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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2013 

 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA, com sede em Penápolis, 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 dos cargos abaixo especificados providos pelo Regime Celetista. 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 do Concurso Público serão de responsabilidade da CONSESP – 

Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquis as Ltda.  
 

1.1.1- As provas serão aplicadas na cidade de Penápolis – SP. 
  

1.1.2- Em razão da indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de 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 - Exigências 

 
1.2.1 NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Nomenclatura C/H 
semanal  Vagas  Ref. 

Venc.  
(R$) 

Taxa de 
Insc . (R$) 

Exigências complementares no 
ato da posse 

Vigia 40 01 2A 934,72 25,00 Nível de Ensino Fundamental 
Incompleto 

 
1.2.2 NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO 

Nomenclatura C/H 
semanal  Vagas  Ref. 

Venc.  
(R$) 

Taxa de 
Insc . (R$) 

Exigências complementares no 
ato da posse 

Assistente Social 30 01 10A 2.160,82 60,00 
Ensino Superior Completo, com 
Registro no Órgão de Classe. 

Enfermeiro 40 01 10A2 2.881,09 60,00 Ensino Superior Completo, com 
Registro no Órgão de Classe. 

Médico Oftalmologista 30 01 13A2 4.664,46 60,00 

Ensino Superior Completo, com 
Residência Concluída ou Título de 

Especialista, com Registro no Órgão 
de Classe. 

Médico Cardiologista 20  01 13A 3.109,64 60,00 

Ensino Superior Completo, com 
Residência Concluída ou Título de 

Especialista, com Registro no Órgão 
de Classe. 

Médico Dermatologista 20  01 13A 3.109,64 60,00 

Ensino Superior Completo, com 
Residência Concluída ou Título de 

Especialista, com Registro no Órgão 
de Classe. 

Médico Cirurgião Vascular 30  01 13A2 4.664,46 60,00 

Ensino Superior Completo, com 
Residência Concluída ou Título de 

Especialista, com Registro no Órgão 
de Classe. 

Médico Psiquiatra 30  02 13A2 4.664,46 60,00 

Ensino Superior Completo, com 
Residência Concluída ou Título de 

Especialista, com Registro no Órgão 
de Classe. 

Médico Otorrinolaringologista 20  01 13A 3.109,64 60,00 

Ensino Superior Completo, com 
Residência Concluída ou Título de 

Especialista, com Registro no Órgão 
de Classe. 
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Médico Reumatologista 30  01 13A2 4.664,46 60,00 

Ensino Superior Completo, com 
Residência Concluída ou Título de 

Especialista, com Registro no Órgão 
de Classe. 

Psicólogo 30  01 10A 2.160,82 60,00 Ensino Superior Completo, com 
Registro no Órgão de Classe. 

Terapeuta Ocupacional 30  01 10A 2.160,82 60,00 Ensino Superior Completo, com 
Registro no Órgão de Classe. 

Médico Urologista 20  01 13A 3.109,64 60,00 

Ensino Superior Completo, com 
Residência Concluída ou Título de 

Especialista, com Registro no Órgão 
de Classe. 

Médico Gastroenterologista 20  01 13A 3.109,64 60,00 

Ensino Superior Completo, com 
Residência Concluída ou Título de 

Especialista, com Registro no Órgão 
de Classe. 

Médico Ortopedista 30  01 13A2 4.664,46 60,00 

Ensino Superior Completo, com 
Residência Concluída ou Título de 

Especialista, com Registro no Órgão 
de Classe. 

Contador 40  01 10A 2.160,82 60,00 
Ensino Superior Completo em 

Ciências Contábeis, com registro e 
inscrição regular junto ao CRC 

 
1.3  - As atribuições 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 18 de 

outubro a 04 de novembro de 2013 , 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. 
b) Em seguida clique em INSCREVA-SE JÁ, digite o número de seu CPF e clique em continuar. 
c) Escolha o cargo, 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. 
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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, 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 - 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. 
 

2.2.3 - 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. 
 

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

2.3   - Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse ou 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 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 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 

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. 
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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 pelo CISA, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não, 
e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo. 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, este não poderá ser arguida para justificar a concessão de 

readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez. 
 

4.   DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 

 
4.1 - O Concurso Público será exclusivamente de provas .  

 
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 deverá comparecer ao local 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; 
- 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. 
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5.   DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 

 
NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO  
VIGIA 

Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  
10 10 10 

 
NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO 
ASSISTENTE SOCIAL 
ENFERMEIRO 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 
MÉDICO DERMATOLOGISTA 
MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR 
MÉDICO PSIQUIATRA 
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 
MÉDICO REUMATOLOGISTA 
PSICÓLOGO 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
MÉDICO UROLOGISTA 
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 
MÉDICO ORTOPEDISTA 
CONTADOR 

Conhecimentos Específicos  
30 

 
5.1   - A classificação final obedecerá a ordem decrescente de notas ou média. 
 

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 24 de novembro de 2013, às 9h00, em locais a 

serem divulgados por meio de Edital próprio que será afixado no local de costume do CISA, por meio de jornal 
com circulação no município e do site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias.  
 

7.1.1-  Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a CONSESP e o 
CISA 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   - COMPORTAMENTO - 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 das 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.  
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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 também nos quadros de aviso do CISA, 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. 
 

9.  DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

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

classificatório. 
 

9.2 - A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo: 
 

 
xNAP

TQP
100

NPO =         

 ONDE: 
 

 NPO  =  Nota da prova objetiva  
 

 TQP  =  Tota l de questões da prova  
 

 NAP  =  Número de acertos na prova  
 

9.3 - Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos. 
 

9.4 - O candidato que não auferir, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos 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. 
 

11.  DOS RECURSOS 
 
11.1 - Para recorrer o candidato deverá até o último dia do prazo recursal de cada fase: 

 

- acessar o site www.consesp.com.br  
- clicar em CONCURSOS, e em seguida RECURSOS; 
- clicar em SOLICITAR, preencher seus dados CPF e DATA DE NASCIMENTO; 
- preencher o formulário e finalizar clicando em CONCLUIR;  
- na sequência o candidato deverá anotar o número de seu PROTOCOLO, para acompanhar o processo 

de resposta do mesmo; 
 

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:  
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a) da homologação das inscrições;  
b) dos gabaritos; (divulgação no site)  
c) do resultado do concurso em todas as suas fases.  

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

 
11.1.3- Para consultar a resposta ao recurso, o candidato deverá:  

- acessar o site www.consesp.com.br  
- clicar em CONCURSOS, e em seguida RECURSOS; 
- clicar em CONSULTAR, preencher seus dados CPF ou PROTOCOLO e DATA DE NASCIMENTO; 
- na sequência clique em VISUALIZAR o referido recurso; 

 
11.1.4- A visualização da resposta do Recurso ficará disponível por 10 dias consecutivos. 

 
11.1.5- 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. 
 

11.1.6- 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.  
  

11.1.7- 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.  
  

11.1.8- 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. 

 

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.  
 

127  - 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, após o 
resultado final. 
 

12.9  - A validade do presente Concurso Público será de “1” (um) ano, contado 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, 
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não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar do número de vagas disponibilizadas no presente 
edital, os aprovados e classificados além desse número poderão ser convocados para vagas pré-existentes na 
data deste edital, as que vagarem e as que eventualmente forem criadas dentro do prazo de validade do presente 
concurso. 
 

12.11- Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, elaborado por 
médicos especialmente designados pelo CISA e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos. 
 

12.12- 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. 
 

12.13- 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. 
 

12.14- 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. 
 

12.15- 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 pelo CISA e CONSESP – Concursos, 
Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda. 
 

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

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

12.18- Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do pr esente Edital.  
 
 
 

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

Penápolis – SP,  16 de outubro de 2013. 
 
 

Renata Cristina Vidal 
Coordenadora Geral 
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ANEXO I 
ATRIBUIÇÕES 

 
ASSISTENTE SOCIAL Presta serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupos, identificando e analisando 
seus problemas e necessidades materiais e sociais, aplicando métodos e processos básicos do serviço social. Organiza 
a participação dos indivíduos em grupo, desenvolvendo suas potencialidades e promovendo atividades educativas, 
recreativas e culturais, para assegurar o progresso coletivo e a melhoria do comportamento individual; Programa a ação 
básica de uma comunidade nos campos social, médico e outros, através da análise dos recursos e das carências 
socioeconômicas dos indivíduos e da comunidade, de forma a orientá-los e promover seu desenvolvimento; Planeja, 
executa e analisa pesquisas socioeconômicas, educacionais e outras, utilizando técnicas específicas para identificar 
necessidades e subsidiar programas educacionais, habitacionais, de saúde e formação de mão-de-obra; Efetua triagem 
nas solicitações de ambulância, remédios, gêneros alimentícios, recursos financeiros e outros, prestando atendimento 
na medida do possível; Acompanha casos especiais como problemas de saúde, relacionamento familiar, drogas, 
alcoolismo e outros, sugerindo o encaminhamento aos órgãos competentes de assistência, para possibilitar atendimento 
dos mesmos; Elabora e promove a realização de projetos para assegurar o progresso coletivo e a melhoria do 
comportamento do indivíduo; Participa de reuniões com a comunidade, utilizando-se de técnicas específicas da função; 
Organiza e coordena reuniões com grupos e comissões nas diversas áreas afins; Organiza campanhas promocionais 
para angariar fundos; Elabora projetos e efetua contatos para concessão de recursos financeiros (convênios) junto aos 
órgãos do governo ou secretarias, estudando e acompanhando, posteriormente, a aplicação dos mesmos; Efetua 
pesquisas para conhecimento das condições de vida e necessidades da população; Promove a organização da 
comunidade através da formação de conselhos de bairros, como integrante da equipe responsável; Articula com 
instituições afins a realização de campanhas e trabalhos alternativos e educativos visando a promoção social e 
econômica da população tais como: compra comunitária, varejões, alimentação, alternativas, etc.; Promove seminários, 
eventos, encontros, palestras em área social, etc.; Efetua e/ou estimula a realização de treinamentos e reciclagem 
profissional dos funcionários; Elabora e promove junto à equipe multiprofissional programas de atuação a nível primário, 
secundários e terciário em saúde; Realiza plano de pronto atendimento visando detectar diagnóstico precoce dos 
primeiros atendimentos de pacientes encaminhados ao ambulatório de saúde e conduzi-los aos programas existentes 
nas áreas de psiquiatria, psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, enfermagem ou serviço social; Efetua 
atendimentos aos familiares, dando atendimento individual ou em grupo, visando uma melhor aceitação do assistido; 
Supervisiona estagiários do serviço social; Participa de reuniões de equipe para avaliação do trabalho desenvolvido no 
serviço, reciclagem, treinamento, visando a melhoria qualitativa e quantitativa do trabalho; Efetua relatórios diários e 
mensais sobre as atividades desenvolvidas; Executa outras tarefas determinadas pelo superior imediato. 
 
CONTADOR Planejar, organizar, orientar e executar as atividades contábeis, observando as exigências legais e 
regulamentares da Contabilidade Governamental. Elaborar novos sistemas de registros contábeis, disponibilizando 
informações úteis e necessárias para uma Contabilidade Gerencial, dentro das exigências legais. Proceder, antes dos 
devidos registros contábeis, exame de toda documentação e das operações orçamentária, financeira e patrimonial, a fim 
de verificar a correta classificação da despesa e a legalidade, legitimidade, economicidade e exatidão. Executar a 
escrituração e os lançamentos contábeis nos sistemas financeiros, orçamentário, patrimonial e de compensação, de 
todas as receitas, despesas, empenhos, convênios, movimentação de recursos financeiros e orçamentários, registros e 
baixa de contratos e convênios, incorporação e baixa de bens patrimoniais e outros. Elaborar e analisar os balancetes 
contábeis mensais, de encerramento, balanços e demonstrações orçamentárias, financeira e patrimonial, de acordo 
com as normas contábeis vigentes. Elaborar e manter atualizado relatório contábil com as áreas de Finanças, 
Orçamento, Patrimônio e Almoxarifado. Emitir relatórios mensais sobre a situação orçamentária, financeira e 
patrimonial, demonstrando de forma clara e objetiva, os resultados entre as receitas previstas com as arrecadadas e o 
montante das despesas fixadas com as realizadas, para tomada de decisão da Administração. Analisar e conferir os 
documentos de despesas dos processos de prestação de contas de adiantamento, de acordo com a classificação da 
despesa, período de aplicação, procedendo a quitação do responsável conforme legislação vigente. Analisar e conferir 
prestação de contas de subvenção, procedendo a elaboração de relatório contábil para posterior aprovação da 
autoridade competente e pelo Tribunal de Contas do Estado. Desenvolver, implantar e executar normas e rotinas de 
controle interno, para atendimento da legislação, órgãos de controles externos e aos interesses da Administração. 
Planejar e desenvolver treinamento, palestras e outros eventos sobre sua especialização. Manter atualizado o 
conhecimento das legislações fiscal e tributária. Orientar e elaborar, quando necessário, a folha de pagamento de 
pessoal, auxiliar nas rotinas folha de pagamento, controle de faltas e férias, obrigações trabalhistas. Acompanhar, 
analisar e elaborar a DIRF ( empregados e serviços contratados), para que atendam as normas legais. Acompanhar os 
processos de compras e Licitações, para que atendam as normas de contabilidade pública. Elaborar, analisar e manter 
sob sua guarda a Declaração IRPJ. Manter-se atualizado sobre as instruções e normas do TCESP e normas correlatas, 
bem como recepcionar e atender as solicitações dos auditores do TCESP, da Receita Federal do Brasil, do Ministério do 
Trabalho, ou de outros órgãos em atividades correlatas à sua função. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos 
equipamentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e 
afins. 
 
ENFERMEIRO Executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar a 
proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva.  Executa diversas tarefas de enfermagem como: 
administração de sangue e plasma, controle de pressão arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros 
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tratamentos, pondo em prática seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o bem estar físico, mental e social aos 
pacientes; Presta primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidentes ou doença, fazendo curativos ou 
imobilizações especiais, administrando medicamentos, para posterior atendimento médico; Supervisiona a equipe de 
enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o uso de equipamentos, medicamentos e materiais mais 
adequados de acordo com a prescrição do médico, para assegurar o tratamento ao paciente; Mantém os equipamentos 
e aparelhos em condições de uso imediato, verificando periodicamente seu funcionamento e providenciando sua 
substituição ou conserto, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; Supervisiona a 
mantém salas, consultórios e demais dependências em condições de uso, assegurando sempre a sua higienização e 
limpeza dentro dos padrões de segurança exigidos; Promove a integração da equipe como unidade de serviço, 
organizando reuniões para resolver os problemas que surgem, apresentando soluções através de diálogo com os 
funcionários e avaliando os trabalhos e as diretrizes; Desenvolve o programa de saúde da mulher, orientações sobre 
planejamento familiar, às gestantes, sobre os cuidados na gravidez, a importância do pré-natal, etc.; Efetua trabalho 
com crianças para prevenção da desnutrição, desenvolvendo programa de suplementação alimentar; Executa 
programas de prevenção de doenças em adultos, identificação e controle de doenças como diabetes e hipertensão; 
Desenvolve o programa com adolescentes, trabalho de integração familiar, educação sexual, prevenção de drogas, etc.; 
Executa a supervisão das atividades desenvolvidas nas macros, controle de equipamentos e materiais de consumo; faz 
cumprir o planejamento e os projetos desenvolvidos no início do ano; Participa de reuniões de caráter administrativo e 
técnico de enfermagem, visando o aperfeiçoamento dos serviços prestados; Efetua e registra todos os atendimentos, 
tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao paciente, anotando em prontuários, ficha de 
ambulatório, relatório de enfermagem da unidade, para documentar a evolução da doença e possibilitar o controle de 
saúde; Faz estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de serviço e 
atribuições diárias, especificando e controlando materiais permanentes e de consumo para assegurar o desempenho 
adequado dos trabalhos de enfermagem; Executa visitas a pacientes com doença de notificação compulsória, inclusive 
fazendo investigação epidemiológica, ex. hanseníase, tuberculose, leishmaniose, etc., seguindo lista anexa; Executa 
bloqueio vacinal quando necessário das doenças de notificação compulsória; Executa e ministra medicamento nos 
casos de comunicantes (contatos de doenças que exigem tal procedimento exigido (meningite); Faz consulta aos 
pacientes de tuberculose, meningite e aos comunicantes (contatos) do mesmo para solicitação de exames; Faz coleta 
de exame de sangue em cães para leishmaniose; Executa consulta de  enfermagem de DST (doença sexualmente 
transmissíveis; Executa coleta de exame preventivo de colo de útero; Executa vacinação humana e animal; Executa 
outras tarefas determinadas pelo superior imediato. 
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA Realizar atendimento ambulatorial, compreendendo consultas e procedimentos médicos, 
especialmente os relacionados: Determinações sociais do processo saúde-doença e aspectos epidemiológicos. 
Doenças de Notificação Compulsória – Princípios do Atendimento Clínico – anamnese, exame físico, diagnóstico e 
tratamento. Ênfase em saúde coletiva. Código de Ética Médica. Psicologia Médica; Realizar exames subsidiários em 
cardiologia, cardiopatias congênitas; realizar exames de insuficiência Cardíaca Congestiva; realizar exames de 
hipertensão pulmonar; realizar exames de aterosclerose; realizar exames de doença arterial coronária; realizar exames 
de arritmias cardíacas, de miocárdiopatias e doenças do pericárdio; realizar terapêutica em cardiologia; atuar na 
prevenção em cardiologia: (primária e secundária); organizar os serviços de saúde de acordo com as atribuições do 
cargo público; organizar estatísticas de saúde de sua área de atuação (epidemiologia, vigilância sanitária e 
epidemiológica); expedir atestados médicos; respeitar a ética médica; planejar e organizar qualificação, capacitação e 
treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração 
municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular 
andamento do serviço público; apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; executar outras 
tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 
 
MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR Realizar atendimento ambulatorial, compreendendo consultas e procedimentos 
médicos, especialmente os relacionados: Determinações sociais do processo saúde-doença e aspectos 
epidemiológicos. Doenças de Notificação Compulsória – Princípios do Atendimento Clínico – anamnese, exame físico, 
diagnóstico e tratamento. Ênfase em saúde coletiva. Código de Ética Médica. Psicologia Médica. Patologias arteriais e 
venosas. Problemas cirúrgicos básicos. Proteção cerebral em cirurgia cardiovascular. Proteção renal em procedimentos 
cardiovasculares. Proteção renal em procedimentos cardiovasculares. Tratamento de dor pós-operatória em cirurgia 
vascular. Recuperação anestésica em cirurgia vascular. Complicações da cirurgia vascular. Oclusão arterial aguda. 
Arteriosclerose obliterante periférica. Trombose venosa profunda. Embolia pulmonar. Patologia linfática. Varizes. 
Acessos vasculares para hemodiálise. Vasculites. Tromboflebites superficiais. Atualidades sobre Medicina Geral; - 
Noções Básicas de Relações Humanas no Trabalho; - Noções básicas sobre higiene e segurança no trabalho. – Zelar 
pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; - 
Desempenhar outras atividades correlatas e afins.  
 
MÉDICO DERMATOLOGISTA Realizar atendimento ambulatorial, compreendendo consultas e procedimentos médicos, 
especialmente os relacionados: Determinações sociais do processo saúde-doença e aspectos epidemiológicos. 
Doenças de Notificação Compulsória – Princípios do Atendimento Clínico – anamnese, exame físico, diagnóstico e 
tratamento. Ênfase em saúde coletiva. Código de Ética Médica. Psicologia Médica. Doenças infecciosas da pele: 
bacterianas, virais, micóticas e parasitárias; DST; Manifestações cutâneas da AIDS; Leishmaniose; Micose profunda; 
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Dermatites da pele; de contato, seborreica, atópica, alérgicas e urticária; Psoríase; Colagenoses; Câncer de pele; 
intervenções de pequenas cirurgias em pele e mucosas. Atualidades sobre Medicina Geral; - Noções Básicas de 
Relações Humanas no Trabalho; - Noções básicas sobre higiene e segurança no trabalho. – Zelar pela guarda, 
conservação e limpeza dos equipamentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; - Desempenhar 
outras atividades correlatas e afins.  
 
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA Realizar atendimento ambulatorial, compreendendo consultas e procedimentos 
médicos, especialmente os relacionados: Determinações sociais do processo saúde-doença e aspectos 
epidemiológicos. Doenças de Notificação Compulsória – Princípios do Atendimento Clínico – anamnese, exame físico, 
diagnóstico e tratamento. Ênfase em saúde coletiva. Código de Ética Médica. Psicologia Médica. Boca: afta e formações 
tumorais; esôfago: esofagite e varizes esofágicas; estômago: gastrite, hérnia de hiato, úlcera péptica; fígado: hepatite, 
cirrose hepática, colecistite, tumores; pâncreas: pancreatite, tumores; intestino: enterite, hemorroidas, diverticulite, 
apendicite; doenças gastrintestinais: hábitos alimentares a uma vida saudável. Realizar atendimento ambulatorial, 
compreendendo consultas e procedimentos médicos, especialmente os relacionados: Determinações sociais do 
processo saúde-doença e aspectos epidemiológicos. Doenças de Notificação Compulsória – Princípios do Atendimento 
Clínico – anamnese, exame físico, diagnóstico e tratamento. Ênfase em saúde coletiva. Código de Ética Médica. 
Psicologia Médica.   
 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA Realizar atendimento ambulatorial, compreendendo consultas e procedimentos médicos, 
especialmente os relacionados: Determinações sociais do processo saúde-doença e aspectos epidemiológicos. 
Doenças de Notificação Compulsória – Princípios do Atendimento Clínico – anamnese, exame físico, diagnóstico e 
tratamento. Ênfase em saúde coletiva. Código de Ética Médica. Psicologia Médica. Retinopatias: Glaucoma, Sistema 
Vascular Ocular, Sistema Nervoso Ocular, Estruturas Oculares, Motilidade Ocular, Lágrima e Ducto Lacrimal, Óptica, 
Miopias, Hipermetropias, Astigmatismo, Traumatismo Ocular, Doenças Degenerativas e Metabólicas, Processos 
Inflamatórios e Infecciosos, Facomatoses, Anormalidades Oculares Congênitas e Genéticas, Neoplasias, Atualidades 
sobre Medicina Geral. – Noções básicas de Relações Humanas no Trabalho. – Noções básicas sobre higiene e 
segurança no trabalho. – Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos e materiais peculiares ao 
trabalho, bem como dos locais. – Desempenhar outras atividades correlatas e afins. 
 
MÉDICO ORTOPEDISTA Realizar atendimento ambulatorial, compreendendo consultas e procedimentos médicos, 
especialmente os relacionados: Determinações sociais do processo saúde-doença e aspectos epidemiológicos. 
Doenças de Notificação Compulsória – Princípios do Atendimento Clínico – anamnese, exame físico, diagnóstico e 
tratamento. Ênfase em saúde coletiva. Código de Ética Médica. Psicologia Médica. Princípios gerais da Ortopedia; 
Infecções articulares; Tumores; Fraturas e Luxações; distúrbios de músculos, tendões e estruturas associadas; 
Distúrbios traumáticos das articulações; anomalias congênitas; Traumatismos e doenças da coluna vertebral; 
Artroscopia; Traumatologia Infantil. Atualidades sobre Medicina Geral; - Noções Básicas de Relações Humanas no 
Trabalho; - Noções básicas sobre higiene e segurança no trabalho. – Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos 
equipamentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; - Desempenhar outras atividades correlatas e 
afins.  
 
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA Realizar atendimento ambulatorial, compreendendo consultas e 
procedimentos médicos, especialmente os relacionados: Determinações sociais do processo saúde-doença e aspectos 
epidemiológicos. Doenças de Notificação Compulsória – Princípios do Atendimento Clínico – anamnese, exame físico, 
diagnóstico e tratamento. Ênfase em saúde coletiva. Código de Ética Médica. Psicologia Médica. Anatomofisiologia 
clínica das fossas e seios paranasais, laringe, faringe e órgão da audição; Semiologia, sintomatologia e diagnósticos 
das principais afecções da laringe, glândulas salivares, órgão auditivo e seios paranasais; Testes básicos da avaliação 
auditiva; caracterização audiológica das principais patologias do ouvido; Câncer da laringe e hipofaringe; glândulas 
salivares e seios paranasais; Doenças ulcerogranulomatosas em otorrinolaringologia; Deficiências auditivas; Anomalias 
congênitas da laringe; Neuroanatomofisiologia do sistema vestibular; Afecções e síndromes otoneurológicas; Paralisia 
facial periférica; Afecções benignas do pescoço; Atualidades sobre Medicina Geral; - Noções Básicas de Relações 
Humanas no Trabalho; - Noções básicas sobre higiene e segurança no trabalho. – Zelar pela guarda, conservação e 
limpeza dos equipamentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; - Desempenhar outras atividades 
correlatas e afins.  
 
MÉDICO PSIQUIATRA Realizar atendimento ambulatorial, compreendendo consultas e procedimentos médicos, 
especialmente os relacionados: Determinações sociais do processo saúde-doença e aspectos epidemiológicos. 
Doenças de Notificação Compulsória – Princípios do Atendimento Clínico – anamnese, exame físico, diagnóstico e 
tratamento. Ênfase em saúde coletiva. Código de Ética Médica. Psicologia Médica. Psiquiatria Social e comunitária. 
Interconsulta e psiquiatria de hospital geral. Epidemiologia psiquiátrica. Transtornos mentais orgânicos. Transtornos 
mentais decorrentes do uso de álcool e drogas. Esquizofrenia. Transtornos do humor. Transtornos ansiosos. 
Transtornos alimentares. Transtornos da personalidade. Transtornos mentais da infância e adolescência. Urgências 
psiquiátricas. Psicofarmacologia. Eletroconvulsoterapia. Noções psicodinâmicas de funcionamento mental. Noções de 
técnica psicanalítica e psicoterápicas. Noções de psicanálise e modalidades psicoterápicas psicodinâmicas. 
Desenvolvimento psíquico. Adolescência e conflito emocional. Equipe multidisciplinar e manejo psicodinâmico de 
pacientes internados e ambulatoriais. Atualidades sobre Medicina Geral; - Noções Básicas de Relações Humanas no 
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Trabalho; - Noções básicas sobre higiene e segurança no trabalho. – Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos 
equipamentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; - Desempenhar outras atividades correlatas e 
afins.  
 
MÉDICO REUMATOLOGISTA Realizar atendimento ambulatorial, compreendendo consultas e procedimentos médicos, 
especialmente os relacionados: Determinações sociais do processo saúde-doença e aspectos epidemiológicos. 
Doenças de Notificação Compulsória – Princípios do Atendimento Clínico – anamnese, exame físico, diagnóstico e 
tratamento. Ênfase em saúde coletiva. Código de Ética Médica. Psicologia Médica, Doenças Reumáticas; Introdução e 
Classificação. Etiopatogenia; Avaliação do Paciente Reumático; Anamnese e Exame Físico, Laboratório, Imunologia, 
Síndromes Dolorosas Regionais e Sistêmicas; Coluna Cervical e Lombar, Ombro, Cotovelo, Punho e Mão, Quadril, 
Joelho, Tornozelo e Pé, Fibromialgia; Doenças Degenerativas e Metabólicas; Osteoartrite; Artrites Microcristalinas; 
Doenças Osteometabólicas; Osteoporose; Doenças Inflamatórias do tecido conjuntivo; Artrite Reumatóide; 
Espondiloartropatias, Lupus Eritematoso Sistêmico; Esclerose Sistêmica; Dermatopolimiosite; Vasculites; Febre 
Reumática, Síndrome de Sjogren; Artrite Reumatóide Juvenil; Artropatias Infecciosas; Artrites Piogênicas, Artrites 
Específicas; Artropatias Reacionais; Aspectos Psicossociais; Aspectos Psicossociais das Doenças Reumáticas, 
Tratamento das Doenças Reumáticas; Antiinflamatórios Não-Hormonais; Corticoesteróides; Drogas de Ação Lenta; 
Imunoterapia; Reabilitação. Atualidades sobre Medicina Geral; - Noções Básicas de Relações Humanas no Trabalho; - 
Noções básicas sobre higiene e segurança no trabalho.Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos e 
materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; - Desempenhar outras atividades correlatas e afins.  
 
MÉDICO UROLOGISTA Realizar atendimento ambulatorial, compreendendo consultas e procedimentos médicos, 
especialmente os relacionados: Determinações sociais do processo saúde-doença e aspectos epidemiológicos. 
Doenças de Notificação Compulsória – Princípios do Atendimento Clínico – anamnese, exame físico, diagnóstico e 
tratamento. Ênfase em saúde coletiva. Código de Ética Médica. Psicologia Médica. Realizar procedimentos para 
diagnóstico e terapêutico (clínica e/ou cirúrgica) nas patologias de bexiga, próstata, cálculo renal, sistema urogenital, 
tumores do trato geniturinário, reprodução e disfunção sexual masculina e DST. Atualidades sobre Medicina Geral; - 
Noções Básicas de Relações Humanas no Trabalho; - Noções básicas sobre higiene e segurança no trabalho. – Zelar 
pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; - 
Desempenhar outras atividades correlatas e afins.  
 
PSICÓLOGO Presta assistência à saúde mental, bem com atende a área educacional e organizacional de recursos 
humanos, elaborando e aplicando técnicas psicológicas para possibilitar a orientação e o diagnostico clinico. Presta 
atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade de saúde, visando o desenvolvimento psíquico, motor 
e social do individuo, em relação à sua integração à família e à sociedade; (clinico). Presta atendimento aos casos de 
saúde mental como toxicômanos, alcoólatras, organizando-os em grupos homogêneos, desenvolvendo técnicas de 
terapia de grupo, para solução de seus problemas; (clinico). Presta atendimento psicológico na área educacional, 
visando o desenvolvimento psíquico, motor e social das crianças e adolescentes em relação a sua integração à escola e 
à família, para promove o seu ajustamento; (Clinico). Organiza e aplica testes, provas e entrevistas, realizando 
sondagem de aptidões e capacidade profissional, objetivando o acompanhamento do pessoal para possibilitar maior 
satisfação no trabalho; (organizacional); Efetua análises de ocupações e acompanhamento de avaliação de 
desempenho pessoal, colaborando com equipes multi-profissionais, aplicando testes, métodos ou técnicas da psicologia 
aplicada ao trabalho; (organizacional); Executa as atividades relativas ao recrutamento, seleção, orientação e 
treinamento profissional, realizando a identificação e análise de funções; (organizacional); Promove o ajustamento do 
indivíduo no trabalho, através de treinamento para se obter a sua auto-realização; (organizacional); Executa outras 
tarefas determinadas pelo superior imediato. 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL Trata, desenvolve e reabilita portadores de deficiências físicas e/ou psíquicas, 
promovendo atividades com fins específicos, para ajudá-los na sua recuperação e integração social. Presta atendimento 
à comunidade e aos casos encaminhados à unidade de saúde, que necessitam de terapia, estabelecendo tarefas de 
acordo com as prescrições médicas; Organiza, prepara e executa programas ocupacionais, baseando-se em 
características e sintomas dos casos em tratamento, para propiciar aos pacientes uma terapêutica que possa despertar, 
desenvolver, ou aproveitar seu interesse por determinados trabalhos; Planeja, executa ou supervisiona trabalhos 
individuais ou em pequenos grupos, desenvolvendo no paciente atividades criativas, estabelecendo as tarefas de 
acordo com as prescrições médicas, para possibilitar a redução ou cura das deficiências do paciente e melhorar seu 
estado psicológico; Dirige e orienta os trabalhos, supervisionando os pacientes na execução de tarefas, auxiliando-os no 
desenvolvimento de programas, para apressar sua reabilitação; Executar outras tarefas determinadas pelo superior 
imediato. 
 
VIGIA Realizar atividades relacionadas com a vigilância dos prédios; Executar rondas diurnas, verificando o fechamento 
de portas, janelas, portões e outras vias de acesso; Controlar a entrada e saída de pessoas nas dependências das 
Unidades de Saúde; Prestar informações quando solicitado; Comunicar a autoridade competente qualquer 
anormalidade ocorrida durante a ronda; Inibir a ação de vândalos, pichadores e outros; Adotar providências para evitar 
furtos, incêndios e depredações do patrimônio, acionando a polícia, quando necessário; Participar de treinamento na 
área de atuação, quando solicitado; Executar outras atividades que tenham correlação com as atribuições do cargo. 
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ANEXO II 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
ASSISTENTE SOCIAL 
Sugestões Bibliográficas :  
1) ACOSTA, Ana Rojas; VITALE, Maria Amália Faller. Família : Redes, Laços e Políticas Públicas;  
2) BARBOSA, Rosangela Nair de Carvalho. Economia Solidária como Política Pública , uma tendência de geração de 
renda e ressignificação do trabalho no Brasil;  
3) BARROSO, Maria Lúcia. Ética : Fundamentos sócio-históricos;  
4) BRAGA, Lea; CABRAL, Maria do Socorro Reis. Serviço Social na Previdência ;  
5) COUTO, Berenice Rojas. Direito Social e Assistência Social na sociedade bra sileira : uma equação possível?;  
6) BISNETO, José Augusto. Serviço Social e Saúde Mental , uma análise institucional da prática;  
7) GUERRA, Iolanda D. Instrumentalidade do Serviço Social.  6 ed;  
8) IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche ;  
9) IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social na Contemporaneidade : Trabalho e Formação Profissional;  
10) IAMAMOTO, Marilda Villela; CARVALHO, Raul de. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil ;  
11) MAGALHÃES, Selma Marques. Avaliação e Linguagem : Relatórios, Laudos e Pareceres;  
12) NETO, José Paulo. Capitalismo Monopolista e Serviço Social . Ed. Cortez;  
13) PEIXOTO, Clarice Ehlers; CLAVAIROLLE, Francoise. Envelhecimento, políticas sociais e novas tecnologia s, 
Rio de Janeiro: FGV, 2005;  
14) PEREIRA, Potyara. Política Social temas e questões ;  
15) PONTES, Reinaldo Nobre. Mediação e Serviço Social ;  
16) VASCONCELOS, Ana Maria de. Prática do Serviço Social : Cotidiano, Formação e Alternativas na Área da Saúde; 
17) Revista Serviço Social e Sociedade. Editora Cortez - e dições:  nº 56- Assistência Social e Sociedade Civil, nº 57- 
Temas Contemporâneos, nº 63- O enfrentamento da pobreza em questão, nº 71- Especial Família, nº 86- Espaço 
Público e Direitos Sociais, nº 93- Trabalho e Trabalhadores, nº 95- Especial “Serviço Social: Memória e História”, nº 96- 
Memória do Serviço Social. Políticas Públicas, nº 97- Serviço Social, História e Trabalho, nº 98- Mundialização do 
Capital e Serviço Social, nº 99- Direitos, Ética e Serviço Social, nº 100- O congresso da Virada e os 30 anos da Revista, 
nº 101- Fundamentos críticos para o exercício profissional, nº 102- Serviço Social e Saúde: múltiplas dimensões, nº 
103- Formação e exercício profissional; nº 104 (especial) - Crise Social - Trabalho e Mediações Profissionais, nº 105- 
Direitos Sociais e política pública, nº 106- Educação, trabalho e sociabilidade, nº 107- Condições de Trabalho/Saúde, nº 
108 (Especial) - Serviço Social no Mundo. 
18) Legislação: Lei nº 8.069 de 13/07/1990. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: Comentários 
Jurídicos e Sociais, 10ª edição, atualizado por Munir Cury, Malheiros Editores Ltda. Lei nº 8.742/93. Lei Orgânica da 
Assistência Social ; Lei nº 7.853. Dispõe sobre o apoio a pessoa portadora de deficiên cia ; Código de Ética 
Profissional ; Lei nº 8.662/93. Regulamenta a Profissão de Assistente Social ; Constituição Federal  (Os Direitos e 
Garantias Fundamentais, Da Ordem Social, Da Saúde, Da Previdência Social, Da Assistência Social, Da Educação, Da 
Cultura e do Desporto, da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso); Lei nº 9.394 de 20/07/1996. Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação.  Lei nº 10.741 de 01/10/2003. Estatuto do Idoso.  Decreto nº 6.214 de 26/09/2007. 
Regulamenta o Benefício da Prestação Continuada . Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Lei Orgânica da saúde.  NOB / 
SUAS; NOB-RH / SUAS; NOB/SUS; 
19) Conhecimento sobre Programas e Projetos Sociais vigentes. 
 
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. 
 
ENFERMEIRO Enfermagem Geral:  Técnicas Básicas – SSVV, higienização, administração de medicamentos, 
preparação para exames, coleta de material para exames, cálculo de medicação. Ética Profissional/Legislação:  
Comportamento Social e de Trabalho, sigilo profissional, direitos e deveres do Enfermeiro, Código de Ética do 
Profissional Enfermeiro. Enfermagem em Saúde Pública:  Programas de Saúde (mulher, criança, idoso), Doenças 
Sexualmente Transmissíveis, Noções de epidemiologia, vacinação, doenças de notificação compulsória, patologias 
atendidas em saúde pública. Enfermagem Hospitalar:  Terminologias, centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e 
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central de material, esterilização e desinfecção, infecção hospitalar e CCIH. Socorros e Urgência:  PCR, choque, 
hemorragias, ferimentos, afogamento, sufocamento, acidentes com animais peçonhentos, fraturas e luxações, 
queimaduras, desmaio, crise convulsiva e histérica, corpos estranhos, acidentes decorrentes da ação do calor e do frio, 
politraumatismo. Pediatria:  Crescimento e desenvolvimento, amamentação, berçário e alojamento conjunto, 
alimentação, patologias mais comuns, assistência de enfermagem à criança hospitalizada. Atualidades em 
Enfermagem. 
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA Diagnóstico e conduta nos traumatismos oculares. Anomalias de refração e correção das 
ametropias. Afecções da conjuntiva, da córnea e da esclera. Terapêutica geral. Afecções do trato uveal: irites, 
iridococlites, coroidites. Neuro-oftalmologia: papiledema, atrofia do nervo ótico, nemites, perimetria. Manifestações 
oculares nas afecções do sistema nervoso. Glaucoma: crônico, simples, congênito, agudo e secundário. Estrabismo: 
forias, tropias e paralisias oculares. Afecções do cristalino: congênitas, adquiridas, luxações e subluxações. Técnica 
cirúrgica da catarata. Afecções da retina: congênitas, traumáticas, vasculares, degenerativas e nas doenças sistêmicas. 
Descolamentos de retina e noções básicas de seu tratamento cirúrgico. Tumores. Afecções das pálpebras: congênitas, 
traumáticas, inflamatórias. Noções básicas do tratamento cirúrgico. Saúde pública em oftalmologia, níveis de atenção e 
de prevenção em saúde ocular. Epidemiologia das doenças oculares, prevenção da cegueira.  
 
MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR 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. 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.  
 
MÉDICO DERMATOLOGISTA 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.  
 
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA Pancreatite aguda e crônica; Protozooses intestinais; Úlcera péptica; Câncer 
gástrico; Hormônios gastrointestinais; Patologias do fígado; Patologias do intestino.  
 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA Diagnóstico e conduta nos traumatismos oculares. Anomalias de refração e correção das 
ametropias. Afecções da conjuntiva, da córnea e da esclera. Terapêutica geral. Afecções do trato uveal: irites, 
iridococlites, coroidites. Neuro-oftalmologia: papiledema, atrofia do nervo ótico, nemites, perimetria. Manifestações 
oculares nas afecções do sistema nervoso. Glaucoma: crônico, simples, congênito, agudo e secundário. Estrabismo: 
forias, tropias e paralisias oculares. Afecções do cristalino: congênitas, adquiridas, luxações e subluxações. Técnica 
cirúrgica da catarata. Afecções da retina: congênitas, traumáticas, vasculares, degenerativas e nas doenças sistêmicas. 
Descolamentos de retina e noções básicas de seu tratamento cirúrgico. Tumores. Afecções das pálpebras: congênitas, 
traumáticas, inflamatórias. Noções básicas do tratamento cirúrgico. Saúde pública em oftalmologia, níveis de atenção e 
de prevenção em saúde ocular. Epidemiologia das doenças oculares, prevenção da cegueira.  
 
MÉDICO ORTOPEDISTA 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. 
 
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA NARIZ E SEIOS ASSESSÓRIOS: Anatomia e fisiologia cínicas do nariz e 
dos seios assessórios; Correção cirúrgica das deformidades faciais e das lesões 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 
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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.        
 
MÉDICO PSIQUIATRA 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.  
 
MÉDICO REUMATOLOGISTA 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.  
 
MÉDICO UROLOGISTA Neoplasia de Rim; Tumores de Bexiga; Infecções urinárias; Letíase urinária; Câncer de 
Próstata; DST.  
 
PSICÓLOGO 
BRAZELTON, T. Berry [et al]. 3 a 6 anos: Momentos Decisivos do Desenvolvimento I nfantil.  Porto Alegre: Artmed, 2003. 

CHEMAMA, Roland; VANDERMERSCH, Bernard. Dicionário de Psicanálise . São Leopoldo: Unisinos, 2007. 
CORDIOLI, Aristides Volpato (org). Psicoterapias: Abordagens Atuais. Porto Alegre: Artmed, 1993. 

CUNHA, Jurema Alcides e Colaboradores. Psicodiagnóstico – V. 5ª ed. revisada e ampliada. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães; GRUBITS, Sonia (orgs.). Série Saúde Mental e Trabalho – Volume 1. São 

Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 
______. Série Saúde Mental e Trabalho – Volume 2. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 
______. Série Saúde Mental e Trabalho – Volume 3. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 

HOLMES, David S. Psicologia dos Transtornos Mentais . Porto Alegre: Artmed. 
KAMII, Constance; DEVRIES, Rheta. Piaget para a educação pré-escolar . Porto Alegre: Artmed, 1991. 
KNOBEL, Elias. Psicologia e Humanização : Assistência aos pacientes graves. São Paulo: Atheneu, 2008. 
PEIXOTO, Clarice Ehlers, CLAVAIROLLE, Françoise. Envelhecimento, Políticas Sociais e novas tecnologias . 
Rio de Janeiro: FGV, 2005. 

RANGE, Bernard. Psicoterapia Comportamental e Cognitiva de Transtorn os Psiquiátricos . Editorial Psy, 1998. 
Parte II: Itens 5, 6, 8, 10 e 14. 

SCHULTZ, Duane P.; SCHULTZ, Sydney Ellen. História da Psicologia Moderna , 9ª Ed. São Paulo: Thomson Pioneira, 
2005. 

WERLANG, Blanca Susana Guevara; AMARAL, Anna Elisa de Villemor (orgs). Atualizações em métodos projetivos 
para avaliação psicológica . São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 

Jornal PSI: Jornal de Psicologia nº 171. disponível em: http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornalpsi.aspx  
Jornal PSI: Jornal de Psicologia nº 172. disponível em: http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornalpsi.aspx 
Jornal PSI: Jornal de Psicologia nº 173. disponível em: http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornalpsi.aspx 
http://site.cfp.org.br/noticias/arquivo 
http://site.cfp.org.br/publicacoes/revista-psicologia-ciencia-e-profissao: publicações a partir do ano 2008. 

 
TERAPEUTA OCUPACIONAL Psiquiatria; Reabilitação Física; A Pré-Escola - Área Educacional; Coordenação Motora; 
Geriatria ou Gereontologia; Deficiência Mental; Oficina de Produção protegida. 
 
VIGIA 
Língua Portuguesa:  Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; Divisão 
Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa – Exclamativa – Afirmativa – Negativa; 
Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais de 
Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de Textos.  
Matemática:  Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre as 
quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, 
um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo – 
transformações – problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional – Real; Perímetro e área de 
quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais.  
Conhecimentos Gerais:  Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais 
e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas – 
Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos 
Sociais e Meio Ambiente.   


