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EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 001/2014 

               A Prefeitura Municipal de Caçapava, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICA, por determinação do Exmo. 

Prefeito Municipal Sr. Henrique Lourivaldo Rinco de Oliveira, a abertura de inscrições para o Concurso Público, 

para provimento em caráter efetivo de: Auxiliar de Serviços Gerais (Masculino), Bibliotecário, Cirurgião Dentista 

Clínico, Odontopediatra, Enfermeiro do Trabalho, Fiscal de Abastecimento, Pintor Letrista, Operador de 

Máquina, Telefonista, Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista, Médico Ginecologista com especialidade em 

Oncologia, Médico Cardiologista, Médico Angiologista, Médico Neuropediatra, Médico Oftalmologista, Médico 

Pneumologista, Médico Ortopedista, Médico Dermatologista, Médico Endocrinologista, Médico Infectologista, 

Médico Psiquiatra, Médico Psiquiatra Infantil, Médico Pediatra, Médico Otorrinolaringologista, Médico 

Neurologista, Médico Reumatologista, Médico Radiologista, Médico Alergista e Imunologista, Médico 

Gastroenterologista, Médico Geriatra, Médico Urologista, Médico Fisiatra, Médico Auditor, tendo em vista o 

disposto no artigo 37, Inciso II da Constituição Federal de 1988, com a respectiva alteração dada pela Emenda 

Constitucional n° 19/88, na Lei Orgânica do Município, e nas disposições contidas no Edital de Concurso Público 

nº 001/2014, para os empregos públicos que serão regidos pela CLT, descritos no Capítulo 2 deste Edital. 

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1  O Concurso Público será regido pelas normas estabelecidas no presente Edital, executado pela empresa 

LB&M Consultoria Educacional LTDA - ME, sob responsabilidade da comissão nomeada através da Portaria 

Nº 01/GAB de 16 de Janeiro de 2014. 

1.2  O Concurso é destinado a selecionar candidatos para os empregos públicos de: Auxiliar de Serviços Gerais 

(Masculino), Bibliotecário, Cirurgião Dentista Clínico, Odontopediatra, Enfermeiro do Trabalho, Fiscal de 

Abastecimento, Pintor Letrista, Operador de Máquina, Telefonista, Médico Clínico Geral, Médico 

Ginecologista, Médico Ginecologista com especialidade em Oncologia, Médico Cardiologista, Médico 

Angiologista, Médico Neuropediatra, Médico Oftalmologista, Médico Pneumologista, Médico Ortopedista, 

Médico Dermatologista, Médico Endocrinologista, Médico Infectologista, Médico Psiquiatra, Médico 

Psiquiatra Infantil, Médico Pediatra, Médico Otorrinolaringologista, Médico Neurologista, Médico 

Reumatologista, Médico Radiologista, Médico Alergista e Imunologista, Médico Gastroenterologista, 

Médico Geriatra, Médico Urologista, Médico Fisiatra, Médico Auditor, conforme estabelecido no item 2. 

1.3 A seleção de que trata este Edital consistirá de prova de conhecimentos a serem avaliados por meio de 

aplicação de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, e de prova prática somente para os 

empregos públicos de Operador de Máquinas I e Operador de Máquinas II. 
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1.4 É de exclusiva responsabilidade do candidato inscrito acompanhar a publicação dos atos concernentes ao 

Concurso Público divulgados na Internet no endereço eletrônico www.lbmconsultoria.com.br obrigando-se a 

atender aos prazos e condições estipulados neste Edital e nos que forem publicados durante o período de 

validade do processo. 

1.5 A inscrição no Concurso Público implicará a aceitação tácita das normas estabelecidas neste Edital e em 

outras que forem publicadas durante a realização do Concurso, cujas regras, normas e critérios obrigam-se 

os candidatos a cumprir. 

1.6 A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em uma lista geral, por ordem decrescente do 

total de pontos, contendo a pontuação de todos os candidatos. 

 

1.7 O prazo de validade do Concurso Público esgotar-se-á em 2 (dois) anos, a contar da data da publicação do 

ato de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério  

da Prefeitura Municipal de Caçapava. 

 

1.8 Será admitida a impugnação deste Edital, por meio de requerimento devidamente justificado, no prazo de 2 

(dois) dias úteis a contar de sua publicação, dirigido a Prefeitura Municipal de Caçapava. 

 

1.9 As provas objetiva e prática serão realizadas no município de Caçapava - SP. 

 

2.1 Os Empregos Públicos, requisitos mínimos exigidos, jornada de trabalho semanal, vencimentos e valor da 

inscrição são os estabelecidos na tabela a seguir:  

 
EMPREGOS PÚBLICOS 

 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 

 
REQUISITOS MINIMOS 

SALÁRIO (R$) VALOR DA 
INSCRIÇÃO 

(R$) 

 

Médico Clínico Geral CR* 20 
Horas 

 Curso Superior em Medicina e registro no CRM. 2.615,97 12,65 

Médico Ginecologista 02 20 
Horas 

Curso Superior em Medicina; Especialização em 
Ginecologia e Registro no CRM. 

2.615,97 12,65 

Médico Ginecologista 
com especialidade em 
Oncologia 

01 20 
Horas 

Curso superior em Medicina; Especialização em 
Ginecologia e Oncologia e Registro no CRM. 

2.615,97 12,65 

Médico Cardiologista 01 20 
Horas 

Curso superior em Medicina; Especialização em 
Cardiologia e Registro no CRM. 

2.615,97 12,65 

Médico Angiologista 01 
 

20 
Horas 

Curso superior em Medicina; Especialização em 
Angiologia e Registro no CRM. 

2.615,97 12,65 

Médico Neuropediatra 01 20 
Horas 

Curso Superior em Medicina; Especialização em 
Neuropediatria e Registro no CRM. 

2.615,97      12,65 

Médico Oftalmologista 01 20 
Horas 

Curso Superior em Medicina; Especialização em 
Oftalmologia e Registro no CRM. 

2.615,97 12,65 

Médico Pneumologista 01 20 
Horas 

Curso Superior em Medicina; Especialização em 
Pneumologia e Registro no CRM. 

2.615,97 
 

12,65 
 

Médico Ortopedista 01 20 
Horas 

Curso Superior em Medicina; Especialização em 
Ortopedia e Registro no CRM. 

2.615,97 12,65 

                                                                 02 – DOS EMPREGOS PÚBLICOS 
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Médico Dermatologista 01 
 

20 
Horas 

Curso Superior em Medicina; Especialização em 
Dermatologia e Registro no CRM. 

2.615,97 12,65 

Médico Endocrinologista 01 
 

20 
Horas 

Curso Superior em Medicina; Especialização em 
Endocrinologia e Registro no CRM. 

2.615,97 12,65 

Médico Infectologista 01 20 
Horas 

Curso Superior em Medicina; Especialização em 
Infectologia e Registro no CRM. 

2.615,97 12,65 

Médico Psiquiatra 01 
 

20 
Horas 

Curso Superior em Medicina; Especialização em 
Psiquiatria e Registro no CRM. 

2.615,97 12,65 

Médico Psiquiatra 
Infantil 

01 20 
Horas 

Curso Superior em Medicina; Especialização em 
Psiquiatria Infantil e Registro no CRM. 

2.615,97 12,65 

Médico Pediatra 03 20 
Horas 

Curso Superior em Medicina; Especialização em 
Pediatria e Registro no CRM. 

2.615,97 12,65 

Médico 
Otorrinarigologista 

01 
 

20 
Horas 

Curso Superior em Medicina; Especialização em 
Otorrinaringologia e Registro no CRM. 

2.615,97 12,65 

Médico Neurologista 01 
 

20 
Horas 

Curso Superior em Medicina; Especialização em 
Neurologia e Registro no CRM. 

2.615,97 12,65 

Médico Reumatologista 01 20 
Horas 

Curso Superior em Medicina; Especialização em 
Reumatologia e Registro no CRM. 

2.615,97 12,65 

Médico Radiologista 01 20 
Horas 

Curso Superior em Medicina; Especialização em 
Radiologia e Registro no CRM. 

2.615,97 12,65 

Médico Alergista e 
Imunologista 

CR* 20 
Horas 

Curso Superior em Medicina; Especialização em 
Alergia e Imunologia e Registro no CRM. 

2.615,97 12,65 

Médico 
Gastroenterologista 

01 20 
Horas 

Curso Superior em Medicina; Especialização em 
Gastroenterologia e Registro no CRM. 

2.615,97 12,65 

Médico Geriatra  01 20 
Horas 

Curso Superior em Medicina; Especialização em 
Geriatria e Registro no CRM. 

2.615,97 12,65 

Médico Urologista CR* 20 
Horas 

Curso Superior em Medicina; Especialização em 
Urologia e Registro no CRM. 

2.615,97 12,65 

Médico Fisiatra CR* 20 
Horas 

Curso Superior em Medicina; Especialização em 
Fisiatria e Registro no CRM. 

2.615,97 12,65 

Médico Auditor 01 20 
Horas 

Curso  Superior em Medicina e Registro no CRM. 2.615,97 12,65 

Odontopediatra  02 
 

20 
Horas 

Curso Superior em Odontologia; Especialização 
em Odontopediatria e Registro no CRO. 

2.615,97 12,65 

Cirurgião Dentista  
Clinico 

CR* 20 
Horas 

Curso Superior em Odontologia e Registro no 
CRO. 

2.615,97 12,65 

Bibliotecário 01 40 
Horas 

Formação Superior em Biblioteconomia. 2.140,00 12,65 

Enfermeiro do Trabalho 01 40 
Horas 

Curso Superior em Enfermagem; Especialização 
em Enfermagem do Trabalho, Certificação no 
Ministério doTrabalho e Registro no COREN. 

2.140,00 12,65 

Operador de Máquina I 02 40 
Horas 

Ensino Fundamental Incompleto e Carteira de 
Habilitação - Categoria D. 

977,52 12,65 

Operador de Máquina II 03 40 
Horas 

Ensino Fundamental Incompleto e Carteira de 
Habilitação - Categoria D. 

1.453,92 12,65 

Telefonista 02 30 
Horas 

Ensino Fundamental Completo. 977,52 12,65 

Pintor Letrista 01 40 
Horas 

Ensino Fundamental Incompleto. 1.221,75 12,65 

Fiscal de Abastecimento 02 40 
Horas 

Ensino Médio Completo. 1.453,92 12,65 

Auxiliar de Serviços 
Gerais Masculino 

40 40 
Horas 

Ensino Fundamental Incompleto. 737,66 12,65 
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*CR: Cadastro Reserva 

 
3.1-MÉDICOS (Todas as especialidades) 

Atender pacientes e dispensar os cuidados recomendados àqueles que lhe forem encaminhados, de acordo com 

sua especialidade; requisitar, quando necessário, os cuidados de profissional especializado ou proceder aos 

exames complementares; executar outras atividades correspondentes à sua área de atuação; tratar os pacientes 

com urbanidade e dignidade. 

3.2-MÉDICO AUDITOR 

Executar atividades correspondentes à sua respectiva formação de Nível Superior; orientar quando solicitado, o 

trabalho de outros funcionários; desenvolver atividades de programação em sua área de atuação; preparar 

relatórios e outros documentos relativos ao exercício de suas atividades, realizar auditorias em contas do SUS; 

outras atividades definidas em Regulamento. 

 

3.3-CIRURGIÃO DENTISTA 
Efetuar atendimento e tratamento bucal, profilático ou não, aos munícipes; empreender campanhas de 

orientação e esclarecimentos de higiene bucal; encaminhar ao atendimento médico os casos que forem 

necessários; tratar os pacientes com urbanidade e dignidade. 

3.4-ODONTOPEDIATRA 
No âmbito da Odontopediatria, efetuar atendimento e tratamento bucal, profilático ou não, aos munícipes; 

empreender campanhas de orientação e esclarecimentos de higiene bucal; encaminhar ao atendimento médico 

os casos que forem necessários; tratar os pacientes com urbanidade e dignidade. 

 

3.5-ENFERMEIRO DO TRABALHO 

Executar atividades relacionadas com o serviço de higiene, medicina e segurança do trabalho, integrando equipes 

de estudos, para propiciar a preservação da saúde e valorização do trabalhador; elaborar e executar planos e 

programas de proteção à saúde dos empregados; executar e avaliar programas de prevenções de acidentes e 

doenças profissionais ou não profissionais; prestar primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidente 

ou doença, providenciando o posterior atendimento médico adequado; elaborar, executar e avaliar as atividades 

de assistência de enfermagem aos trabalhadores, controlando sinais vitais, aplicando medicamentos prescritos, 

curativos, inalações, vacinações e outros tratamentos; para reduzir o absenteísmo; organizar e administrar o 

setor de enfermagem do trabalho, prevendo pessoal e material necessários; planejar e realizar programas de 

educação sanitária; registrar dados estatísticos de acidentes e doenças profissionais, mantendo cadastros 

atualizados, a fim de preparar informes para subsídios processuais nos pedidos de indenização e orientar em 

problemas de prevenção de doenças profissionais. 

 

3.6-BIBLIOTECÁRIO: 
Planejar, controlar e executar as tarefas relacionadas ao desenvolvimento de trabalhos técnicos de implantação 

do sistema de catalogação e classificação de obras literárias; desenvolver projetos de conservação do acervo 

bibliográfico, para armazenar e recuperar informações de caráter geral e específico e colocá-las à disposição dos 

03 - DAS ATRIBUIÇÕES 
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usuários; realizar trabalhos de manutenção da classificação, catalogação e inventário do acervo existente para 

facilitar o acesso do público usuário junto às obras; realizar trabalho juntamente com o com o sistema de 

bibliotecas públicas do Estado de São Paulo; zelar pela conservação do mobiliário da biblioteca e do material a 

seu cuidado, mantendo a ordem no recinto da mesma e responsabilizando-se pela perda ou avaria dos livros; 

executar atividades de incorporação de doação e aquisição de livros e outras publicações; efetuar o treinamento 

do pessoal de apoio; utilizar computador em nível de usuário, executar outras atividades correlatas. 

 

3.7-OPERADOR DE MÁQUINAS I 
Operar maquinários como: Trator Esteira, Carregadeira, Rolo Pé de Carneiro e Rolo Liso; emitir laudos, quando 

solicitado, para verificação do uso de equipamentos; solicitar peças para reposição; manter e conservar os 

equipamentos e ferramentas sob sua guarda e uso; realizar outras tarefas determinadas pelo superior. 

 

3.8-OPERADOR DE MÁQUINAS II 

Conduzir e operar máquinas destinadas aos serviços de conservação e manutenção das vias públicas, como  

Patrol, Escavadeira e Retroescavadeira, destinados  aos serviços de conservação e manutenção das vias públicas, 

bem como executar obras em geral, operando-a com zelo e segurança recomendada pelas regras de trânsito;  

verificar, antes do início da operação e durante esta, quando recomendado, o nível de óleo, combustível, água, 

correias , pressão dos pneumáticos e outros itens referentes a manutenção do equipamento ; conduzir veículos 

da Prefeitura Municipal de Caçapava;  realizar outras tarefas determinadas pelo superior. 

 

3.9-TELEFONISTA 

Proceder às ligações telefônicas solicitadas, bem como providenciar as transferências solicitadas; registrar a 

duração e o responsável pelas ligações interurbanas; atender aos pedidos de informações telefônicas com 

urbanidade e dignidade. 

 

3.10-PINTOR LETRISTA 

Elaborar e pintar letras, desenhos e motivos decorativos, baseando-se nas especificações do trabalho para 

confeccionar cartazes, letreiros e outros dísticos; desenhar letras ou motivos em placas, faixas e em campo, 

traçando seus contornos ou transportando-os do original, para orientar a pintura;  executar serviços de pintura 

viária e em placas de trânsito;  colaborar na execução de desenhos e perspectivas de obras públicas; executar 

outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3.11-FISCAL DE ABASTECIMENTO 

Orientar, notificar, intimar e multar os contribuintes, ambulantes e os permissionários de serviços públicos 

fiscalizar estabelecimentos comerciais, farmácias, diversões públicas, feiras, bares, casas de jogos, comerciantes  

autônomos e outros, verificando o cumprimento da legislação vigente a fim de fazer cumprir a legislação de 

postura e horário de funcionamento;  fiscalizar a limpeza e higiene das vias e logradouros públicos;  fiscalizar os 

terrenos baldios;  fiscalizar a permanência de animais nas vias urbanas e estradas municipais;  fiscalizar a 

ocupação do solo, obras particulares em execução e respectiva planta, depredação do meio ambiente e 

atividades de extração e exploração  mineral;  embargar  as  obras  que não tenham alvará, fiscalizar as atividades 

que prejudiquem o bem-estar, segurança e tranquilidade do público com referência às residências, aos 

estabelecimentos comerciais, industriais, e atividades de propaganda volante ou com som ao vivo ou mecânico 

acionando a P.M.E.S.P. e encerrando o evento não autorizado;  fiscalizar o cumprimento das Leis Urbanísticas; 
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informar os processos de aprovação de plantas vistoriando os imóveis ; vistoriar as construções por ocasião do 

“Habite-se”;  verificar processo de emplacamento; verificar as condições dos imóveis por ocasião dos pedidos de 

Inscrição Municipal, alteração de endereço e/ou atividade, com referência à existência de projeto aprovado, e 

quanto à higiene e segurança; notificar os proprietários de imóveis que não tenham calçada e/ou muros ; 

notificar os proprietários de imóveis que deixam entulhos e/ou materiais de construção nas vias públicas, bem 

como quando obstruam calçadas ou preparam argamassas na via pública; embargar os loteamentos clandestinos;  

liberar senha de Zoneamento; verificar e informar sobre os imóveis citados nos processos de certidões;  verificar 

in loco os processos de desdobro informando se existe construção no local, plantas aprovadas, etc.;  informar os 

processos de aprovação de loteamento,  vistoriar clubes, bares, lanchonetes, circos, parques e feiras para 

concessão de alvarás;  conduzir veículo da Prefeitura Municipal de Caçapava em serviço;  executar outras tarefas 

correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

3.12-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

Executar trabalho rotineiro de manutenção e limpeza em geral de pátios, vias e logradouros públicos, 

dependências internas e externas, patrimônio e bens imóveis, para atender as necessidades de conservação e 

limpeza; auxiliar nos serviços de construções e reformas em geral; realizar eventualmente serviços externos para 

atender as necessidades do setor onde estiver lotado; executar serviços de carga e descarga de mercadorias, 

pacotes, embrulhos, entre outros; fornecer apoio e auxílio na execução de serviços de pintura, encanamento, 

calçamento, carpintaria, construção, etc.; executar serviços de entrega e recepção de documentos entre as 

secretarias municipais, assim como entre os diversos órgãos públicos; executar outras tarefas correlatas 

determinadas pelo superior. 

 

04 - DAS INSCRIÇÕES 

4.1-A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 

neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

4.2-As inscrições serão realizadas pela internet, durante o período de 17 de Fevereiro a 03 de março de 2014, até 

as 23h59 – horário de Brasília, no endereço eletrônico: www.lbmconsultoria.com.br 

4.3- As inscrições somente serão efetivadas após recolhimento da taxa de R$ 12,65, já inclusas as despesas 

bancárias. 

4.4 - Para inscrever-se, o candidato deverá: 

4.4.1-Acessar o site www.lbmconsultoria.com.br, durante o período de inscrição (17/02/2014 a 03/03/2014); 

4.4.2-Localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público referente ao Edital 001/2014 deste Município.  

4.4.3-Ler integralmente o edital e preencher de forma completa a ficha de inscrição com os dados solicitados, 

verificando se os dados preenchidos estão corretos antes de submetê-los para registro no sistema. 

4.4.4-Realizar a impressão do boleto bancário referente a taxa de inscrição. 

http://www.lbmconsultoria.com.br/
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4.4.5- Efetuar o pagamento do boleto gerado, mantendo o comprovante de pagamento até o término do 

Concurso Público. 

4.4.6-Após o término das inscrições, a ficha de inscrição não estará mais disponível no site. 

4.4.7-A inscrição é de total responsabilidade do candidato e deve ser efetuada com a máxima atenção. A 

Prefeitura Municipal de Caçapava e a Empresa LB&M Consultoria não se responsabilizarão por eventuais erros do 

candidato no preenchimento da ficha de inscrição. 

4.5-São condições para a inscrição: 

4.5.1-Ser brasileiro, nato ou naturalizado, cidadão português e estrangeiro conforme disposto na Lei 13.404, de 

08 de agosto de 2002 e no Decreto n° 42.813, de 28 de janeiro de 2003; 

 

4.5.2-Ter até a data do ato da posse a idade de 18 (dezoito) anos completos; 

 

4.5.3-Possuir até a data da nomeação, os documentos comprobatórios da escolaridade e pré-requisitos 

constantes do item 2.1 do Capítulo 2 e os documentos constantes do item 11.2 do Capítulo 11; 

 

4.5.4-Encontrar-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos, inclusive a quitação do serviço militar; 

 

4.5.5-Conhecer e estar de acordo com as disposições contidas neste Edital, bem como com as condições previstas 

em Lei. 

 

4.6-Não serão aceitas inscrições por via postal ou extemporâneas. 

 

4.7-Das inscrições para pessoas portadoras de necessidades especiais: 

 

4.7.1- O candidato deverá declarar, no ato da inscrição, ser portador de necessidades especiais, especificando-a 

na Ficha de Inscrição. No período das inscrições (17/02 a 03/03/2014), deverá encaminhar, via SEDEX, postado 

impreterivelmente até o dia 03 de Março de 2014, para a Empresa: LB&M Consultoria Educacional LTDA-ME 

Rua Apinajés, 385. Bloco A-14. Perdizes, São Paulo/SP CEP 05017-000, contendo: 

a-) Número de inscrição, obtido ao final do processo descrito no item 4.3, impresso ou transcrito manualmente; 

b-) Atestado Médico, informando a modalidade e o grau da deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente na tabela de Classificação Internacional de Doença – CID, bem como provável causa da 

deficiência, para assegurar previsão de adaptação da sua prova; 

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

 

4.7.2- O encaminhamento do laudo médico (original ou cópia simples), por qualquer via, é de responsabilidade 

exclusiva do candidato. A empresa LB&M Consultoria Educacional não se responsabiliza por qualquer tipo de 

extravio que impeça a chegada do laudo a seu destino. 
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4.7.3 - Em obediência ao disposto 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 Público. 

Parágrafo Único - Se na aplicação do percentual resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco 

décimos), estará formada 01(uma) vaga para o PNE. 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. 

4.7.4 - Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PNE, estas serão preenchidas pelos demais 

concursados, com estrita observância da ordem classificatória. 

4.7.5- Consideram-se pessoas portadoras de necessidades especiais àquelas que se enquadram nas categorias 

discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações; 

4.7.6- As pessoas portadoras de necessidades especiais, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 

Federal N° 3.298/99, particularmente em seu artigo 4°, participarão do Concurso Público em igualdade de 

condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação, aos critérios de 

aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para todos os demais 

candidatos. 

4.7.7- O candidato portador de necessidades especiais poderá requerer atendimento especial que necessitar para 

realização da prova, no ato da inscrição; 

4.7.8-O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição, conforme instrução constante neste item 

será considerado como não portador de deficiência e não poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 

05 – DAS PROVAS 

 
5.1.- Prova Objetiva: 

 

5.1.1.- A prova objetiva será eliminatória e elaborada de acordo com a especificidade de cada emprego público. 

As questões serão de múltipla escolha, sendo que cada questão terá quatro alternativas, onde apenas uma 

alternativa é a correta. 

 

5.1.2- As provas serão compostas por 40 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa, 05 de Matemática, 05 de 

Conhecimentos Gerais e 20 relacionadas aos empregos correspondentes. Os conteúdos básicos estão 

relacionados no Anexo I que  integra este Edital. 

 

5.2- Prova Prática 

 

5.2.1- A Prova Prática será realizada para os candidatos aos cargos de Operador de Máquinas I e Operador de 

Máquinas, não eliminados na Prova Objetiva. 
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5.2.2- Serão convocados para as provas práticas para os quais prevê o Edital, candidatos aprovados na prova 

objetiva e classificados até a décima quinta colocação de cada cargo, aplicando-se em caso de igualdade de notas 

os critérios de desempate previstos no presente Edital. As provas práticas serão realizadas em data, locais e 

horários a serem divulgados no site www.lbmconsultoria.com.br. 

 

5.2.3- A prova prática tem por objetivo aferir a Capacidade Técnica e a Agilidade através de avaliação do 

desenvolvimento de tarefas propostas dentro das atribuições inerentes ao cargo. 

 

 

 

06 – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
6.1.-A prova objetiva será realizada na cidade de Caçapava, no dia 6 de Abril de 2014, em local e horário a serem 

oportunamente divulgados pela imprensa escrita e pelo endereço eletrônico: www.lbmconsultoria.com.br, com pelo 

menos 5 (cinco) dias de antecedência; 

6.2-O candidato deverá comparecer ao local designado para prova com antecedência de 30 (trinta) minutos, 

munido de um dos documentos abaixo:  

a) Cédula de Identidade (RG); 

b) Carteira Nacional de Habilitação (com foto); 

c) Certificado Militar; 

d) Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

6.3-Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticados. 

6.4-Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do 

candidato com clareza. 

6.5-Não será admitida a entrada de candidato na sala de prova após o seu início. 

6.6-Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou ausência do 

candidato. 

6.7-Durante a prova não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie nem a utilização de 

máquina calculadora ou de qualquer equipamento eletrônico. 

6.8- Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido 

comunicando-se com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou usando de meios ilícitos. 

6.9- O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal. 
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6.10- O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta de tinta preta ou azul, lápis preto e 

borracha. Não será permitido o uso de corretivo no Cartão Resposta. 

6.11-O candidato lerá as questões no Caderno de Questões e marcará suas respostas no Cartão Resposta, que 

será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do Cartão Resposta será de inteira 

responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções especificadas na capa 

do Caderno de Questões. Não haverá substituição de Cartão Resposta. 

6.12- O Cartão Resposta deverá ser preenchido com caneta azul ou preta e não serão consideradas respostas a 

lápis, com rasuras, com erratas, com observações ou em branco. 

6.13-A prova objetiva terá duração de 3 horas e, ao terminar, o candidato deverá entregar ao fiscal o Cartão 

Resposta, o Caderno de Questões, bem como todo e qualquer material cedido para execução da prova. 

6.14-Não será atribuída pontuação à questão que contiver mais de uma ou nenhuma resposta, ou resposta 

rasurada ou errada.  

6.15-Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto de provas depois de 

decorrida uma hora do seu início.  

6.16-Não haverá em hipótese alguma revisão e/ou vistas de prova. 

        6.17-Não serão fornecidos exemplares do Caderno de Questões a candidatos ou instituições.  

6.18-O gabarito será divulgado pelo endereço eletrônico www.lbmconsultoria.com.br. 

6.19- Ao final do tempo destinado à realização da prova, em cada sala é obrigatória a saída simultânea dos três 

últimos candidatos, os quais deverão assinar envelope lacrado com todos os cartões de resposta, juntamente 

com o respectivo fiscal de sala. 

6.20- Os candidatos concorrendo às vagas de Operador de Máquinas I e Operador de Máquinas II convocados 

para a prova prática deverão: 

6.20.1- Estar cientes que somente serão autorizados a se submeter à prova prática se portar a carteira de 

habilitação original na categoria exigida, com validade na data da realização das mesmas, de conformidade com 

C.T.B. - Código de Trânsito Brasileiro. Nenhum condutor poderá dirigir na via pública sem portar seu respectivo 

documento de habilitação na via original e da classe correspondente ao veículo dirigido. 

6.20.2- Portar e apresentar, por ocasião da prova prática, sua Carteira de Habilitação, sem restrições na categoria 

exigida pelo Edital e dentro do prazo de validade. 

 
7.1- Provas Objetivas 
 

07-  DO JULGAMENTO DA PROVA 
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7.1.1- A prova objetiva será avaliada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório.  
 
7.1.2 – Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem nota não inferior a 50 pontos. 
 
7.2- Provas Práticas (somente Operador de Máquinas I e Operador de Máquinas II) 
 
7.2.1- O desempenho será avaliado pelo tempo gasto no desenvolvimento completo e na precisão da execução 
das tarefas propostas. 
 
7.2.2 - A prova prática será avaliada de "0" (zero) a "100" (cem) pontos e terá como critério de avaliação a 
"Capacidade Técnica" que vale de "0" (zero) a "50" (cinquenta) pontos e o "Grau de Agilidade" que vale de "0" 
(zero) a "50" (cinquenta) pontos. 
 
7.2.3 - Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 50 (cinquenta) pontos na prova 
prática. 

 

 

8.1- A Nota Final do candidato será composta pela soma dos pontos obtidos na Prova Objetiva.  

8.2- Para os empregos que o Edital prevê prova prática, a nota final será obtida através da média aritmética entre 
a prova objetiva e a prova prática. 

8.3- Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da nota final. 

8.4- Em caso de empate da nota final, aplicar-se-á, para o desempate os critérios na seguinte ordem: 

8.4.1-O disposto no Parágrafo Único do Art. 27 da Lei n° 10.741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), 
para os candidatos que se enquadrarem na condição de “idoso”, nos termos do Art. 1º da mencionada Lei, ou 
seja, possuírem 60 anos completos ou mais. 

8.4.2- For mais idoso em ano, mês e dia. 

8.4.3- Tiver número maior de filhos menores de 18 anos, até a data do encerramento das inscrições; 

8.4.4- Obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 

8.4.5- Obtiver maior nota em Português  

8.5- Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem notas não inferiores a 50,00 (cinquenta) pontos 
na prova objetiva e na prova prática. 

 

08 - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

  

09 - DOS RECURSOS 
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9.1- Será assegurado aos candidatos o direito ao recurso, caso não concordem com o resultado final deste 
Concurso Público. O candidato poderá impetrar recurso nas datas estabelecidas no Cronograma de Eventos, 
Capítulo 13 deste Edital.  

9.2-Admitir-se-á, por candidato, desde que devidamente fundamentado, um único recurso para cada modalidade 
de prova. 

9.3-Após o julgamento do recurso interposto e caso haja deferimento, será feita nova publicação com as devidas 
alterações. 

9.4-O recurso deverá ser apresentado por escrito em formato livre e interposto no prazo improrrogável de 2 
(dois) dias úteis, após a divulgação do resultado. 

9.4.1-Deverá ser entregue em mãos, devidamente protocolado, na sede da Prefeitura Municipal dirigido à 
Comissão do Concurso Público que julgará no prazo de até 02 dias úteis contados a partir do término do prazo de 
interposição. 

9.4.2-Deverá estar devidamente fundamentado e conter o nome do candidato, o número do documento de 
identidade e o endereço para correspondência. 

9.4.3-Quando interposto por procurador só será aceito se estiver acompanhado do respectivo instrumento de 
mandato e cópia do documento de identidade do procurador. O mandato ficará retido. 

9.5-Os pontos relativos às questões objetivas que, por ventura, forem anuladas, serão atribuídos a todos os 
candidatos que se submeteram à respectiva prova. 

9.6-Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo estipulado. 

9.7-A Comissão do Concurso Público constitui última instância para o recurso, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

                   
                                                                               10 - DA HOMOLOGAÇÃO 

 

10.1-A homologação do Concurso Público será publicada pelos endereços eletrônicos 
www.lbmconsultoria.com.br e www.cacapava.sp.gov.br  e por jornal de circulação local na primeira edição 
posterior a data da mesma, conforme Cronograma de Eventos, Capítulo 13 deste Edital. 

10.2-O prazo da validade do Concurso esgotar-se-á em 2 anos à partir da data de publicação do Edital de 

Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração. 

 
11.1 A nomeação obedecerá rigorosamente à classificação obtida pelo candidato, que será integrante da lista 

final de classificação a qual será publicada em jornal de circulação local. 

11.2 Os candidatos deverão entregar os documentos que comprovem os pré-requisitos para o cargo, conforme 

especificados no item 2.1, Capítulo 2 deste Edital, bem como apresentar os seguintes documentos: 

11- DA NOMEAÇAO E POSSE 

  

http://www.cacapava.sp.gov.br/
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11.2.1-Cédula de Identidade; 

11.2.2-Comprovante de PIS/PASEP (para quem já foi inscrito); 

11.2.3-Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física CPF; 

11.2.4-Título de Eleitor e comprovante da última eleição ou justificativa; 

11.2.5-Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar constando dispensa (para candidatos com 

idade inferior a 45 anos, do sexo masculino); 

11.2.6-Certidão de Nascimento (se for solteiro) ou Certidão de Casamento (se for casado) e Certidão de 

Nascimento dos filhos (se os possuir); 

11.2.7-Laudo Médico de “APTO” a ser expedido pelo médico do trabalho da Prefeitura Municipal de Caçapava; 

11.2.8-Duas fotos 3x4; 

11.2.9-O documento comprobatório do requisito a que se refere o item 2.1 Capítulo 2 deverá ser o Diploma 

original registrado acompanhado do Histórico Escolar, ou, quando se tratar de graduação obtida com 

Aproveitamento de Estudos, deverá estar acompanhado do Diploma e Histórico Escolar do curso de origem; 

11.2.10-Certidão Negativa de Antecedentes Criminais expedida pelo órgão competente da região de seu 

domicílio; 

11.2.11-Declaração de Acúmulo ou não, de cargo, emprego ou função pública nas esferas Municipal, Estadual ou 

Federal; 

11.2.12-Declaração que não percebe proventos de aposentadoria do regime própria da Previdência Social, em 

atendimento ao disposto no §10 do Artigo 37 da Constituição Federal e Emenda Constitucional n° 20/98; 

11.2.13-Outros documentos que a Administração da Prefeitura Municipal de Caçapava julgar necessários. 

11.3-O candidato terá exaurido o direito de sua habilitação no Concurso Público caso se verifique qualquer das 

seguintes hipóteses, nos prazos previstos: 

a-)Não atender à convocação para a nomeação; 

b-)Não apresentar no ato da nomeação documentos relacionados no item 11.2 do Capítulo 11; 

c-)Não tomar posse e não entrar em exercício do cargo para qual for nomeado dentro do prazo legal. 

11.4-A aprovação no Concurso Público assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a 

concretização deste ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e 

conveniência da Administração da Prefeitura Municipal de Caçapava, da rigorosa ordem de classificação e do 

prazo de validade. 
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12- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
12.1-Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) Não comparecer às provas; 

b) Não entregar ao fiscal a Cartão Resposta ao final da prova; 

c) Usar de meios ilícitos na execução da prova. 

12.2-A aprovação e correspondente classificação não geram direito automático de contratação. 

12.3-A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documentos, ainda que verificadas 

posteriormente, eliminará o candidato da seleção. 

12.4-O candidato se responsabiliza por atualizar formalmente os seus dados cadastrais em caso de aprovação no 

Concurso Público a que se refere este Edital. 

12.5-Os casos omissos serão resolvidos pela comissão designada para acompanhar o Concurso Público. 

    13- DO CRONOGRAMA DE EVENTOS 

 

13.1 -  Publicação do Extrato do Edital 
(Publicação: jornal de circulação local e pelo endereço 
eletrônico: www.lbmconsultoria.com.br. 
 

 
07/02/2014 

 

13.2 - Período de Recebimento das Inscrições no 
endereço eletrônico: www.lbmconsultoria.com.br. 
 
 

 
De 17/02/2014 a 03/03/2014 

13.3-Período de Entrega da Documentação para os 
Portadores de Necessidades Especiais 

 
De 17/02/2014 a 03/03/2014 

 
13.4- Publicação das inscrições deferidas no endereço 
eletrônico: www.lbmconsultoria.com.br 

 

12/03/2014 

13.5 - Data de Divulgação dos Locais de Prova.  
Publicação nos endereços Eletrônicos: 
www.lbmconsultoria.com.br e www.cacapava.sp.gov.br e 
em jornal de circulação local. 

 
28/03/2014 

 
13.6 - Data de Realização das PROVAS OBJETIVAS 

 
06/04/2014 

 

13.7 - Data de Divulgação dos Gabaritos no site: 
: www.lbmconsultoria.com.br 

 
07/04/2014 

13.8- Data de Publicação das Notas da Prova Objetiva no  

http://www.lbmconsultoria.com.br/
http://www.lbmconsultoria.com.br/
http://www.lbmconsultoria.com.br/
http://www.lbmconsultoria.com.br/
http://www.cacapava.sp.gov.br/
http://www.lbmconsultoria.com.br/
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site: www.lbmconsultoria.com.br 09/04/2014 

13.9 - Datas reservadas para interposição de recurso 
referente às Notas da  Prova Objetiva. 

 
Dias 10 e 11/04/2014 

 

13.10-Publicação da Classificação Final dos cargos que 
não exigem prova prática e convocação para as provas 
práticas dos cargos de Operador de Máquinas I e 
Operador de Máquina II, no endereço eletrônico: 
www.lbmconsultoria.com.br. 

 
14/04/2014 

13.11- Aplicação das provas práticas para os cargos de 
Operador de Máquinas I e Operador de Máquinas II 

20/04/2014 

13.12 - Data de Publicação das Notas da Prova Prática no 
site: www.lbmconsultoria.com.br 
 

 
22/04/2014 

13.13 - Datas reservadas para interposição de recurso 
referente as Notas da  Prova Prática 

 
Dias 23 e 24/04/2014 

 

13.14 - Publicação da Classificação Final no endereço 
eletrônico: www.lbmconsultoria.com.br. 

25/04/2014 

13.15 - Publicação do Decreto de Homologação. 
www.lbmconsultoria.com.br e www.cacapava.sp.gov.br e 
em jornal de circulação local. 

 
26/04/2014 

                            
                                                                Caçapava, 17 de Fevereiro de 2014. 
 

 
HENRIQUE LOURIVALDO RINCO DE OLIVEIRA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.lbmconsultoria.com.br/
http://www.lbmconsultoria.com.br/
http://www.lbmconsultoria.com.br/
http://www.lbmconsultoria.com.br/
http://www.cacapava.sp.gov.br/
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ANEXO I 
PROGRAMAS BÁSICOS  

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
PROGRAMA COMUM PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PINTOR LETRISTA E OPERADOR DE 

MÁQUINAS I e II 
 

PORTUGUÊS 
 

MATEMÁTICA 
 

 

 Interpretação e análise de textos; 
Ortografia; 
Acentuação; 
Predicação verbal; 
Pontuação; 
Estrutura das palavras; 
Morfologia: Formação das palavras; 
Classificações das orações; 
Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe. 
Flexão verbal e nominal; 
Pronomes 
Concordância verbal e nominal; 
Regência verbal e nominal; 
 Emprego dos porquês; 
Crases; 
Preposição e conjunção 

 

Operações com números naturais e fracionários: 
adição, subtração, multiplicação e divisão. Problemas 
envolvendo as quatro operações.  
Noções de conjunto. Sistema de medidas: tempo, 
comprimento e quantidade.  
Sistema monetário brasileiro. 
Raciocínio lógico. 
 

 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Fatos marcantes do cenário cultural, político, científico, econômico e social do Município de Caçapava, 
do Brasil e do mundo.  
Princípios de organização social: cultura, saúde, meio ambiente, política e econômica dos entes 
federativos.  
Análise dos principais conflitos sócio – político -cultural nacional e mundial.  
Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados nos últimos dois anos 
pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou 
internet. 
Processo de formação das cidades do Estado de São Paulo.  
Aspectos geográficos, históricos, econômicos e culturais da cidade de Caçapava, de São Paulo e do 
Brasil.  
Meios de locomoção, comunicação, de transporte. Autoridades municipais, estaduais e federais. 
Noções de Informática: Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos associados à Internet. 
Ferramentas e aplicativos de navegação, de correio eletrônico.  
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Organização de informação para uso na Internet, acesso à distância a computadores, transferência de 
informação e arquivos.  
Conceitos de proteção e segurança da informação.  
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 
informática: conceitos de hardware e de software. 
Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de 
segurança (backup).  
Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas, instalação de 
periféricos. 
Aplicativos para edição de textos e planilhas eletrônicas (Microsoft). 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Auxiliar de Serviços Gerais: 
Noções de limpeza e higiene; Destinação do lixo; Produtos apropriados para limpeza de: pisos, 
paredes, vasos sanitários, azulejos, etc.; Conhecimentos e uso dos utensílios de trabalho braçal; Noções 
de Hierarquia; Preparo e distribuição de café, chá, suco, etc.. Pequenos reparos em instalações, 
mobiliários e utensílios; Limpeza interna e externa de prédios, banheiros, laboratórios, escolas, bem 
como de móveis e utensílios. Varrição de superfícies diversas; Conhecimento e uso de ferramentas: 
enxada, foice, pé de cabra, pá, lima, vassoura, escovão, outros; Carregamento e descarregamento de 
terra, areia e entulhos em caminhões; Conservação de ferramentas diversas; Carregamento e 
empilhamento de tijolos, blocos, telhas; Uso de carriolas e similares; Abertura de valas com utilização 
de ferramentas manuais; Limpeza de veículos e máquinas; Carregamento e descarregamento de 
objetos como: madeiras, móveis, maquinários; Conhecimentos básicos de hidráulica e eletricidade. 
Segurança do trabalho: Identificação e utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 
 
Desenhista Letrista: 
Instrumento e seu uso comunicação; Função do letrista; Desenho de letras; Materiais de marcação; 
Materiais de acabamento; Desenhar letras; Suportes; O cartaz e o cartazista. O planejamento visual do 
cartaz; Reprodução de figuras. O estudo da cor; A letra do cartaz; Elaboração e criação de um cartaz; 
Confecção de cartazes, painéis e faixas pelo processo de silkscreen; manual de letras: Família; 
Geometria e proporções das letras; Espacejamento; Peso da letra. Branco entre letras; Caixa alta e 
baixa; Letras itálicas, ligth, médium, bold, compactas e estendida. Números Letras com e sem serífas. 
Letras lógicas, manuscritas, fantasia e expressivas, Alfabetos diversos. Segurança do 
trabalho;identificação e utilização dos Equipamentos de Proteção Individual. 
 
Operador de Maquinas I e II 
Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e 
conduta; Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; 
Cidadania; Noções de mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto 
nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97. Prática de operação veicular: Condução de 
veículos da espécie; Manobras; Conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando; 
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Manutenção do veículo; Direção e operação veicular de máquinas leves e pesadas motorizadas e não 
motorizadas. 
 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 

PROGRAMA COMUM PARA  O EMPREGO DE TELEFONISTA 
 

PORTUGUÊS 
 

MATEMÁTICA 
 

 

 Compreensão e interpretação de textos.  
Ortografia. Acentuação.  
Plural de substantivos e adjetivos.  
Conjugação de verbos. Concordância entre adjetivo 
e substantivo e entre o verbo e seu sujeito.  
Confronto e reconhecimento de frases corretas e 
incorretas.  
Pontuação.  
Sinônimo e antônimo.  
Separação silábica. 
 

Resolução de situações problemas 
Conjuntos: representação e operações, 
Números Naturais: operações e problemas com 
números naturais suas propriedades, 
Geometria: conceito, propriedades e operação, 
Múltiplos e divisores: conceitos e operação 
Números Racionais Absolutos 
Números Irracionais: técnicas operatórias 
Medidas: conceito e operações 
Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau 
Razões e proporções: grandezas proporcionais, 
Porcentagem e juros simples 
Regra de Três Simples e Composta 
Gráficos e tabelas: execução e interpretação 
Funções: Conceitos e aplicações 
 

 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Fatos marcantes do cenário cultural, político, científico, econômico e social do Município de Caçapava, 
do Brasil e do mundo.  
Princípios de organização social: cultura, saúde, meio ambiente, política e econômica dos entes 
federativos.  
Análise dos principais conflitos sócio – político -cultural nacional e mundial.  
Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados nos últimos dois anos 
pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou 
internet. 
Processo de formação das cidades do Estado de São Paulo.  
Aspectos geográficos, históricos, econômicos e culturais da cidade de Caçapava, de São Paulo e do 
Brasil.  
Meios de locomoção, comunicação, de transporte. Autoridades municipais, estaduais e federais. 
Noções de Informática: Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos associados à Internet. 
Ferramentas e aplicativos de navegação, de correio eletrônico.  
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Organização de informação para uso na Internet, acesso à distância a computadores, transferência de 
informação e arquivos.  
Conceitos de proteção e segurança da informação.  
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 
informática: conceitos de hardware e de software. 
Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de 
segurança (backup).  
Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas, instalação de 
periféricos. 
Aplicativos para edição de textos e planilhas eletrônicas (Microsoft). 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Telefonista 
Telemarketing: O surgimento do telefone; Telemarketing - conceito e história; Quais são as aplicações 
do telemarketing? 
Tipos de telemarketing; Perfil profissional do operador de telemarketing; 
Operador e suas atribuições; 
Introdução ao marketing; 
Conceito de marketing; 
Princípios éticos para operadores de telemarketing; 
Conduta ética (conheça o código de ética do telemarketing); Decreto e a NR 17; Postura e ética 
profissional; Comportamento – como devo me portar? Toda a empresa tem suas normas e 
procedimentos; 
A voz do operador; Respiração; Dicas vocais; Pronúncia; Comunicação eficaz; A comunicação, a 
linguagem corporal e alegria no atendimento, 
O poder da palavra gerando comportamento; 
A importância do ouvir; Assertividade e iniciativa na comunicação; 
O que é um call center? Departamentos de um call Center; 
Como desenvolver um script; Script uma ferramenta auxiliadora; Use em seu script (perguntas abertas, 
fechadas, diretas e em alternativas) como lidar com as objeções; 
A abordagem ao cliente; Técnicas de negociação ao telefone; 
Técnicas de fechamento; Responsabilidade – você é a voz da empresa; Porque é preciso ser ouvido? 
 
 
 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 

PROGRAMA COMUM PARA O EMPREGO DE FISCAL DE ABASTECIMENTO 
 

 
PORTUGUÊS 

 

 
MATEMÁTICA 

 

 

Compreensão de texto literário ou informativo, verbal 
ou não verbal. 
Coesão e coerência.  

Resolução de situações problemas 
Conjuntos: representação e operações, 
Números Naturais: operações e problemas com Números 
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Conhecimentos Linguísticos: Fonética: fonemas, 
encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas, 
tonicidade.  
Morfologia: a estrutura da palavra, formação de 
palavras, as classes de palavras. 
Ortografia: emprego das letras, acentuação gráfica.  
Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 
Sintaxe: os termos da oração, as orações no período 
composto, concordância verbal e nominal, regência 
verbal e nominal, ocorrência da crase, colocação de 
palavras.  
Semântica sinonímia e antonímia, homografia, 
homofonia, paronímia, polissemia. 
 

naturais suas propriedades, 
Geometria: conceito, propriedades e operação, 
Múltiplos e divisores: conceitos e operação 
Números Racionais Absolutos 
Números Irracionais: técnicas operatórias 
Medidas: conceito e operações 
Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau 
Razões e proporções: grandezas proporcionais, 
Porcentagem, Regra de Três Simples e Composta, 
Funções: Conceitos e aplicações 
 Juros simples.. Taxa real e taxa efetiva. Taxas 
equivalentes. Capitais equivalentes. Juros compostos. 
Montante e juros. Taxa real e taxa efetiva. Taxas 
equivalentes. Capitais equivalentes. Capitalização 
contínua. Descontos: simples, composto. Desconto 
racional e desconto comercial. Amortizações. Sistema 
francês. Sistema de amortização constante. Sistema misto. 
Fluxo de caixa. Valor atual. Taxa interna de retorno. 
Metrologia: sistemas de numeração, sistemas de unidades 
e medidas. 
 Gráficos, tabelas, medidas de posição e de variabilidade. 
Probabilidades: conceito, axiomas e distribuições 
(binominal, normal, poisson, qui-quadrado). Inferência 
estatística. Amostragem: amostras casuais e não-casuais. 
Processos de amostragem, incluindo estimativas de 
parâmetros. Inferência: intervalos de confiança. Testes de 
hipóteses para médias e proporções. Correlação e 
Regressão.. 
 
 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Fatos marcantes do cenário cultural, político, científico, econômico e social do Município de Caçapava, 
do Brasil e do mundo.  
Princípios de organização social: cultura, saúde, meio ambiente, política e econômica dos entes 
federativos.  
Análise dos principais conflitos sócio – político -cultural nacional e mundial.  
Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados nos últimos dois anos 
pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou 
internet. 
Processo de formação das cidades do Estado de São Paulo.  
Aspectos geográficos, históricos, econômicos e culturais da cidade de Caçapava, de São Paulo e do 
Brasil.  
Meios de locomoção, comunicação, de transporte. Autoridades municipais, estaduais e federais. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Economia: Microeconomia e Macroeconomia. Recursos escassos e necessidades ilimitadas; agentes econômicos; 
o papel do governo; fluxos real e nominal. Oferta e demanda; preço e quantidade de equilíbrio; efeitos dos 
tributos indiretos sobre o sistema de preços. Concorrência perfeita, monopólio, concorrência monopolista. Teoria 
quantitativa da moeda; inflação efeito da inflação; medição da inflação. Investimento e poupança; renda de 
equilíbrio; crescimento econômico; o papel do governo: políticas fiscal e monetária; financiamento do setor 
público e privatização; tributação como instrumento de política econômica ( fiscalidade, extrafiscalidade, 
cumulatividade, não-cumulatividade); 
Noções de Informática: Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos associados à Internet. 
Ferramentas e aplicativos de navegação e de correio eletrônico.  
Organização de informação para uso na Internet, acesso à distância a computadores, transferência de informação 
e arquivos.  
Conceitos de proteção e segurança da informação.  
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: 
conceitos de hardware e de software. 
Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança 
(backup).  
Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas, conceitos básicos sobre Internet, 
web e e-mail.. 
Aplicativos para edição de textos e planilhas eletrônicas (Microsoft). 
Noções de Direito: Fontes do Direito, Hierarquia das Leis, Normas infra-constitucionais, Procedimento Legislativo, 
República Federativa do Brasil, Sistemas e Formas de Governo, Poderes da República Federativa, Consumidor e 
Fornecedor, Garantias Constitucionais, Empregado e Empregador, Contrato de Trabalho, Empresa e Empresário, 
Títulos de Crédito, Contratos Mercantis, Falência, Cidadania, Licitações, Recisão de Contrato de Trabalho, Espécies 
de Tributo, Direito Ambiental. 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 

PROGRAMA COMUM PARA  OS EMPREGOS DE: MÉDICO E SUAS ESPECIALIDADES, CIRURGIÃO 

DENTISTA E SUAS ESPECIALIDADES, BIBLIOTECÁRIO E ENFERMEIRO. 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA  

Compreensão e interpretação de textos. 

Tipos e gêneros textuais: descrição, narração, 

dissertação, propaganda, editorial, cartaz, anúncio, 

artigo de opinião, artigo de divulgação científica, bula, 

charge, tirinha, ofício, carta. 

Estrutura Textual: Progressão temática, parágrafo, 

período, oração, enunciado, pontuação, tipos de 

discurso, coesão e coerência; 

Nível de linguagem: variedade linguística, formalidade e 

informalidade, formas de tratamento, propriedade 

Conjuntos, Conjuntos numéricos; 

Funções; Relações; Função polinomial do 1º e 2º grau; 

Função modular; Função exponencial; Função logarítima; 

Progressões aritméticas e geométricas;  

Matrizes; Determinantes; Sistemas Lineares; 

Análise combinatória;  

Binômio de Newton; Conjuntos de números complexos; 

Polinômios;  

Trigonometria –  

Aplicação no triangulo retângulo, Funções circulares,  
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lexical, adequação comunicativa;  

Língua padrão: ortografia, crase, regência, concordância 

nominal e verbal, flexão verbal e nominal; 

Morfossintaxe: estrutura, formação, classe, função e 

emprego de palavras;  

Semântica: estudo da significação das palavras. 

Relações e identidades trigonométricas,  

Transformações trigonométricas; Equações 

trigonométricas; Inequações trigonométricas; 

Relações de triângulos quaisquer. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Bibliotecário 
Planejamento e Organização de Bibliotecas e Serviços de Informação: Biblioteca Escolar, Planejamento dos 
recursos humanos e do espaço físico, Gestão do Conhecimento, Comunicação Visual; Formação, 
Desenvolvimento, Avaliação e Conservação de Coleções: Políticas para o desenvolvimento de coleções: seleção, 
aquisição e descartes, Avaliação de coleções, Intercâmbio entre bibliotecas, Direitos autorais, Conservação e 
restauração de documentos; Serviço de Referência: Uso de fontes de informação: enciclopédias, dicionários, 
ementários, bibliografias, diretórios, anais, guias bibliográficos, Entrevista de referencia, Estudo e perfil do 
usuário; Representação Descritiva: Código AACR2, Catalogação Cooperativa, Protocolo de comunicação Z39.50; 
Representação Temática: Tipologia das linguagens documentárias: sistemas de classificação bibliográfica e 
classificações facetadas, CDD e CDU; Indexação: Indexação: conceitos, características e linguagens, Vocabulário 
controlado e tesaurus; Tecnologia da Informação: Conhecimento das técnicas de tratamento da informação com 
domínio das tecnologias, Redes e sistemas de informação, Bibliotecas digitais, virtuais, eletrônicas e híbridas, 
Manifesto IFLA sobre Internet, Serviços de referência virtual, Gerenciamento de documentos eletrônicos, Internet 
e intranet; Profissional Bibliotecário: Ética profissional, Competências internacionais, Legislação e Órgãos de 
classe. 

 
Enfermeiro do Trabalho 
Conceitos fundamentais em saúde do trabalhador, Saúde do trabalhador do SUS, Vigilância em saúde do 

trabalhador, Legislação em saúde do trabalhador, Segurança do trabalho, Ergonomia, Toxicologia Ocupacional, 

Epidemiologia, Bio-Segurança, Higiene do trabalho. Exposições ocupacionais a agentes biológicos, radiações, 

substâncias químicas, radio-proteção. Acidentes. Cargas físicas e cargas psíquicas. 

 
Cirurgião Dentista 
Anatomia: osteologia, miologia, pares cranianos, vascularização e fáscias da cabeça e pescoço, espaços teciduais 
potenciais, articulação temporomandibular e seios da dura-máter. Clínica cirúrgica: pré e pós- operatório, 
anestesia local, exodontia, cirurgia pré-protética, hemorragia e hemostasia, dentes inclusos, complicações 
bucossinusais, fraturas faciais, traumatologia, cirurgia da articulação temporomandibular, cirurgia ortognática, 
infecções odontogênicas, alterações de desenvolvimento das estruturas orais e periorais, hiperplasias e 
neoplasias benignas, lesões prémalignas, neoplasias malignas, neoplasias odontogênicas, cistos odontogênicos, 
cistos não odontogênicos, lesões pulpoperiapicais, infecções bacterianas, virais e micóticas, injurias físicas e 
químicas da cavidade oral, patologia das glândulas salivares, doenças dos ossos e das articulações, principais 
manifestações das doenças dos sistemas específicos e distração osteogênica. Farmacologia: vias de introdução 
dos medicamentos, absorção, biotransformação, eliminação, anestésicos locais, vasoconstrictores, analgésicos, 

antiinflamatórios, antibióticos. Radiologia oral e maxilofacial: radiografias dentárias, panorâmicas e extraorais, 
interpretação radiográfica, lesões radiolúcidas dos maxilares, lesões radiopacas dos maxilares, lesões radiolúcidas 
e radiopacas dos maxilares. 
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PROGRAMA COMUM PARA MÉDICO CLÍNICO GERAL E MÉDICO COM ESPECIALIZAÇÃO 

 
SUS Princípios, diretrizes e normatização (Leis 8.080 e 8.142/ 90); Vigilância Epidemiológica e Sanitária;  
Acompanhamento pré-natal, Assistência ao parto, Reconhecimento das príncipais afecções relacionadas à 
Gestação, Moléstia infecciosa Pélvica, Anticoncepção, Ca de colo e Ca de Mama, Climatério e DST. História do 
SUS, Epidemiologia, Lei Orgânica do SUS, Saúde do Trabalhador, Doenças de Notificação Compulsória. Nutrição 
do lactente e da infância, Obesidade infantil, Emergências pediátricas, Síndromes febris da infância. Diabetes, 
Hipertensão Arterial, Asma, Doença pulmonar obstrutiva crônica, Síndromes coronarianas agudas, Osteoartrite, 
Artrite reumatóide, Anemias, Síndrome da imunodeficiência adquirida, Síndrome Metabólica, Cefaléias, AVC, 
Cuidados Paliativos, Emergências Clínicas. Abdome Agudo, Doenças orificiais. Doenças da vesícula biliar, Doença 
do Refluxo Gastro Esofágico, Doença Ulcerosa Péptica, Fraturas de Membros Inferiores e superiores, Sutura de 
Feridas, Litíase Urinária, Obstrução arterial crônica dos membros inferiores, Ca do trato gastro intestinal. Políticas 
de saúde, princípios e diretrizes do SUS. Ética Profissional. Programa Saúde da Família (PSF). Saúde, direito do 
cidadão e dever do Estado, na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 

 
MÉDICO GINECOLOGISTA 
Anatomia do sistema genital feminino. Assistência pré-natal. Assistência ao parto e puerpério. Hemorragias na 
gravidez. Síndromes hipertensivas na gravidez. Isoimunização pelo fator Rh. Planejamento familiar. Climatério. 
Infecções geniturinárias e doenças sexualmente transmitidas. Amenorréias. Dismenorréia. Endocrinologia 
Ginecológica. Patologias Benignas e Malignas do Aparelho Reprodutor. Diagnóstico da gravidez. Drogas e 
gravidez. Assistência ao parto. Cirurgia obstétrica. Assistência ao recém-nascido na sala de parto. Urgências em 
obstetrícia. Ações de vigilância epidemiológica e de imunização. Doenças infecto contagiosas e vigilância em 
saúde. Políticas de saúde, princípios e diretrizes do SUS. Ética Profissional. Programa Saúde da Família (PSF). 
Saúde, direito do cidadão e dever do Estado, na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. 

 
MÉDICO GINECOLOGISTA ONCOLOGISTA 
Anatomia do sistema genital feminino. Assistência pré-natal. Assistência ao parto e puerpério. Hemorragias na 
gravidez. Síndromes hipertensivas na gravidez. Isoimunização pelo fator Rh. Planejamento familiar. Climatério. 
Infecções geniturinárias e doenças sexualmente transmitidas. Amenorréias. Dismenorréia. Endocrinologia 
Ginecológica. 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. 
Patologias Benignas e Malignas do Aparelho Reprodutor. Diagnóstico da gravidez. Drogas e gravidez. Assistência 
ao parto. Cirurgia obstétrica. Assistência ao recém-nascido na sala de parto. Urgências em obstetrícia. Ações de 
vigilância epidemiológica e de imunização. Doenças infecto contagiosas e vigilância em saúde. Políticas de saúde, 
princípios e diretrizes do SUS. Ética Profissional. Programa Saúde da Família (PSF). Saúde, direito do cidadão e 
dever do Estado, na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. 
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 
Insuficiência cardíaca: fisiopatologia, diagnóstico e tratamento; Hipertensão Arterial: Fisiologia Diagnóstico e 
tratamento. Doenças Reumáticas. Endocardite Bacteriana; Arteriogênese. Fatores de Riscos Coronarianos. 
Doença Coronariana Crônica – angina de peito. Síndromes Coronarianas Agudas. Infarto do Miocárdio. Lesões 

valvares Aórticas e Mitrais, Miocardiopatias. Doença de Chagas. Abordagem Clinica das Cardiopatias congênitas. 
Cardiopatia e Gestação. Avaliação Cardiológica para Cirurgia não cardíaca. Políticas de saúde, princípios e 
diretrizes do SUS. Ética Profissional. Programa Saúde da Família (PSF). Saúde, direito do cidadão e dever do 
Estado, na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. 
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MÉDICO ANGIOLOGISTA 
Choque. Hemodinâmica e Fisiopatologia da doença Arterial e da doença Venosa. Métodos não Invasivos em 
Angiologia. Aorto-Arteriografia. Flebografia. Anticoagulantes. Vasodilatadores. Insuficiência Arterial Aguda das 
Extremidades. Embolia Arterial Periférica. Traumatismos Vasculares. Tratamento Clinico da Insuficiência Crônica 
arterial Periférica. Tromboangeite  Obliterante. Arterosclerose. Doença de Raynaud e Doenças Vasoespásticas das 
Extremidades. Fisiopatologia da Formação de Aneurismas. Hemodinâmica e Fisiopatologia das Fístulas Artério 
Venosas. Tratamento Cirúrgico da Hipertensão Reno Vascular. Hipertensão Reno Vascular: Fisiopatologia. Varizes 
de Membros Inferiores: Quadro Clinico, Diagnóstico, Fisiopatologia e Tratamento. Trombose Venosa Profunda. 
Síndrome Pós-Flebitica. Amputação de Membros Inferiores. Dissecção da Aorta. Coagulopatias e Tumores 
Vasculares. Políticas de saúde, princípios e diretrizes do SUS. Ética Profissional. Programa Saúde da Família (PSF). 
Saúde, direito do cidadão e dever do Estado, na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. 
 
MÉDICO NEUROPEDIATRA 
Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária, Emergências 
clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares; 
Avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor do lactente. Transtornos neurológicos neonatais. Recém nato 
hipotônico.  Convulsões neonatais. Crises convulsivas ocasionais e circunstanciais. Estado de mal convulsivo. 
Síndromes epilépticas e drogas anticonvulsivantes. Cefaléias. Infecção e parasitoses do sistema nervoso. Erros 
inatos do metabolismo. Coréias. Enfermidades neuro vasculares. Encefalopatias crônicas não progressivas. 
Maformações congênitas do SNC. Tumores intracranianos. Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas. 
Disfunção cerebral mínima. Deficiência mental. Paralisia cerebral infantil. Hidrocefalia e craniossinostose. 
Hipertensão intracraniana. Traumatismo craniano. Coma na infância. Políticas de saúde, princípios e diretrizes do 
SUS. Ética Profissional. Programa Saúde da Família (PSF). Saúde, direito do cidadão e dever do Estado, na 
Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. 
 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA  
Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária, Emergências 
clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares; 
Embriologia ocular.Anatomia e histologia ocular: órbita - conteúdo e relações anatômicas. Pálpebras e conjuntiva. 
Globo ocular e túnicas fibrosas, vascular e nervosa. Meios dióptricos. Músculos extrínsecos. Aparelho lacrimal. 
Fisiologia da visão. Refração: noções de óptica oftálmica. Vícios de refração. Prescrição de óculos e lentes de 
contato. Patologia, diagnóstico e tratamento das doenças do(a): órbita, conjuntiva, esclera, úvea, retina, vítreo, 
cristalino e aparelho lacrimal e pálpebra.Glaucoma: classificação. Quadro clínico. Diagnóstico. Tratamento clínico 
e cirúrgico. Estrabismo: classificação. Quadro clínico. Diagnóstico. Tratamento clínico e cirúrgico. Repercussões 
oculares de patologias sistêmicas. Urgências em oftalmologia: clínicas e cirúrgicas. Visão sub-normal: diagnóstico 
e tratamento cirúrgico. Transplante de córnea. Campo visual manual e computadorizado. Retina: diagnóstico, 
exames e tratamento clínico e cirúrgico. Pré e pós operatório em oftalmologia. Vitrectomia e vítreo. Laser e suas 
aplicações em oftalmologia. Órtese e prótese ocular. Políticas de saúde, princípios e diretrizes do SUS. Ética 
Profissional. Programa Saúde da Família (PSF). Saúde, direito do cidadão e dever do Estado, na Constituição 
Federal e na Lei Orgânica Municipal. 

 
MÉDICO PNEUMOLOGISTA 
Estrutura e função do sistema respiratório; insuficiência respiratória aguda; asma; doença pulmonar obstrutiva 
crônica; bronquiectasias; broncoscopia - aspectos de diagnose e terapêutico; neoplasias pulmonares; derrame 
pleural; pneumopatias intersticiais; pneumonias; fibrose cística; tromboembolismo pulmonar; embolia gordurosa; 
sarcoidose; e tuberculose. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica 
diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia Controle de infecções 
hospitalares. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Tosse Crônica; Tuberculose. Tromboembolismo Pulmonar; 
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Influenza; Prevenção. Pneumologia Pediátrica: Fibrose cística. Pneumonias. Broncoespasmos. Imunodeficiências. 
Alergias. Supurações Pulmonares: Bronquectasias. Abcesso Pulmonar primário e secundário. Sarcoidose; 
Pneumoconioses; Provas de Função Pulmonar / Gasometria: Interpretação de resultados. Derrames Pleurais. 
Políticas de saúde, princípios e diretrizes do SUS. Ética Profissional. Programa Saúde da Família (PSF). Saúde, 
direito do cidadão e dever do Estado, na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. 
 
MÉDICO ORTOPEDISTA 
Anatomia do sistema musculoesquelético e Articular. Exame físico e semiologia ortopédica. Fraturas, luxações e 
lesões ligamentares do esqueleto axial: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Fraturas do 
membro superior no adulto e na criança: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Fraturas do 
membro Inferior no adulto e na criança: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Afecções  
Infecciosas do aparelho osteomioarticular. Patologias congênitas do esqueleto axial, membros superiores e 
membros inferiores, na criança e no adulto. Vias de acesso em cirurgia traumato-ortopédica. Lesões tumorais e 
pseudo tumorais na criança e no adulto, que afetam o aparelho osteomioarticular. Desordens adquiridas 
acometendo a cartilagem de crescimento. Embriologia, fisiologia do aparelho osteomioarticular. Propedêutica e 
tratamento das deformidades angulares e rotacionais, que acometem o esqueleto axial e apendicular. Radiologia 
convencional e avançada: TC, RM, US. Navegação. Propedêutica e tratamento das afecções degenerativas que 
acometem o esqueleto axial e apendicular. Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho-DORT (ex- L.E.R.). 
Afecções da Coluna Vertebral-Cervicobraquialgias, Dorsalgias,Lombalgias e Lombociatalgias Agudas e Crônicas. 
Urgências em Traumato-Ortopedia e Emergências Traumato-Ortopédicas.  Doenças Osteometabólicas. Políticas 
de saúde, princípios e diretrizes do SUS. Ética Profissional. Programa Saúde da Família (PSF). Saúde, direito do 
cidadão e dever do Estado, na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. 
 
MÉDICO DERMATOLOGISTA 
Exame dermatológico. Dermatoses alérgicas. Acne, Eritema polimorfo e eritema nodoso. Rosácea. Dermatite 
seborréica. Urticária. Farmacodermias. Psoríase. Manifestações dermatológicas de doenças do tecido conjuntivo. 
Discromias. Doenças bolhosas. Líquen plano e erupções liquenóides. Úlcera da perna. Dermatoses 
ectoparasitárias. Dermatoviroses. Micoses. Vitiligo. Alopecia. DST. Zoodermatoses mais comuns no nosso meio. 
Leishmaniose tegumentar americana. Hanseníase. Dermatoses pré-cancerosas. Câncer cutâneo. 
Nevos.Fotodermatoses. Dermatoses ocupacionais. Políticas de saúde, princípios e diretrizes do SUS. Ética 
Profissional. Programa Saúde da Família (PSF). Saúde, direito do cidadão e dever do Estado, na Constituição 
Federal e na Lei Orgânica Municipal. 
 
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA  
Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária, Emergências 
clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares. 
Diabetes Mellitus: Diagnóstico Clínico, Diagnóstico Laboratorial, Tratamento Ambulatorial, Complicações Crônicas 
Diagnóstico e Tratamento, Oculopaticas, Neuropatias, Nefropatias, Angiopatias, Hipoglicemias, Resistência 
Insulínica; Tireóide: Diagnóstico Diferencial dos Nódulos Tireoidianos, Câncer de Tireóide - Diagnóstico e 
Tratamento, Hipertireoidismo, Hipotireoidismo. Tireóide Aguda e Subaguda e Crônica - Diagnóstico e Tratamento; 
Hiperprolactinemia - Diagnóstico e Tratamento. Tumores Hipofisários - DiagnósticoClínico, Laboratorial e 
Radiológico, Diabetes Insipidus e SIADH, Testes Funcionais do Eixo Hipotálamo-Hipofisário; Adrenal: Síndrome de 
Cushing Diagnóstico Diferencial e Tratamento, Insuficiência Adrenal - Diagnóstico e Tratamento, Defeitos de 
Síntese de Adrenal, Hiperaldosteronismo e Hipoaldosteronismo, Feocromocitoma; Puberdade; Puberdade 
Precoce - Diagnóstico e Tratamento, Retardam Puberal - Diagnóstico e Tratamento; Reprodução: Amenorréia - 
Diagnóstico Diferencial e Tratamento, Infertilidade Masculina e Feminina, Hirsutismo - Diagnóstico Diferencial e 
Tratamento, Síndrome de Ovários Policísticos, Menopausa e Reposição Hormonal, Tumores Ovarianos e 
Testiculares; Alterações Metabólicas: Diagnóstico Diferencial de Obesidade, Hiperlipemias - Diagnóstico e 
Tratamento, Tratamento Dietético de Obesidade e Hiperlipemias; Paratireóides: Hiperparatireoidismo - 
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Diagnóstico e Tratamento, Hipoparatireoidismo - Diagnóstico e Tratamento, Diagnóstico Diferencial das 
Hipercalcemias, Osteoporose - Diagnóstico e Tratamento, Diagnóstico Diferencial dos Distúrbios de Calcificação. 
Políticas de saúde, princípios e diretrizes do SUS. Ética Profissional. Programa Saúde da Família (PSF). Saúde, 
direito do cidadão e dever do Estado, na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. 
 
MÉDICO INFECTOLOGISTA 
Febre, septicemia, infecções em pacientes granulocitopenicos. Infecções causadas por microrganismos 
anaeróbicos, tétano, meningite por vírus e bactérias, abscesso cerebral, sinusites, difteria. Tuberculose, 
pneumonias bacterianas, viróticas e outras. Empiema pleural, derrames pleurais. Toxoplasmose, leptospirose, 
hantaviroses. Actinomicose, nocardias, infecções fúngicas. Endocardite, pericardite, gastroenterocolites 
infecciosas e virais. Hepatite por vírus. Leishmaniose cutânea e visceral, febre tifóide, dengue, varicela, sarampo, 
rubéola, escarlatina, caxumba, coqueluche, herpes simples e zoster.  Esquistossomose, filariose, parasitoses por 
helmintos e protozoários. Imunizações. Doenças sexualmente transmissíveis. Controle de infecções hospitalares. 
Síndrome da imunodeficiência adquirida. Cólera, raiva, malaria. Antibióticos e antivirais. Políticas de saúde, 
princípios e diretrizes do SUS. Ética Profissional. Programa Saúde da Família (PSF). Saúde, direito do cidadão e 
dever do Estado, na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA E MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL 
Semiologia Psiquiátrica; Psicose sintomática; Quadros Cérebros-Orgânicos (incluindo Epilepsia, Oligofrenias e 
Demências; Alcoolismo e dependência de drogas; Depressões e Psicose Maníaco-Depressiva; Esquizofrenia; 
Neurose; Urgências Psiquiátricas; Psicoterapia e Psicofarmacoterapia; Psicopatologia infantil; Conhecimento da 
estrutura e do funcionamento do Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS; Medicamentos psicotrópicos. 
Políticas de saúde, princípios e diretrizes do SUS. Ética Profissional. Programa Saúde da Família (PSF). Saúde, 
direito do cidadão e dever do Estado, na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. 
 
MÉDICO PEDIATRA 
Neonatologia: Cuidados e exame físico do RN. Reanimação neonatal. Icterícia neonatal. Sepse neonatal. 
Distúrbios respiratórios do RN. Infecções perinatais. Distúrbios metabólicos do RN. Colestase neonatal.   
Crescimento e desenvolvimento. Aleitamento materno. Desnutrição e hipovitaminoses. Obesidade. Anemias. 
Imunizações, Diarréias aguda, crônica e persistente. Parasitoses intestinais. Infecções de vias aéreas superiores. 
Bronquiolite. Pneumonias. Asma brônquica. Difteria. Violência infantil. Ações de vigilância epidemiológica e de 
imunização. Doenças infecto contagiosas e vigilância em saúde. Políticas de saúde, princípios e diretrizes do SUS. 
Ética Profissional. Programa Saúde da Família (PSF). Saúde, direito do cidadão e dever do Estado, na Constituição 
Federal e na Lei Orgânica Municipal. 
 
MÉDICO  OTORRINOLARRINGOLOGISTA  
Exames complementares invasivos e nãoinvasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária, emergências 
clinicas, ética e legislação profissional. Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares. 
Fossas nasais e cavidades paranasais: anatomia, fisiologia e propedêutica de nariz e seios paranasais. Endoscopia 
nasosinusal; rinites agudas e crônicas; alterações vasomotoras das rinites e rinopatias; rinites específicas e alergia 
nasal; sangramento nasal; epistaxes; deformidades do 
septo nasal; cirurgia do septo nasal; tumores benignos e malignos do nariz; sinusites agudas e crônicas; 
complicações das sinusites; faringe: anatomia e fisiologia do faringe (rino, oro e hipofaringe); amigdalites agudas; 
doenças crônicas de amígdalas e adenóides; tumores benignos e malignos do faringe; laringe; anatomia e 
fisiologia; propedêutica; diagnóstico de alterações laríngeas; paralisias do laringe; tumores malignos e benignos 
do laringe; Microcirurgia do laringe: técnicas e indicações traqueostomia: indicações; ouvidos: anatomia e 
fisiologia da audição; anatomia e fisiologia vestibulares; Semiologia: audimetria, timpanometria, 
eletronistagmografia; BERA (audiometria de tronco cerebral), disacusias, classificação; otites externas e outras 
alterações do ouvido externo; otites médias agudas; otites médias crônicas; otite serosa; cirurgia da otite média 
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crônica e do colesteatoma; complicações das otites médias agudas e crônicas; paralisia facial otogênica; trauma e 
fraturas do osso temporal; tumores do nervo acústico-vestibular; surdez neurosensorial; surdez súbita; 
otosclerose e cirurgia para otosclerose; surdez congênita. Políticas de saúde, princípios e diretrizes do SUS. Ética 
Profissional. Programa Saúde da Família (PSF). Saúde, direito do cidadão e dever do Estado, na Constituição 
Federal e na Lei Orgânica Municipal. 
 
MÉDICO NEUROLOGISTA  
Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária, Emergências 
clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares. 
Infecções do sistema nervoso central. Doenças Vasculares Cerebrais. Hipertensão intracraniana. Comas. 
Epilepsias. Doenças Desmilelinizantes. Doenças neuromusculares. Neuropatias periféricas. Demências. Doenças 
Congênitas. Algias e Cefaléias. Princípios gerais da Psicofarmacologia. Doenças Extrapiramidais. Doenças 
Metabólicas e tóxicas. Sono normal e seus distúrbios. Alcoolismo e crise de abstinências. Políticas de saúde, 
princípios e diretrizes do SUS. Ética Profissional. Programa Saúde da Família (PSF). Saúde, direito do cidadão e 
dever do Estado, na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. 
 
MÉDICO REUMATOLOGISTA  
Amiloidose; Anatomia e fisiologia do sistema músculo.esquelético; Artrite reumatóide; Artrites infecciosas e 
reativas; Artrites micro- cristalinas; Displasia óssea e articular; Doença de Behçet; Doença de Paget; Doença mista 
do tecido conjuntivo e síndromes de superposição; Doenças osteometabólicas; Doenças reumáticas de partes 
moles; Doenças sistêmicas com manifestações articulares; Enfermidades da coluna vertebral; Enfermidades 
reumáticas da criança e do adolescente; Epidemiologia das doenças reumáticas; Esclerose sistêmica e síndromes 
relacionadas; Espondiloartropatias; Exame clínico do paciente reumático; Febre reumática; Fibromialgia; 
Imunogenética das doenças reumáticas; Lúpus eritematoso sistêmico; Mecanismos de ação e efeitos colaterais 
das drogas utilizadas em Reumatologia; Mecanismos de ação e efeitos colaterais dos medicamentos biológicos 
utilizados em Reumatologia; Mecanismos envolvidos no desenvolvimento da auto.imunidade. Mecanismos 
etiopatogênicos da dor e inflamação, Miopatias inflamatórias idiopáticas, Neoplasias articulares, Osteoartrite, 
Osteonecroses, Sarcoidose, Síndrome de Sjogren, Síndrome dos anticorpos antifosfolipídes. Políticas de saúde, 
princípios e diretrizes do SUS. Ética Profissional. Programa Saúde da Família (PSF). Saúde, direito do cidadão e 
dever do Estado, na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. 
 
MÉDICO RADIOLOGISTA 
Princípios físicos relacionados aos exames de radiografia, ecografia e tomografia computadorizada. Fisiopatologia 
e semiologia nos exames radiográficos simples e contrastados, ecográficos, tomografia computadorizada, 
ressonância magnética e mamografia nos seguintes órgãos e sistemas: sistema nervoso central, sistema 
pulmonar, sistema gastrointestinal, sistema eniturinário, sistema musculoesquelético, sistema cardiovascular, 
sistema reprodutor, mamas e sistema endócrino. Políticas de saúde, princípios e diretrizes do SUS. Ética 
Profissional. Programa Saúde da Família (PSF). Saúde, direito do cidadão e dever do Estado, na Constituição 
Federal e na Lei Orgânica Municipal. 
 
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA: 
Hemorragia varicosa e não varicosa.  Esofagite por cândida, herpes e citomegalovirus. Esôfago de Barrett. 
Neoplasias de esôfago.  Estenose esofágica. Uso de corantes em endoscopia. Doença ulcerosa péptica. Neoplasia 
gástrica precoce e avançada. Gastrite. Helicobacter pylori. Lesões subepiteliais. Ecoendoscopia. Pólipos. 
Desinfecção do endoscópio. Sedação em endoscopia. Colangiopancreatografia retrograda endoscópica. Políticas 
de saúde, princípios e diretrizes do SUS. Ética Profissional. Programa Saúde da Família (PSF). Saúde, direito do 
cidadão e dever do Estado, na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. 
 
MÉDICO ALERGISTA E IMUNOLOGISTA 
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Alergia e imunologia básica.  Mecanismos imunes (antígenos, complexo maiorehistocompatibilidade, 
imunogenetica, imunoglobulinas, receptores de célula T, interação ligante-receptor, sistema 
cinema/complemento, imunidade inata).  Anatomia e elementos celulares do sistema imune. Imunimodulacao: 
estrutura funcional das citosinas e mecanismos de ação, mediadores inflamatórios, imunomoduladores (drogas, 
anticorpos, moléculas recombinantes). Resposta imune: mediada por IGE, IGA, IGM, complexo imune, por células 
e outras (Natural Killer).  Imunidade de mucosa (especifica e nao-especifica). Imunologia dos transplantes. 
Imunologia tumoral. Imunorregulacao (tolerância, interação celula-celula, rede idiotipica apoptose). Alergia e 
imunologia clinica. Doencas alérgicas. Trato respiratório superior. Rinite, sinusite, polipose nasal e otite perosa 
bacteriana), desordens laringeas. Testes cutaneos, citometria nasal, raios X de seios da face, tomografia 
computadorizada, ressonância magnética). Doenças oculares (conjuntivites alérgicas). Doenças dermatológicas 
(urticaria, angioderma, dermatite atômica, urticaria pigmentosa, erupção cutânea por drogas, eritema 
multiforme, eritema nodoso e outras desordens imunológicas). Trato respiratório inferior (asma, aspergilose 
bronca pulmonar alérgica, pneumonia de hipersensitividade, doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, 
síndrome do cílio imóvel, sarcoidose).  Reações adversas a alimentos (alergia alimentar, intolerância alimentar, 
sensibilidade secundaria ao glúten, outras reações adversas a alimentos). Anafilaxia. Alergia a picada de inseto.  
Imunodeficiência primaria e adquiridas (HIV).  Desordens imunorregulatórias (lúpus). Políticas de saúde, 
princípios e diretrizes do SUS. Ética Profissional. Programa Saúde da Família (PSF). Saúde, direito do cidadão e 
dever do Estado, na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. 
 
MÉDICO GERIATRA 
Aspectos gerais do envelhecimento e gerontologia. Transição demográfica e epidemiológica. Teorias sobre o 
envelhecimento. Aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento. Política Nacional do Idoso, aspectos legais 
e éticos. O idoso na sociedade. Equipe Multidisciplinar, modalidades de atendimento. Cuidados com o paciente 
terminal. Prevenção e promoção de saúde. Sexualidade no idoso. Geriatria. Psicogeriatria: demências, delírios e 
depressão. Instabilidade postural e quedas. Imobilidade e ulceras de pressão. Incontinência urinaria e fecal. 
Iatrogenia e farmacologia no idoso. Hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, arritmias, doenças coronarianas e 
cerebrovasculares no idoso. Parkinson, tremores, neuropatias e epilepsia. Pneumonias, doença pulmonar 
obstrutiva crônica, embolia pulmonar. Reabilitação. Nutrição. Visão e Audição. Osteoartrite, osteoporose e paget. 
Diabetes e tireóide. Anemia e mieloma. Imunizações e infecções. Neoplasias. Doenças dermatológicas. Aparelho 
gastrointestinal. Infecção urinaria. Terapia de reposição hormonal. Políticas de saúde, princípios e diretrizes do 
SUS. Ética Profissional. Programa Saúde da Família (PSF). Saúde, direito do cidadão e dever do Estado, na 
Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. 
 
MÉDICO UROLOGISTA 

Câncer de bexiga. Câncer de próstata. Cirurgias urológicas. Disfunção erétil. Hiperplasia prostática. Incontinência 
urinária de esforço. Infecções inespecíficas do trato urinário. Infertilidade masculina. Patologias da genitália 
masculina. Terminologia urológica. Trauma do aparelho urogenital. Tuberculose urogenital. Tumores renais. 
Urgências em Urologia. Urolitíase. Uropediatria. Políticas de saúde, princípios e diretrizes do SUS. Ética 
Profissional. Programa Saúde da Família (PSF). Saúde, direito do cidadão e dever do Estado, na Constituição 
Federal e na Lei Orgânica Municipal. 
 
MÉDICO FISIATRA 
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Conceito de Fisiatria ou Medicina Física e Reabilitação. Conceito de deficiência. Processo de reabilitação. O 
Processo de reabilitação global do paciente.  Fluxograma do processo de reabilitação. Atuação 
multidisciplinar.Posição do fisiatra em relação a equipe multidisciplinar e as demais especialidades médicas. 
Conceito de elegibilidade e inegibilidade em reabilitação. Anamnese e exame físico em fisiatria. Anamnese em 
Fisiatria. Exame físico em Fisiatria: exame físico geral e especifico. Diagnostico de funcionalidade.  Prognostico 
da reabilitação.  Exames complementares em fisiatria. Indicação e interpretação de exames. Rotina especifica 
de exames.  Exames especiais em Fisiatria: Eletrodiagnostico, Eletroneuromiografia, Potenciais Evocados e 
Urodinâmica.  Anatomia do sistema nervoso Central e Periférico. Anatomia do sistema musculo-esquelético. 
Fisiologia aplicada a fisiatria. Neurofisiologia.  Fisiologia do ato motor.  Desenvolvimento neuromotor. 
Fisiologia do Exercício.  Cinesiologia. Cinemática: posição e movimentos por planos, cadeias cinéticas. 
Artrocinemática: aplicabilidade da goniometria. Cinética: teorias do movimento, o estudo da estática. 
Interação dos fatores mecânicos e fisiológicos na função muscular.  Estudo da marcha humana. Física aplicada.  
Mecânica, eletricidade, vibrações, ondas, luz, calor. Biofísica aplicada. Ação dos agentes físicos sobre o 
organismo. Conhecimentos básicos em termoterapia, eletroterapia, mecanoterapia, fototerapia e 
hidroterapia.  Farmacocinética e farmacodinâmica. Farmacocinética das drogas mais usadas em Fisiatria. 
Farmacodinâmica das drogas mais usadas em Fisiatria.  Farmacoterapia em fisiatria.  Farmacoterapia 
relacionada a dor, inflamação e aos distúrbios do movimento. Associações e interações medicamentosas. 
Fisioterapia.  Termoterapia, Eletroterapia, Fototerapia,  Hidroterapia,  Mecanoterapia, Cinesioterapia, 
Massoterapia. Prescrição do tratamento fisioterápico.  Terapia ocupacional. Políticas de saúde, princípios e 
diretrizes do SUS. Ética Profissional. Programa Saúde da Família (PSF). Saúde, direito do cidadão e dever do 
Estado, na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. 

MÉDICO AUDITOR 
Definições de Auditoria. Assistência médica suplementar. Código de ética médica. Resolução do Conselho 
Federal de Medicina nº 1.466/96. Normas técnicas para análise de procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais. 
As glosas e as cobranças indevidas. Auditor Médico do Sistema Único de Saúde – SUS. Glosa: conceitos, 
legitimidade, aplicação, fundamentação, motivos. Fundo Municipal de Saúde. Plano Municipal de Saúde e 
Relatório de Gestão. Legislação SUS: Constituição Federal de 1988. Constituição Estadual. Lei 8.080 de 
19/09/90. Lei 8.142 de 07/12/90. Decreto 99.438 de 07/08/90. Resolução nº 33 de 23/12/92. Portaria 1475 de 
12/08/94. Lei 4.320 de 07/03/64 e Decreto 1.232 de 30/08/94. Decreto 1.651 de 28/09/95. Decreto 4.566 de 
09/10/95. Processos de Cadastramento e Contratação de Prestadores de Serviço de acordo com a Lei 
8.666/93. NOB 1996. NOAS/2001. NOAS/2002. NOAS/2003. Situação de saúde da população: perfil 
epidemiológico, indicadores de saúde. Higiene e Segurança no trabalho. Materiais especiais, órteses e 
próteses. Lista de procedimentos médicos AMB/92/96/99. Gestão de custos médico-hospitalares. 

   

 
 
 
 
 

 


