Segunda Revolução Industrial; Renovação e Inovações da Arquitetura do século XIX; Movimentos internacionais do 
século XX; A Arquitetura de: Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Vilanova Antigas, Lúcio Costa; Arquitetura Contemporânea; 
Acondicionamento térmico natural aplicado na Arquitetura; Alicerces, Madeiramento e Cobertura; Instalação hidráulica e 
elétrica; AutoCad. 
 
AUXILIAR CONTÁBIL Patrimônio Público; Lançamento; Receitas; Despesas; Tributos; Participação do Município em 
Tributos Estaduais e Federais; Aziendas Públicas; Bens Públicos; Estágios da receita orçamentária; Lei 4.320 de 
17/03/1964; Contabilidade Pública; Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações: Lei 8883/94, 9648/98 e 9854/99; Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000); Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e Linux); 
Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos sobre: Word, Excel e Power Point; Internet; Uso do correio eletrônico 
(Outlook). 
 
BIÓLOGO  Ecologia; Ecossistema; Biodiversidade; Preservação Ambiental e Órgãos Públicos; Organizações 
Ambientalistas; Poluição; Desmatamento; Lixo; Coleta de Lixo; Reciclagem; Saneamento e Aterros. 
Biologia celular e genética:  níveis de organização em biologia; A célula; teoria celular; célula eucariótica e 
procariótica; célula animal e célula vegetal; vírus; a membrana plasmática; estrutura da membrana plasmática; 
transporte através da membrana; o citoplasma; as organelas e suas funções; metabolismo energético, fotossíntese; 
núcleo celular; DNA, biotecnologia, cromatina e cromossomos; cariótipo humano normal; a natureza do gene; síntese de 
proteínas; mutações cromossômicas e gênicas; divisão celular; gametogênese; embriologia humana; tecidos animais; 
genética mendeliana; alelos múltiplos, grupos sanguíneos, herança ligada ao sexo; herança quantitativa; interação 
gênica; linkage; mapa cromossômico, genética de populações; Fisiologia humana e saúde:  homeostase; o sistema 
nervoso; os sentidos; sistema endócrino; sistema músculo-esquelético; sistema cardiovascular; sistema linfático, 
sistema imunológico; sistema respiratório; sistema digestório; sistema urinário; sistema reprodutor; métodos 
contraceptivos; DST; principais parasitoses brasileiras; noções de saneamento básico; Ecologia:  populações, 
comunidades e ecossistemas; a energia nos ecossistemas; cadeias e teias alimentares; pirâmides ecológicas; relações 
ecológicas; ciclo dos nutrientes; ecologia de populações, biomas, formações fitogeográficas do Brasil; Os seres vivos:  
evolução; classificação e evolução dos seres vivos; o sistema de cinco reinos; classificação e características dos 
principais grupos do reino animal; classificação e características dos principais grupos do reino vegetal; histologia 
vegetal; morfologia vegetal; fisiologia vegetal; o reino fungi, características e importância econômica; e o reino protista, 
classificação e características dos principais grupos; bactérias, tipos e importância econômica. 
 
CONTADOR Patrimônio Público; Situação Líquida; Lançamento; Redito; Receitas; Despesas; Livros obrigatórios; Livros 
contábeis acessórios; Tributos; Participação do Município em Tributos Estaduais; Aziendas Públicas; Bens Públicos; 
Estágios da receita orçamentária; Lei 4.320 de 17/03/1964; Contabilidade Pública; Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 – 
(com alterações promovidas pelas Leis nº 8.883 de 08 de junho de 1994 e Nº 9.648 de 27 de maio de 1998) – 
Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências; Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), 
Contabilidade Pública: origem, conceito, campo de aplicação e legislação; Lei nº 4.320/64; Plano de Contas: conceito, 
estrutura e critérios de classificação das contas, sistemas de contas; Orçamento: origem e conceito, orçamento-
programa (conceitos básicos e legislação pertinente), princípios orçamentários, técnicas de elaboração orçamentária, 
plano plurianual de investimentos (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), 
movimentação de créditos e mecanismos retificadores do orçamento; Receita e Despesa Pública: conceitos, 
classificação, estágios e legislação; Demonstrações Contábeis: balanço orçamentário, balanço patrimonial, 
demonstração das variações patrimoniais; Licitação: conceito, finalidades, modalidades, dispensa e inexigibilidade; Lei 
nº 7.357 de 02 de setembro de 1985 (Dispõe sobre o cheque e dá outras providências); Lei nº 6.404/76 – Dispõe sobre 
a sociedade por ações; Sistema Audesp – Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos. 
 
DENTISTA Odontopediatria; Dentística; Cirurgia e Traumatologia; Odonto Social e Preventiva; Ortodontia; Preventiva; 
Farmacologia; Periodontia; Endodontia; Prótese; Radiologia; Semiologia; Saúde Coletiva; Atualidades sobre Saúde 
Pública; Atualidades sobre Odontologia Geral; Atualidades sobre intervenção odontológica à gestante e ao idoso. 
 
DESENHISTA PROJETISTA Projetores - tipos; Mecanismo dos projetores; Noções de eletricidade; Noções de 
eletrônica; Filmes, fitas e acessórios; Iluminação; Som. 
 
ENGENHEIRO CIVIL Desenho Técnico; Topografia; Probabilidade e Estatística; Resistência dos Materiais; Estática das 
Estruturas; Materiais de Construção Civil; Estrutura Metálica e de Madeira; Arquitetura e Urbanismo; Geologia; 
Transporte; Estradas; Hidrologia; Estruturas de Concreto Armado; Mecânica dos solos; Concreto Protendido; 
Fundações; Saneamento Básico; Pontes; Projeto e Construções de Edifícios; Hidrovias e Portos; Instalações 
Hidráulicas e Sanitárias; Instalações Elétricas; Auto Cad. 
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ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  Lei 7.410 de 27/11/85; Decreto 92.530 de 09/04/86 que regulamenta 
a Lei 7.410 de 27/11/85; Resolução do CONFEA nº 359 de 31/07/91; Resolução do CONFEA nº 437 de 27/11/99; 
Código de Ética do Engenheiro; Lei 9.958 de 12/01/2000; Portaria nº 28 de 26 de setembro de 2000; Instrução 
Normativa INSS nº 49; Lei nº 6.514 de 22/12/1977; Sistema de segurança do trabalho; Riscos e causas de acidentes; 
Prevenção de acidentes de trabalho; Fatores de riscos de acidentes; Normas e dispositivos de segurança; Fatores 
inseguros; Inspeção em postos de combate a incêndios, mangueiras, hidrantes, extintores e outros; Desenvolvimento da 
mentalidade prevencionista dos servidores; Instruções e orientação na elaboração e cartazes e avisos sobre prevenção 
de acidentes; Legislação pertinente de Engenharia de Segurança de Trabalho; Principais causas e motivos de acidente 
do trabalho; Fatores que influenciam o triângulo do fogo; Tipos de extintores; CIPA -  SIPAT; Mapeamento de risco; 
Tipos de Treinamentos. 
 
ENGENHEIRO DE TRAFEGO 1) Atendimento Pré hospitalar ao politraumatizado: Cinemática do trauma, ABCDE do 
trauma, transporte do politraumatizado, epidemiologia do trauma, resgate veicular.2) Assistência de enfermagem frente 
aos distúrbios cardiovasculares, respiratórios, metabólicos, neurológicos, psiquiátricos, e pediátrico e gineco-obstétricos 
3) traumatismos não intencionais e outras violências. 4) trauma raqui-medular, traumatismo crânio-encefálico, trauma 
torácico, trauma abdominal, trauma na gestante, trauma de extremidades, choque e hemorragias, trauma de face, 
queimaduras, afogamentos, choque elétrico, ferimentos por arma de fogo e por arma branca; Urgências Psiquiátricas: 
psicoses, tentativas de suicídio, depressões, síndromes cerebrais orgânicas; Urgências Obstétricas: trabalho de parto 
normal, apresentações distócicas, hipertensão na gestante e suas complicações, hemorragias, abortamento. 
 
ENGENHEIRO ELETRICISTA Computação; Física; Matemática; Química; Mecânica de Fluídos; Resistência de 
Materiais; Termodinâmica; Circuitos Elétricos e Lógicos; Eletrônica; Eletrotécnica; Materiais elétricos; Administração de 
materiais; Manutenção de equipamentos; Aparelhos de medição e controle elétricos; Telecomunicação. 
 
FARMACÊUTICO Farmacologia : Farmacocinética – Absorção, distribuição e Eliminação das Drogas; 
Farmacodinâmica – Mecanismo de Ação das Drogas que atuam em diversos Órgãos e Sistemas; Classificação dos 
medicamentos; Toxicologia; Interações medicamentosas. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica: Conceitos Gerais; 
uso Racional de Medicamentos; Intervenção Farmacêutica e otimização da farmacoterapia; Aspectos de biossegurança 
em farmácias; Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância; Estudos de utilização de medicamentos; Farmacoterapia 
baseada em evidências. Seleção de Medicamentos : Conceitos Gerais; Farmacoeconomia; Padronização de 
Medicamentos; Guias farmacoterapêuticos, Serviços e Centros de Informações de Medicamentos; Comissões de 
Farmácia e Terapêutica. Medicamentos Sujeitos a Controle Especial : Controle de Psicotrópicos, entorpecentes e 
antirretrovirais (Legislação e Dispensação); Portaria 344/98 e suas atualizações; Medicamentos de referência, similares 
e genéricos. Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica : Manipulação de Fórmulas Magistrais e Oficinais; Boas 
Práticas de Fabricação de Produtos Farmacêuticos; Farmacotécnica de Produtos Estéreis: Reconstituição, Diluição, 
Fracionamento e Estabilidade de Produtos Injetáveis; Preparo de Soluções Parenterais e Outras Formulações de 
Grande volume; Cálculos em farmácia; Noções Básicas de Filtração, Destilação e Esterilização. Controle de 
Qualidade : Controle de Qualidade de Matérias-primas e Produtos Farmacêuticos – Métodos físicos, químicos, físico-
químicos, biológicos e microbiológicos; garantia de Qualidade em Farmácia Hospitalar. Ética Profissional : Legislação 
Sanitária aplicada à Farmácia. A organização Jurídica da profissão Farmacêutica. Histórico da profissão farmacêutica 
no Brasil e no mundo. Conceitos básicos em Ciências Farmacêuticas. Política de Medicamentos. História da Saúde 
Pública no Brasil. O SUS. Epidemiologia:  Determinações Sociais do Processo Saúde/Doença e Aspectos 
Epidemiológicos. Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Doenças de Notificação Compulsória. Gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde. Noções de controle de infecção hospitalar. Licitação e Aquisição de Produtos 
Farmacêuticos : Administração de Farmácia dispensação, aviamento de receitas, controle de estoque de 
medicamentos, normas, rotinas e recursos humanos; Boas práticas de armazenamento e estocagem de medicamentos; 
Organização de Almoxarifados e Condições adequadas de Armazenamento; Controle e planejamento de Estoque de 
Medicamentos e Materiais de Consumo; Consumo Médio Mensal, Ponto de Requisição, Estoque Mínimo e Estoque 
Máximo Curvas ABC/XYZ; Sistemas de Distribuição e Dispensação de Medicamentos. 
 
MÉDICO DO TRABALHO Área de Atuação:  Os efeitos da Ocupação sobre a Saúde: Venenos industriais: metais; 
Venenos industriais: compostos carbônicos; Venenos industriais: gases; Doenças Pulmonares; Doença da Pele; Câncer 
Ocupacional; Acidentes Físicos; Doenças infecciosas; Acidentes e traumatismos; Controle de Acidentes Ocupacionais; 
Os efeitos do trabalho sobre saúde; Serviços de Saúde Ocupacional; P. C. M. S. O.; L. E. R. Clínica Geral : Insuficiência 
Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência 
Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido 
Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; 
Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte 
Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência 
Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; 
Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO ESPECIALISTA - ANGIOLOGISTA E VASCULAR Área de Atuação:  Exame clínico do paciente vascular: 
venoso, arterial e linfático. Métodos não invasivos e invasivos no diagnóstico das doenças vasculares. Angiorradiologia 
diagnóstica e terapêutica. Insuficiência arterial crônica das extremidades. Arterites e arterioplastias funcionais. 
Aneurismas: verdadeiros e falsos (de aorta torácica e abdominal; periféricos). Síndrome do desfiladeiro cervical. 
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Insuficiência cérebro-vascular extracraniana. Insuficiência vascular visceral. Hipertensão Reno-vascular. Doença 
tromboembólica venosa. Varizes de membros inferiores. Insuficiência venosa crônica. Linfaringite e erisipela. 
Linfidemas. Úlceras de perna. Angiodisplasias. Acessos vasculares para hemodiálise. Oclusões arteriais agudas. 
Traumas vasculares. Pé diabético. Simpatectomias. Terapêuticas: anticoagulante, fibrinolítica, antiplaquetária, 
hemorreológica. Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia 
Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; 
Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; 
Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos 
Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com 
Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; 
Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO ESPECIALISTA – ACUPUNTURISTA Área de Atuação:  As formas mais simples de acupuntura e pontos 
utilizados; Sobre energia e meredianos; Os diversos tipos de pontos; O diagnóstico de pulso; A técnica da acupuntura e 
as reações que provoca; As indicações da acupuntura; Localização e sintomatologia dos pontos de acupuntura mais 
importantes; Resolução 1455 do Conselho Federal de Medicina, de 11 de Agosto de 1995; A acupuntura da lista de 
procedimentos médicos da AMB; Código de Ética Médica; História da Acupuntura; Saúde Pública, Atualidades sobre 
Saúde Pública. Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; 
Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios 
Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; 
Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos 
Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com 
Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; 
Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO ESPECIALISTA – CARDIOLOGISTA Área de Atuação:  Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. 
Semiologia do aparelho cardiovascular. Métodos diagnósticos: eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina nuclear, 
hemodinâmica, ressonância magnética, radiologia. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e 
tratamento. Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Síndromes clínicas crônicas e agudas: fisiopatologia, diagnóstico, 
tratamento e profilaxia. Doença reumática. Valvopatias. Diagnóstico e tratamento. Miocardiopatias. Diagnóstico e 
tratamento. Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas. Diagnóstico e tratamento. 
Distúrbios de condução. Marca-passos artificiais. Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar. Síncope. Doenças do 
pericárdio. Doenças da aorta. Embolia pulmonar. Cor pulmonar. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. 
Infecções pulmonares. Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia 
Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; 
Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; 
Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos 
Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com 
Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; 
Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO ESPECIALISTA – DERMATOLOGISTA Área de Atuação:  Anatomia e fisiologia da pele normal. 
Fisiopatologia cutânea. Semiologia e métodos complementares. Dermatoses alérgicas. Dermatoses eritêmato-
descamativas. Dermatoses vésico-bolhosas. Distúrbios do tecido conectivo. Dermatoviroses. Infecções bacterianas e 
microbacterioses. Doenças sexualmente transmissíveis. Micoses superficiais e profundas. Dermatozoonoses e 
leishmaniose tegumentar. Dermatoses por agentes químicos e físicos. Granulomas não infecciosos. Nevos, tumores 
benignos e cistos. Tumores malignos. Distúrbios dos anexos (glândulas, pelos e unhas). Afecções das mucosas e 
semimucosas. Terapêutica medicamentosa, química e física. Cirurgia dermatológica. Clínica Geral : Insuficiência 
Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência 
Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido 
Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; 
Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte 
Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência 
Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; 
Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO ESPECIALISTA – ENDOCRINOLOGISTA Área de Atuação:  Hipotálamo-hipófise: regulação de secreção 
neuroendócrina. Doenças neuroendócrinas. Adeno-hipófise: fisiologia, patologia, avaliação laboratorial e tratamento. 
Tumores hipofisários secretantes e não secretantes. Síndrome de sela vazia. Hipopituitarismo parcial e total. 
Neurohipófise: fisiologia, patologia, avaliação laboratorial e tratamento. Diabetes insipidus. Prolactinomas. Tiróide: 
fisiologia, patologia, provas de função e tratamento. Hipotiroidismo. Hipertiroidismo. Tiroidites. Neoplasias. Bócio. 
Paratiróide: fisiologia, patologia, provas de função e tratamento. Paratormônio e Calcitonima. Hipoparatiroidismo. 
Hiperparatiroidismo. Hipercalcemias. Raquitismo e Osteomalácia. Outras doenças osteo-metabólicas. Adrenal: 
fisiologia, patologia, provas de função e tratamento. Doenças da córtex e medular: hipo e hiperfunção e tumores. 
Gônadas: fisiologia, patologia, provas de função e tratamento. Desordens da diferenciação sexual. Desordens 
endócrino-ovarianas. Desordens endócrino-testiculares. Ginecomastia. Hormônios gastro-intestinais: fisiologia. 
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Pâncreas: fisiologia, patologia, provas de função e tratamento. Diabetes mellitus. Hipoglicemias. Dislipidemias: fisiologia 
do metabolismo lipídico, patologia, avaliação laboratorial e tratamento. Obesidade: fisiologia, patologia, provas de 
função e tratamento. Erros inatos do metabolismo: fisiologia, patologia, diagnóstico e tratamento. Clínica Geral : 
Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; 
Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios 
Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; 
Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte 
Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência 
Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; 
Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO ESPECIALISTA – GASTROENTEROLOGISTA Área de Atuação:  Pancreatite aguda e crônica; Protozooses 
intestinais; Úlcera péptica; Câncer gástrico; Hormônios gastrointestinais; Patologias do fígado; Patologias do intestino. 
Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma 
Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios 
Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; 
Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos 
Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com 
Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; 
Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO ESPECIALISTA – GINECOLOGISTA E OBSTETRÍCIA Área de Atuação:  Propedêutica Clínica ginecológica 
e obstetrícia; Modificações do organismo materno determinadas pela gravidez; Pré-natal: aspectos clínicos durante a 
gestação, nutrição, cuidados de higiene e estética; Nutrição e vacinação na gestante; Uso de drogas na gravidez e 
lactação; Evolução do aparelho genital feminino e fisiologia de ciclo menstrual; Embriologia, Morfologia e Fisiologia 
Placentária; Endocrinologia do ciclo grávido-puerperal; Prática Tocomática: bacia, feto e relação uterofetais; Prática 
Tocomáticas, Mecanismo do Parto; Contratilidade uterina – avaliação clínica instrumental de seus parâmetros; Fases 
clínicas do parto. Assistência ao Parto Normal; Puerpério Normal e Lactação; Anticoncepção; Hemorragia da gestação: 
Nidação ovular; Aborto; Prenhez Ectópica; Neoplasias Trofoblásticas Gestacionais: Placenta Prévia; Descolamento da 
placenta normalmente inserida: Rotura Uterina; Propedêutica da avaliação de unidade feto-placentária em gestação de 
alto risco: Clínica e dosagens laboratoriais: Líquido Amniótico: Monitorização Pré e Intra Parto: Ultra-Sonografia em 
Ginecologia e Obstetrícia; Gestação de alto risco - patologia da gestação: Trabalho de parto Prematuro: Gravidez 
Prolongada: poli e Oligohidramnio: Amniorrexe: Morte fetal intra-útero; embolia Amniótica; Doenças Concomitantes com 
a gravidez cardiopatia, hipertensão crônica, isoimunização; diabetes, tireoidopatias e infecções; Distócias; feto-anexial e 
do trajeto (óssea e partes moles): Funcional; Prática Tocomática: Fórceps; vácuo extração; versões e extrações 
pélvicas; Embriotomias; Operações cesarianas; Puerpério Patológico; Infecções e infestações com ginecologia e 
obstetrícia; Fisiopatologia da Estática Pélvica e Incontinência Urinária de Esforços; Endocrinologia Ginecológica: 
Alterações Menstruais; Propedêutica em Oncologia Ginecológica; Citopatologia em Ginecologia  e Obstetrícia; 
Patologias tumorais Benignas e Malignas do corpo uterino; Patologias tumorais benigna e malignas da vulva e da 
vagina; Patologias benignas e malignas do colo uterino; Patologias tumorais benigna e maligna dos anexos uterinos. 
Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma 
Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva;Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; 
Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às 
Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; 
Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; 
Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças 
Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO ESPECIALISTA – HEMATOLOGISTA Área de Atuação:  Patologia; Fisiopatologia; Quadro Clínico; Evolução 
e Prognóstico; Anemias Hemolíticas adquiridas; Doença Hemolítica Perinatal; Anemias Hemolíticas auto-imunes; 
Anemias Imuno-hemolíticas auto-imunes; Anemias Imuno-hemolíticas induzidas por drogas; Anemias hemolíticas 
cardiotraumática; Anemia hemolítica microangiopática; Hemoglobinúria da marcha; Anemias hemolíticas devidas a 
intoxicação químicas; Anemias hemolíticas de origem bacteriana ou parasitária; Hemoglobinopatias; Síndromes 
talassêmicas; Microesferocitose hereditária e outras anemias; Anemias Hemolíticas associadas a defeito da membrana 
eritrocitária; Eliptocitose; Estomatocitose; Mieloplasias; Eritroenzimopatias; Anemia crônica simples ou das doenças 
crônicas; Anemia sideroblásticas e leucemia; Anemia diseritropoéticas; Hemoglobinúria paroxística; Eritrocitoses, 
Policitemia vera; Porfírias; Leucemia mielóide crônica; Leucemia linfóide crônica; Leucemia aguda; Metaplasias; 
Linfomas não-hodgkin; Mieloma múltiplo; As imunoglobulinas; Macroglobulinemias; Doenças de cadeias pesadas; 
Doenças e Síndromes; Leucopenias e agranulocitose; Síndromes; Mononucleose infecciosa; Esplenomegalias; 
Coagulopatias; Púrpura; Coagulopatias adquiridas; Trombose; Transfusão de sangue e componentes; Transplante de 
medula óssea. Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; 
Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios 
Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; 
Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos 
Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com 
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Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; 
Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO ESPECIALISTA – HEPATOLOGISTA Área de Atuação:  Pancreatite aguda e crônica; Protozooses 
intestinais; Úlcera péptica; Câncer gástrico; Hormônios gastrointestinais; Patologias do fígado Clínica Geral : 
Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; 
Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios 
Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; 
Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte 
Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência 
Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; 
Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO ESPECIALISTA – HOMEOPATA Área de Atuação:  Fundamentos da Homeopatia: História e evolução da 
homeopatia; Princípios e fundamentos da homeopatia; Ação primária e secundária; conceitos de unicismo, alternismo, 
pluralismo e complexismo, vitalismo, saúde e doença; História da similitude em medicina. Semiologia homeopática: 
Classificação, valor e hierarquização de sintomas; Leis de cura (Hering e Kent); regra de Shedd; Leis das diluições; Lei 
do ternário; Conceitos de drenagem, agravação, susceptibilidade; Noções sobre teoria miasmática (agudos e crônicos 
sob enfoque clínico) Matéria Médica: Sintomas chaves dos policrestos; Comparações diferenciais entre medicamentos 
de patogenesias semelhantes. Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; 
Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo 
Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em 
Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; 
Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; 
Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; 
Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO ESPECIALISTA – INFECTOLOGISTA Área de Atuação:  Meningite; Tétano neonatal; DST; Terapia 
antimicrobiana; SIDA; Infecções Urinárias; Doenças Infecciosas. Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão 
Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença 
Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação 
Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; 
Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções 
básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; 
Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na 
população idosa. 
 
MÉDICO ESPECIALISTA – MASTOLOGISTA Área de Atuação:  Fisiologia Hormonal da Mama; Tumores benignos da 
Mama; Tumores malignos da Mama; Histologia Mamária; Anatomia e Fisiologia da Mama; Semiologia e Patologia da 
Mama; Cito-Prevenção em Mastologia; Tratamento Cirúrgico das Patologias Mamárias; Imagens Radiológicas em 
Mastologia; Rastreamento, Estadiamento e Tratamento do Câncer de Mama; Mamografia e Quimioterapia no Câncer da 
Mama. Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; 
Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios 
Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; 
Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos 
Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com 
Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; 
Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO ESPECIALISTA – NEFROLOGISTA Área de Atuação:  Histopatologia renal; Fisiopatologia renal; Aminas 
vasopressoras e hipertensão arterial; Hemodiálise e seus critérios clínicos; Distúrbios hidro-eletrolíticos; Insuficiência 
renal; Síndromes em que há comprometimento renal; Pielonefrites e glomerulonefrites; Urolitíases; Hidrocele e 
varicocele; Rim policístico; Tumores do trato urinário; Síndrome de Imunodeficiência Adquirida e sua repercussão sobre 
os rins; Doenças auto-imunes e suas repercussões sobre os rins; doenças infecciosas e suas repercussões sobre os 
rins; Doenças renais degenerativas; Intoxicações no decurso do tratamento dialítico; Antibioticoterapia e hemodiálise; 
Diálise peritonial e suas complicações. Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência 
Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; 
Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; 
Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e 
Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de 
Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; 
Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO ESPECIALISTA – NEUROCIRURGIÃO Área de Atuação:  Abordagem do Paciente Cirúrgico; Assistência 
Pré-operatória; Assistência Pós-operatória; Complicações Pós-operatórias; Problemas clínicos especiais em pacientes 
cirúrgicos; Medicina Legal para o Cirurgião; Cicatrização de feridas; Inflamação, Infecção e Antibióticos; Controle 
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Hidroeletrolítico; Metabolismo e nutrição do paciente cirúrgico; Anestesia; Choque e insuficiência pulmonar aguda em 
pacientes cirúrgicos; Diagnóstico e tratamento dos estados de baixa a consciência; Procedimentos Neurodiagnósticos; 
Traumatismos Cranioencéfalo; Lesões da Medula Espinhal; Lesões traumáticas de nervos periféricos; Tumores 
cerebrais; Tumores da Medula Espinhal; Tumores dos nervos periféricos; Tumores hipofisiários; Neurocirurgia 
pediátrica; Aneurismas intracranianos; Malformações vasculares; Distúrbios dos movimentos e distúrbios 
psicopatológicos que respondem à cirurgia; Dor; Doenças dos discos intervertebrais; Infecções cirúrgicas do sistema 
nervoso central; Hipertensão Intracraniana; Tumores Intracranianos; Neurocisticercose; Hidrocefalia do lactente; 
Disrafismos Espinhais; Crânio Bífido e Miningencefalocele; Craniostenose; Hemorragia Miningea; Tratamento cirúrgico 
de Epilepsias; Cirurgia dos Movimentos Anormais; Hipofisectomia Funcional; Processos expansivos Intra Raquianos; 
Hérnia Discal; Cirurgia de Nervos Periféricos; Neurorradiologia; Fisiopatologia do traumatismo craniencefálico; Exame 
Neurológico do traumatizado craniencefálico; Lesões dos envoltórios; Lesões intracranianas traumáticas; Ferimentos 
cranianos causados por agentes penetrantes; Tratamento Clínico do Traumatismo Craniencefálico; Tratamento 
Neurológico da Dor.  Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia 
Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; 
Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; 
Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos 
Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com 
Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; 
Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO ESPECIALISTA – NEUROLOGISTA Área de Atuação:  Epilepsias; Neurites; Convulsões; Paralisias; 
Cefaléias; Farmacodinâmica das Drogas Neuroativas; Sistema Vascular Cerebral; Hidrocefalia; Ação de Drogas Ilícitas 
no SNC; Traumatismos Cranianos; Doenças Degenerativas; AVCI; AVCH; Neuroanatomia; Sintomas causados por 
afecções neurológicas; Afecções neurológicas de etiologia conhecida; Doenças de origem vascular; Alterações do 
líquido cerebral e cefalorraquidiano; Tumores; Trauma; Tocotraumatismos e malformações; Doenças hereditárias 
devidas a erros metabólicos conhecidos; Doenças nervosas de etiologia desconhecida; Síndromes neurocutâneas; 
Afecções dos nervos cranianos; Afecções dos nervos periféricos; Ataxias e demência; Distúrbios da motilidade; 
Afecções da medula; Placa mioneural; Miopatias; Doenças desmielinizantes; Sistema Nervoso autônomo; Doenças de 
caráter intermitente ou paroxístico; Doenças sistêmicas; Neurologia do ambiente. Sono normal e seus distúrbios. 
Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma 
Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva;Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; 
Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às 
Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; 
Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; 
Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças 
Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO ESPECIALISTA – ONCOLOGISTA  Área de Atuação : Câncer de mama; Tumores de estômago; Tumor de 
pulmão; Leucemia; Tumores do sistema nervoso e endócrino; Tumores do útero e ovário; Estadiamento de tumores; 
Tumores do sistema digestivo; Câncer de mama. Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; 
Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar 
Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação 
Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; 
Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções 
básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; 
Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na 
população idosa. 
 
MÉDICO ESPECIALISTA – ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA Área de Atuação:  Conceitos gerais de ortopedia 
e traumatologia. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia da coluna vertebral. Diagnóstico e 
tratamento de lesões traumáticas e patologia do quadril. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia do 
joelho. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia do tornozelo e pé. Diagnóstico e tratamento de 
tumores ósseos e sarcoma de partes moles. Diagnóstico e tratamento de alongamento e reconstrução óssea. 
Fratura do fêmur proximal; Fraturas da diálise do fêmur; Fraturas do tornozelo; Fratura sepracondiliana do úmero da 
criança; Fraturas expostas; Lesões pseudotumorais; Pé torto congênito; Displasia do desenvolvimento do quadril; 
Fraturas da coluna toracolombar; Lesões ligamentos do joelho Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão 
Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença 
Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação 
Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; 
Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções 
básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; 
Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na 
população idosa. 
 
MÉDICO ESPECIALISTA – OTORRINOLARINGOLOGISTA Área de Atuação:  NARIZ E SEIOS ASSESSÓRIOS: 
Anatomia e fisiologia cínicas do nariz e dos seios assessórios; Correção cirúrgica das deformidades faciais e das lesões 
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obstrutivas; Epstaxe, furunculose, corpos estranhos, rinolitos e atresia das coanas; Alergia, renites e hidrorréia nasal; 
Cefaléia e nevralgia da face e da cabeça; Infecções crônicas das fossas nasais; Etiologia das enfermidades 
inflamatórias das vias respiratórias superiores; Radiologia dos seios paranasais; Tratamento incruento das infecções 
sinusais; Tratamento cirúrgico das infecções sinusais; Complicações das afecções sinusais; Tumores do nariz e dos 
seios paranasais.    FARINGE:  Anatomia cirúrgica da faringe a das amídalas; Enfermidades da faringe; Enfermidades 
das amídalas e das adenóides; Indicações para a amidalectomia a para a adenoidectomia; Enfermidades das adenóides 
e da amídala lingual; Infecções profundas do pescoço; Granulomatoses crônicas do nariz, da garganta e dos ouvidos; 
Tumores da face, da nasofaringe e da faringe; Quistos da boca; Tumores das glândulas salivais.   ENFERMIDADES DA 
LARINGE:  Desenvolvimento anatômico da laringe; Anatomia da laringe; Insuficiência respiratória a traqueostomia; 
Malformações congênitas da laringe; Traumatismo da laringe; Enfermidades inflamatórias agudas da laringe; 
Enfermidades inespecíficas crônicas da laringe.  OUVIDOS: Anatomia e fisiologia do ouvido; Exame clínico, funcional e 
radiológico dos ouvidos; Audiometria; Patologias do pavilhão auricular, do conduto auditivo externo e da membrana 
timpânica; Patologias do ouvido médio: Infecciosa, traumática e tumoral. Complicações; Patologias da trompa de 
Eustáquio. Terapêutica; Patologias do ouvido médio. Terapêutica; Patologias do conduto auditivo interno. Terapêutica; 
Vertigens.  Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; 
Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios 
Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; 
Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos 
Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com 
Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; 
Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO ESPECIALISTA – PEDIATRA Área de Atuação:  Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil. 
Crescimento e Desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-psicomotor. 
Imunizações: ativa e passiva. Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. 
Patologia do lactente e da criança: Distúrbios cardio-circulatórios: Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa, 
Insuficiência cardíaca, Reanimação cardiorrespiratória. Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, 
bronquite, bronquiolite, estado de mal asmático, insuficiência respiratória aguda, pneumopatias agudas e derrames 
pleurais. Distúrbios metabólicos e endócrinos: Acidose e alcalose metabólicas, neurológicos: coma, distúrbios motores 
de instalação aguda, Estado de mal convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal: Glomerulopatias, Infecções do 
trato urinário, insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome hemolítico-urêmica, Síndrome nefrótica, Distúrbios onco-
hematológicos: Anemias carenciais e hemolíticas. Hemorragia digestiva, Leucemias e tumores sólidos, Síndromes 
hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias biliares: Hepatites virais, Insuficiência hepática. Doenças Infecto-
contagiosas: AIDS, Diarréias agudas. Doenças infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias. 
Infecção Hospitalar. Meningoencegalires virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. Tuberculose. 
Viroses respiratórias. Acidentes: Acidentes por submersão. Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica. 
Primeiros Socorros no Paciente Politraumatizado. Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; 
Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar 
Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação 
Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; 
Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções 
básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; 
Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na 
população idosa. 
 
MÉDICO ESPECIALISTA – PNEUMOLOGISTA Área de Atuação:  Avaliação da Função Pulmonar no Pré-Operatório e 
Prevenção das Complicações Pulmonares no Pós-Operatório; Músculos Respiratórios; Lavado Broncoalveolar; 
Topografia Computadorizada de Tórax; Derrames Pleurais; Infecções Respiratórias; Carcinoma Brônquico; Doenças 
Ocupacionais; Asmabrônquica; Insuficiência Respiratória Aguda na Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Ventilação 
Mecânica; Circulação Pulmonar; Pulmão e Drogas; Colagenoses e Pulmão; Vias aéreas superiores; Bronquiectasia e 
Discinesias Ciliar; Doenças Intersticiais; Pleura; Sintomas Respiratórios; Câncer do Pulmão e Tumores do Mediastino. 
Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma 
Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios 
Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; 
Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos 
Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com 
Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; 
Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO ESPECIALISTA – PROCTOLOGISTA Área de Atuação:  Doença hemorroidárias; Abcessos eri-anais; Câncer 
de Segnóide/reta; Retocolite ulcerativa; Fístulas e fissuras anuais; Câncer de cólon, reto e ceco; Megacólon chagásico; 
Colite isquêmica; Polipose familiar. Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência 
Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; 
Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; 
Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição 
Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre 
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Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções 
Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO ESPECIALISTA – PSIQUIATRA Área de Atuação:  Síndromes e Transtornos Mentais Orgânicos; Demências 
na senilidade e pré-senilidade; Transtornos Mentais Orgânicos induzidos por substâncias psicoativas; Esquizofrenia; 
Transtorno delirante paranóico; Transtornos Psicóticos S.O.E.; Transtornos afetivos; Transtornos de Ansiedade; 
Transtornos Somatomorfos; Transtornos Dissociativos; Transtornos Sexuais; Transtornos do Sono; Transtornos 
Factícios; Transtornos de Personalidade; Transtornos da Alimentação; Psiquiatria Infantil; Psiquiatria Comunitária; 
Psiquiatria Forense; Emergências psiquiátricas; Epidemiologia dos Transtornos Mentais; Testes Laboratoriais e outros 
Testes; Psicofarmacoterapia e Terapias convulsivantes; Psicoterapias. Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; 
Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; 
Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; 
Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia 
Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em 
Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; 
Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças 
mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO ESPECIALISTA – REUMATOLOGISTA Área de Atuação:  Articulação cricoaritinóidea; Artrite reumatóide; 
Doença de Paget; Espondilite reumatóide; Hidroxiprolina; Complemento sinovial na A. R.; Lopus eritematoso sistêmico; 
Teste da Rosa de Bengala; Fenômeno de Raynaud; Síndrome de Hurler; Síndrome de Morquio; Ocronose; Hiperostose 
senil anquilosante; Hidrartose intermitente; Síndrome de Behcet na artrite piogênica; Tofo gotoso. Clínica Geral : 
Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; 
Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios 
Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; 
Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte 
Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência 
Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; 
Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO ESPECIALISTA – UROLOGISTA Área de Atuação:  Neoplasia de Rim; Tumores de Bexiga; Infecções 
urinárias; Letíase urinária; Câncer de Próstata; DST. Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; 
Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar 
Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação 
Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; 
Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções 
básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; 
Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na 
população idosa. 
 
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA Arquitetura de computadores; Conhecimentos 
de instalação, configuração e manutenção de hardware de equipamentos do tipo IBM-PC, incluindo seus periféricos; 
Obtenção e instalação de drivers de dispositivos; Conhecimentos sobre configuração, uso e administração de sistemas 
operacionais Windows (XP e Vista) e Linux; Instalação e organização de programas: direitos e licenças de programas; 
Manutenção de arquivos; Programas antivírus; Políticas de backup; Conhecimentos sobre o pacote Microsoft Office: 
Word, Excel, Power Point e Access; Conhecimentos gerais sobre bancos de dados relacionais e linguagens SQL e 
PL/SQL; Conhecimentos sobre redes de computadores, equipamentos e dispositivos de rede; Internet: conceitos de 
sites, navegação, correio eletrônico e protocolos. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM Técnicas básicas de enfermagem; infecção hospitalar; ordem e limpeza na unidade; 
sinais vitais; movimentação e transporte de paciente; higiene corporal; posições e restrições de movimentos; coleta de 
material para exames; controle hídrico; dietas básicas e especiais; administração de medicamentos; cateterismo vesical 
masculino e feminino; lavagem gástrica; sondagem gástrica; curativo; enfermagem em clínica médica; enfermagem em 
clínica cirúrgica; enfermagem obstétrica; enfermagem pediátrica; ética profissional; lei que regulamenta o exercício da 
profissão; socorros de urgência; vacinação; aleitamento materno; doenças infecciosas e parasitárias.  
 
TÉCNICO EM RAIOS-X Técnicas básicas de enfermagem; infecção hospitalar; ordem e limpeza na unidade; sinais 
vitais; movimentação e transporte de paciente; higiene corporal; posições e restrições de movimentos; coleta de material 
para exames; controle hídrico; dietas básicas e especiais; administração de medicamentos; cateterismo vesical 
masculino e feminino; lavagem gástrica; sondagem gástrica; curativo; enfermagem em clínica médica; enfermagem em 
clínica cirúrgica; enfermagem obstétrica; enfermagem pediátrica; ética profissional; lei que regulamenta o exercício da 
profissão; socorros de urgência; vacinação; aleitamento materno; doenças infecciosas e parasitárias.  
 


