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CONCURSO PÚBLICO 

 

EDITAL nº 001/2014 

 

O PRESIDENTE DA FUSAM - FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, e a Ata de Reunião do Conselho Administrativo, 
resolve: 

TORNAR PÚBLICO 

Este Regulamento Especial do Edital nº 01/2014 destinado a abertura de cargos através do Concurso Público Municipal de nº 01/2014, de 
Provas para o preenchimento de vagas no quadro de pessoal e formação de cadastro reserva, de provimento efetivo constante da Ata de 
Reunião do Conselho Administrativo. O candidato aprovado será submetido a Estágio Probatório nos termos do artigo 41 da Constituição 
Federal. 

 O Concurso Público terá a coordenação da Comissão Organizadora designada para atender o presente Edital, nomeada através da Portaria 
n° 070, de 19 de Dezembro de 2013, nos termos da legislação vigente. 
 
Estabelece ainda as presentes instruções especiais que regulamentarão todo o processo de seleção ora instaurado. 

I N S T R U Ç Õ E S E S P E C I A I S 

CAPÍTULO I – Das Disposições Preliminares  

1.1  O número de vagas e demais informações esta descrita no Anexo I deste edital.  
 

CAPÍTULO II – Das Inscrições 

2.1 – A inscrição do candidato implica no conhecimento prévio e na tácita e expressa aceitação das instruções e normas estabelecidas 

neste Edital e seus anexos.  

2.2 – Condições de inscrição 

2.2.1- Ser brasileiro ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos 

(Decreto nº 70.436, de 18/04/72, Constituição Federal - §1° do Art 12 de 05/10/88 e Emenda nº 19, de 04/06/98 - Art. 3º). 

2.2.2- Ter, na data da posse, 18 (dezoito) anos completos. 

2.2.3- Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, do serviço militar. 

2.2.4- Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos. 

2.2.5- Não ter sido demitido por justa causa por órgão público federal, estadual e municipal. 

2.2.6- Possuir aptidão física e mental. 

2.2.7- Possuir e comprovar o pré-requisito para o cargo, à época da posse.   

2.2.8- Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital. 

2.2.9  - Da Isenção da Taxa de Inscrição: 
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2.2.9.1 - Ficará isento do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que comprovarem ser doadores de sangue, em conformidade 

com a Lei Municipal nº 5047 de 1º d e julho de 2011. 
 

2.3 - As inscrições serão efetuadas pela internet, no site ww.iuds.org.br, durante o período das 12h00min horas do dia 06 de Janeiro 

de 2014, até às 23 horas e 59 minutos do dia 26 de janeiro de 2014. 

2.4. Após o horário de encerramento das inscrições citado no item anterior, a ficha de inscrição e o boleto bancário não estarão mais 
disponíveis no site.  
 
2.5. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá:  

a) Acessar o site www.iuds.org.br, durante o período de inscrição; 

b) Localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público  da FUSAM - FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO MUNICÍPIO DE 

CAÇAPAVA; 

c) Ler atentamente o respectivo Edital e preencher corretamente a ficha de inscrição nos moldes previstos neste Edital. 

d) Imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição em qualquer agência da rede bancária, de acordo com os 

valores discriminados abaixo: 

NÍVEL VALORES EM R$ 

Fundamental 20,00 

Médio/Técnico 22,00 

Superior 25,00 

  

2.6. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até 24 horas após emissão do boleto bancário. 

2.6.1. Caso o candidato perca o prazo do item anterior, terá que emitir novo boleto de pagamento da taxa de inscrição. 

2.6.2- O candidato somente conseguirá uma nova via citado no item acima, até a data limite das inscrições. 

2.7. As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição. 

2.8. O candidato inscrito não deverá enviar cópia de documento de identidade, sendo de sua exclusiva responsabilidade a correção e a 

veracidade dos dados cadastrais informados no ato da inscrição, sob as penas da lei. 

2.9. O IUDS não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 

transferência de dados. 

3.0  Informações complementares acerca da inscrição estarão disponível no endereço eletrônico www.iuds.org.br  

CAPÍTULO III – Do Deferimento da Inscrição Preliminar 

3.1. Após o término das inscrições, será divulgada a relação com o nome dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas no site do 

IUDS: www.iuds.org.br 

3.2. Do indeferimento do pedido de inscrição, caberá recurso no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da publicação no site do 

IUDS: www.iuds.org.br 

3.3. Serão indeferidos sumariamente os recursos protocolados fora do prazo do item 3.2. deste edital. 

http://www.iuds.org.br/
http://www.iuds.org.br/
http://www.iuds.org.br/
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3.4. Os recursos julgados serão divulgados nos sites www.iuds.org.br  

3.5. Não haverá devolução do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que tiver indeferida sua inscrição. 

3.6. Considera-se indeferida a inscrição preliminar do candidato que: 

a) não recolher a taxa de inscrição; 

 b) prestar informações inverídicas quando do preenchimento da ficha de inscrição; 

c) omitir dados ou preencher incorretamente a ficha de inscrição. 

CAPÍTULO IV – Do Comprovante da Confirmação de Inscrição 

4.1. O candidato poderá acessar o site da organizadora www.iuds.org.br, a partir do dia 10 de Fevereiro de 2014, para imprimir a 

Confirmação de sua inscrição, na qual estarão especificados o horário, local e sala de realização da prova escrita. 

4.2. O comprovante de confirmação de inscrição impresso via Internet, deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos 

locais de realização das provas, juntamente com documento original de identidade. 

4.3. É responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção do comprovante de confirmação de inscrição. 

CAPÍTULO V – Da Inscrição para Portadores de necessidades Especiais 

5.1. Ao candidato Portador de Necessidades Especiais serão reservados 5% (cinco por cento) das vagas ofertadas conforme ANEXO II deste 

edital, desde que a deficiência seja compatível com o cargo, sendo que as vagas serão preenchidas na forma da Lei nº 7.853/89 

regulamentada pelo Decreto n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 1999, 

alterado pelo Decreto Lei nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004. 

5.1.1. Na aplicação deste percentual serão desconsideradas as partes decimais inferiores a 0,5 (cinco décimos) e arredondadas 

aquelas iguais ou superiores a tal valor; 

5.1.2. Os portadores de necessidades especiais, resguardadas as condições especiais previstas na legislação própria, participarão 

da Seleção em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere às provas aplicadas, ao conteúdo das mesmas, 

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

candidatos. 

5.2. Para concorrer às vagas destinadas aos candidatos portadores de necessidades especiais, o candidato deverá, no ato de inscrição, 

declarar-se Portador de Necessidades Especiais e enviar via SEDEX laudo médico, original ou cópia autenticada, emitido nos últimos 12 

(doze) meses, atestando o nome da doença, a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente do Código Internacional de Doenças (CID), bem como à provável causa da deficiência, na forma do itens 5.3 ou 5.4, e o 

requerimento constante do Anexo II,  deste edital. 

5.3. O candidato Portador de Necessidades Especiais deverá enviar até 1(um) dia após o termino do período de inscrições, ou seja até o dia 

27 de janeiro de 2014, nos horários determinados neste edital, o laudo médico, original ou cópia autenticada, a que se refere o subitem 

5.2 deste edital e o requerimento constante do Anexo II, devidamente preenchido e assinado, com os dizeres Concurso Público – FUSAM – 

Caçapava – LAUDO MÉDICO, para o Endereço: Rua: Silva Bueno, 867 – Sala 11 – Bairro: Ipiranga – São Paulo. 

5.4. O laudo médico, original ou cópia autenticada, terá validade somente para este concurso e não será devolvido, tampouco será 

fornecida cópia desse laudo. 

5.5. O candidato Portador de Necessidades Especiais poderá requerer na forma do subitem 6.9, deste edital, no ato de inscrição, 

tratamento diferenciado para os dias de aplicação da prova, indicando as condições de que necessita para a sua realização, conforme 

previsto no artigo 40, parágrafos 1° e 2°, do Decreto n.° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 21 de 

http://www.iuds.org.br/
http://www.iuds.org.br/
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dezembro de 1999 e alterado pelo Decreto n.° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 

2004. 

5.6. O candidato que, no ato de inscrição, declarar-se Portador de Necessidades Especiais, se aprovado e classificado na Seleção, terá seu 

nome publicado em lista à parte e, caso obtenha classificação necessária, figurará também na lista de classificação geral. 

5.7. O candidato que se declarar Portador de Necessidades Especiais, caso aprovado e classificado na seleção, será convocado para 

submeter-se à perícia médica promovida pela Junta Médica designada pela FUSAM, que verificará sua qualificação como Portador de 

Necessidades Especiais, o grau da deficiência e a capacidade para o exercício do respectivo cargo e que terá decisão determinativa sobre a 

qualificação, nos termos do Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 

1999 e alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004. 

5.8. O candidato mencionado no subitem 5.7 deste edital, deverá comparecer à junta médica munido de laudo médico original ou de cópia 

autenticada do laudo que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente do CID, 

conforme especificado no Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 

1999 e alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004, bem 

como à provável causa da deficiência, quando de sua convocatória para contratação. 

5.9. A inobservância do disposto nos subitens 5.2 a 5.7 deste edital ou o não comparecimento ou a reprovação na junta médica acarretará 

a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos portadores de deficiência. 

5.10. A conclusão da junta médica referida no subitem 5.8 deste edital acerca da incapacidade para o adequado exercício das 

atribuições do cargo elimina o candidato do Concurso. 

5.11. Quando a junta médica concluir pela inaptidão do candidato, havendo recurso, constituir-se-á junta pericial para nova inspeção, da 

qual poderá participar profissional indicado pelo candidato. 

5.12. A indicação de profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de ciência do 

laudo referido no subitem 5.10. 

5.13. A junta pericial deverá apresentar o laudo conclusivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados, a partir da data de realização do 

novo exame. 

5.14. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica referenciada no item anterior. 

5.15. A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelo candidato será avaliada, ainda, durante o período 

de estágio probatório. 

5.16. O candidato que não for considerado APTO para o exercício das atribuições do cargo pela junta pericial como Portador de 

Necessidades Especiais, nos termos do art.4
o
 do Decreto Federal n

o
 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal n

o
 5.296, de 

02/12/2004 será eliminado do Concurso. 

5.17. As vagas definidas no Anexo I deste edital que não forem providas por falta de candidatos portadores de deficiência ou por 

reprovação na seleção ou na junta médica serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação. 

CAPÍTULO VI – Das Disposições Gerais Sobre as Inscrições 

6.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer e concordar com as disposições e exigências deste edital. 

6.2. É vedada a inscrição condicional, fora do prazo de inscrições, via postal, via fax e (ou) via correio eletrônico. 

6.3. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato. 
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6.4. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados, localizados em qualquer agência do Banco do Brasil, da 

Caixa Econômica Federal e dos Correios, ou na Receita Federal, em tempo hábil, isto é, de forma que consiga obter o respectivo número 

antes do término do período de inscrição. 

6.5. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a IUDS do direito de 

excluir da Seleção aquele que não preencher o formulário de forma completa e correta. 

6.6. O candidato deverá obrigatoriamente preencher de forma completa o campo referente a nome, endereço e telefone, bem como 

deverá informar o CEP correspondente à sua residência. 

6.7. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma. 

6.8. É vedada a transferência para terceiros do valor pago da taxa de inscrição. 

6.9. Os candidatos que necessitarem de qualquer tipo de atendimento diferenciado, portadores de necessidades especiais ou não, para a 

realização da prova deverão solicitá-lo na ficha de inscrição e preencher requerimento nos molde do Anexo III, indicando a necessidade 

específica, encaminhando, juntamente com o requerimento, a documentação necessária, para o local estabelecido no subitem 5.3, no 

prazo máximo de 1(um) dia após o final do período das inscrições. 

6.9.1. O requerimento deve constar solicitação detalhada da condição especial, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença – (CID), quando for o caso, bem como a qualificação completa do 

candidato e especificação do cargo para o qual está concorrendo. 

6.10. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um acompanhante, que ficará em sala 

reservada para essa finalidade e será responsável pela guarda da criança. A candidata sem acompanhante não fará a prova. 

6.10.1. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova, 

acompanhada de uma fiscal. 

6.10.2. Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada a 

permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata. 

6.10.3 A criança deverá ser acompanhada, em ambiente reservado para este fim, de adulto responsável por sua guarda (familiar 

ou terceiro indicado pela candidata). 

6.10.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 

6.11. Os candidatos que não fizerem a solicitação da condição especial até o término das inscrições seja qual for o motivo alegado, não 

terão a condição atendida. 

6.12. A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade, de razoabilidade e prévia comunicação. 

CAPÍTULO VII – Da Divulgação 

7.1. A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e os demais Aditivos, se houver, relativos às informações referentes às etapas deste 

Concurso Público será publicado no site www.iuds.org.br  

7.2. É de responsabilidade exclusiva do Candidato o acompanhamento das etapas deste Concurso Público através dos meios de divulgação 

citados. 

CAPÍTULO VIII – Das Provas 

8.1 - O Concurso Público será realizado da seguinte forma, a saber: 

NÍVEL SUPERIOR  

Fase Única – PROVA OBJETIVA – ELIMINATÓRIA. 

http://www.iuds.org.br/
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NÍVEL MÉDIO  

Fase Única – PROVA OBJETIVA – ELIMINATÓRIA. 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

Fase Única – PROVA OBJETIVA – ELIMINATÓRIA. 

 

8.2. O tempo de duração da totalidade da Prova Objetiva será de 03 (três) horas, já incluído o tempo para preenchimento da folha de 

resposta. 
8.3. Os locais e os horários de realização da prova objetiva serão divulgados conforme disposições do Capítulo VII, deste Edital. 

8.4. Será de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no 

horário determinado. 

CAPÍTULO IX – Da Prova Objetiva 

9.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões de múltipla escolha que versarão sobre o Conteúdo 

Programático constante do Anexo IV deste Edital. 

9.1.1 Do Tipo: 
 A Prova Objetiva valerá 100 (cem) pontos. Será composta de 40 (quarenta) questões para todos os cargos, cada questão conterá 
4 (quatro) alternativas de resposta, identificadas pelas letras a, b, c, d, sendo correta apenas uma dessas alternativas.  
 A relação de disciplinas, a quantidade de questões por disciplina, o valor de cada questão e a pontuação necessária para 
aprovação na Prova Objetiva estão descritos nos quadros a seguir: 

 
QUADRO 01 – NÍVEL SUPERIOR: Analista de RH, Biólogo, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Cirurgião Dentista (Buco 

Maxilo), Médico Angiologista, Médico Cardiologista, Médico Clínico Geral (Plantonista), Médico Clinico Geral 

(Clinica Médica), Médico G/O, Médico Hematologista, Médico Infectologista, Médico Intesivista (Plantonista), 

Médico Otorrino, Médico Ortopedista, Médico Pediatra (Plantonista), Médico Ultrassonografista, Médico 

Urologista, Nutricionista, Psicólogo. 
 

 

Disciplina Nº de Questões PONTUAÇÃO 

Por Questão Total Mínimo para Aprovação 

Português 10 2,5 25  

Matemática 10 2,5 25  

Conhecimentos Específicos 10 2,5 25  

Conhecimentos Gerais 10 2,5 25  

TOTAL 40  100 50 pontos 
 
 

         QUADRO 02 – TÉCNICO: Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Radiologia, Técnico de Imobilização Ortopédica, 

Técnico Patologia Clínica, Técnico em Radiologia, Técnico Segurança do Trabalho. 
 

 

Disciplina Nº de Questões PONTUAÇÃO 

Por Questão Total Mínimo para Aprovação 

Português 10 2,5 25  

Matemática 10 2,5 25  

Conhecimentos Específicos 10 2,5 25  

Conhecimentos Gerais 10 2,5 25  

TOTAL 40  100 50 pontos 

 
QUADRO 03 – NÍVEL MÉDIO: Auxiliar Administrativo I, Auxiliar de Manutenção, Telefonista e Vigia.  

 

Disciplina Nº de Questões PONTUAÇÃO 

Por Questão Total Mínimo para Aprovação 

Português 15 2,5 37,5  
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Matemática 15 2,5 37,5  

Conhecimentos Gerais 10 2,5 25  

TOTAL 40  100 50 pontos 

 
           QUADRO 04 – NÍVEL FUNDAMENTAL: Ajudante de Pedreiro, Auxiliar de Serviços Gerais (Higienização), Auxiliar de Serviços 

Gerais (Lavanderia), Contínuo, Pedreiro e Pintor. 
 

 

Disciplina Nº de Questões PONTUAÇÃO 

Por Questão Total Mínimo para Aprovação 

Língua Portuguesa 15 2,00 30 - 

Matemática 15 2,00 30 - 

Conhecimentos Gerais 10 4,00 40  

TOTAL 40  100 50 pontos 
 
 

9.2. A prova objetiva será corrigida por meio de processamento eletrônico. 

CAPÍTULO X – Da Prestação da Prova Objetiva 

10.1. A prova Objetiva será realizada na cidade de Caçapava, Estado de São Paulo, podendo ser utilizadas cidades circunvizinhas, conforme 

a necessidade e conveniência da administração, sendo que a data da prova, locais e horários serão divulgados oportunamente nos termos 

do Capítulo VII, deste Edital. 

10.2. Será vedada a realização das provas fora do local designado. 

10.3. Não será permitido o ingresso de candidatos, no estabelecimento de realização de provas, após o fechamento dos portões. 

10.4. O horário de início da Prova será definido, dentro de cada sala de aplicação, observado o tempo de duração estabelecido no  subitem 

8.2 deste edital. 

10.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de: 

a) protocolo de inscrição; 

b) original de documento de identidade pessoal; 
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

 

10.6. São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, 

Forças Armadas, Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; Passaporte brasileiro; Identidade para Estrangeiros; Carteiras 

Profissionais expedidas por órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade, Carteira do 

Trabalho, bem como a Carteira Nacional de Habitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97). 

10.7. O protocolo de inscrição não terá validade como documento de identidade. 

10.8. Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados, ainda que autenticados, ou quaisquer outros documentos 

diferentes dos acima definidos. 

10.9. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. 

10.10. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, 

deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias. O candidato 

será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 

10.11. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas referentes à 

fisionomia ou à assinatura do portador. 
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10.12. Não será permitida, durante a realização das provas a comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

10.13. No dia de aplicação das provas, não será permitido ao candidato durante a aplicação das provas, portar armas ou aparelhos 

eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo data bank, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador e outros). 

Caso o candidato leve alguma arma e/ou algum aparelho eletrônico, estes deverão ser recolhidos pela Coordenação/Fiscais de sala. O 

descumprimento da presente instrução implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude. 

10.14. O IUDS não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização 

da prova, nem por danos neles causados. 

10.15. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. 

10.16. No dia da realização da prova, na hipótese de o candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova, o IUDS 

procederá à inclusão do referido candidato, por meio de preenchimento de formulário condicional com a apresentação de documento de 

identificação pessoal, conforme subitem 10.6 e do comprovante de pagamento original. 

10.16.1. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional e será confirmada pelo IUDS, com o intuito 

de verificar a pertinência da referida inclusão. 

10.16.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o subitem 10.16., a mesma será automaticamente cancelada sem 

direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

10.17. Poderá ser admitido o ingresso de candidato que não esteja portando o comprovante de inscrição no local de realização das Provas, 

apenas quando o seu nome constar devidamente na relação de candidatos afixada na entrada do local de Provas. Nestes casos, o 

candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, um documento de identificação. Sem a apresentação do documento de identificação o 

candidato não poderá realizar sua prova mesmo que seu nome conste na relação oficial de inscritos no concurso e apresente o 

comprovante de inscrição. 

10.18. O candidato deverá assinalar as respostas das questões objetivas na folha de respostas, preenchendo os alvéolos, com caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul. O preenchimento da folha de respostas, único documento válido para a correção da prova objetiva, 

será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções especificadas, contidas na capa do 

caderno de prova e na folha de respostas. 

10.19. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato. 

10.20. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas, serão de inteira responsabilidade do candidato. 

10.21. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas 

esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. 

10.22. Não será permitido que as marcações no cartão de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha 

solicitado atendimento especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal da IUDS 

devidamente treinado. 

10.23. O candidato poderá levar o seu caderno de prova após decorridos os primeiros 60 minutos do inicio da prova. 

10.24. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição em Ata 

de suas respectivas assinaturas.  

10.25. Será, automaticamente, excluído da Seleção o candidato que: 

a) apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais predeterminados; 

b) não apresentar o documento de identidade exigido no subitem 10.6 deste Edital; 
c) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
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d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; 

e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de 

comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou estiver utilizando livros, notas, impressos não permitidos e calculadoras; 

f) estiver portando durante as provas qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 

g) lançar mão de meios ilícitos para executar as provas, seja qual for; 

h) não devolver a folha de respostas;  

i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou ser descortês com qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares ou 

autoridades presentes. 

j) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido neste Edital; 

k) não permitir a coleta de sua assinatura e de sua digital; e 

l) estiver portando armas. 

 

10.26. No dia de realização da prova não serão fornecidas por qualquer membro da equipe de aplicação destas e/ou pelas autoridades 

presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação. 

CAPÍTULO XI – Da Avaliação da Prova Objetiva 

11.1. Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que fizer 50% da prova desde que não zere em nenhuma disciplina. 

11.2. O candidato não aprovado na prova objetiva será excluído da Seleção. 

CAPÍTULO XII – Da Classificação Final 

12.1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da Nota Final, em lista de classificação por opção de cargo. 

12.2. A pontuação final para os cargos será obtida com a soma das pontuação obtida na Prova Objetiva: 

12.3. Serão elaboradas duas listas de classificação, uma geral, com a relação de todos os candidatos aprovados, incluindo os portadores de 

deficiência e uma especial, com a relação apenas dos candidatos portadores de deficiência. 

12.4. Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência na seguinte ordem: 

a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos nos termos da Lei federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo que será 

dada preferência ao de idade mais elevada;  

b) Maior Pontuação na Disciplina de Conhecimentos Específicos ou Conhecimentos Gerais; 

c) Maior Pontuação na Disciplina de Português; 

d) Maior Idade; 

e) Permanecendo o empate será realizado sorteio. 

 

12.5. O resultado do Concurso estará disponível para consulta nos órgãos de divulgação mencionados no Capítulo VII, deste Edital e caberá 

recurso nos termos do item 13 – DOS RECURSOS deste Edital. 

12.6. Após o julgamento dos recursos interpostos, será publicada lista de Classificação Final, não cabendo mais recursos. 

12.7. A lista de Classificação Final será publicada conforme disposições do Capítulo VII, deste Edital. 

12.8. Serão publicados apenas os resultados dos candidatos aprovados no Concurso. 

CAPÍTULO XIII – Dos Recursos 

13.1. Será admitido recurso administrativo contestando: 

a) O gabarito oficial preliminar da prova objetiva. 

b) O resultado da Prova Objetiva. 
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13.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de até 1 (um) dia útil, contados a partir da data de divulgação oficial do fato que gerou 

o recurso. 

13.3. Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para cada evento referido no subitem 13.1 deste Edital. 

13.4. Todos os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão do Concurso, em formulário padronizado de acordo com o Anexo 

V deste Edital, enviados via SEDEX, dentro do prazo indicado no subitem 13.2, no seguinte endereço: Rua Silva Bueno, 867, sala 11, bairro 

Ipiranga, na cidade de São Paulo, a ser divulgado quando da publicação do resultado de cada evento passível de recurso. 

13.5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo, com indicação do nome do Concurso, do nome do candidato, do 

número de inscrição e da assinatura, devendo ser utilizado o modelo específico disponibilizado no site www.iuds.org.br.  

 13.5.1. O formulário de recursos estará disponível no site do IUDS, a partir das 08h do primeiro dia útil subsequente da data do 

evento, permanecendo disponível até às 18h do último dia, conforme prazo estabelecido neste edital. 

13.6. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo considerado, para tanto, a data do protocolo. 

13.7. Não serão aceitos os recursos interpostos por fac-simile (fax), telex, telegrama, Internet ou outro meio que não seja o especificado 

neste Edital. 

13.8. Também não será aceito o recurso interposto sem o fornecimento de quaisquer dos dados constantes no subitem 13.5. ou sem 

fundamentação ou bibliografia pertinente. 

13.9. A banca examinadora determinada pelo IUDS constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela 

qual não caberão recursos adicionais. 

13.10. Os pontos relativos a questões da prova objetiva de múltipla escolha que eventualmente venham a ser anuladas serão atribuídos a 

todos os candidatos que tiverem sua prova corrigida. 

13.11. A decisão relativa ao julgamento do recurso, quando do interesse de mais de um candidato, será dada a conhecer coletivamente. 

13.12. Em hipótese alguma será aceito revisão de recurso, recurso do recurso ou recurso de gabarito final definitivo. 

13.13. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso Público. 

CAPÍTULO XIV – Da Convocação 

14.1. A Convocação obedecerá à ordem rigorosa de classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar das vagas 

existentes, os aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da FUSAM conforme citado abaixo: 

14.2. A convocação para investidura no emprego será feita através de telegrama, unicamente pelo endereço constante na ficha de 

inscrição. 

14.3. O não atendimento à convocação no prazo de 2 (dois) dias úteis após o recebimento do telegrama para exame admissional no dia e 

hora marcada, ocasionará a desistência automática do presente Concurso Público, autorizando a FUSAM a convocar o próximo candidato 

aprovado, observada a ordem de classificação. 

14.4. Não haverá, em hipótese alguma, segunda convocação por qualquer que seja o motivo. 

14.5. A FUSAM não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato, inclusive quanto à eventual contratação, decorrentes de: 

I. Endereço não atualizado ou de difícil acesso; 
II. Correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos por razões diversas; 
III. Correspondência recebida por terceiros. 

 

http://www.iuds.org.br/
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14.6. Durante o prazo de validade do Concurso Público, o candidato aprovado deverá manter seu endereço atualizado, devendo, em caso 
de alteração do mesmo, comunicar oficialmente e por escrito o Departamento Pessoal da FUSAM. 
 
14.7. É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações referentes a este Concurso, sobre os quais não 
poderá alegar desconhecimento. 
 
14.8. Não será permitido ao candidato convocado para contratação no serviço público o adiamento da contratação.  

 

CAPÍTULO XV – Da Nomeação 

15.1 – Quando convocado, o candidato deverá comparecer ao local estabelecido, exatamente dentro do prazo estipulado no Edital de 

Convocação. O não comparecimento implicará a desclassificação automática do candidato. O candidato que, nomeado, deixar de 

tomar posse ou deixar de entrar em exercício, nos termos da Lei Complementar 20/94, perderá os direitos decorrentes de sua 

nomeação.  

15.2 – A contratação do candidato aprovado em todas as fases do Concurso Público ficará condicionada á apresentação dos documentos 

indicados a seguir: 

15.3 – Comprovação da idade mínima de 18 anos conforme estabelecido no item 2.2.2 

15.4 – Comprovação das exigências contidas no Anexo I – requisito mínimo de formação profissional. 

15.5 –   Cadastro de Pessoa Física – CPF (original e cópia sem autenticação); 

15.6 –   Cédula de Identidade ou certificado de naturalização (original e sem autenticação); 

15.7 -  Título de Eleitor e comprovante de ter votado na última eleição ou a justificativa (originais e cópias sem autenticação); 

15.8 - Certificado de Reservista ou C.A.M. (Certificado de Alistamento Militar) constando dispensa (original e cópia sem autenticação); 

15.9 –   Se casado, Certidão de Casamento (original e cópia sem autenticação); 

15.10 – Certidão de Nascimento dos filhos; caderneta de vacinação dos filhos com idade entre 1 e 5 anos (originais e cópias sem 

autenticação); 

15.11 – 2 (duas) fotos 3x4 recente e colorida; 

15.12 – Se já cadastrado, apresentar comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

15.13 – Carteira de Trabalho; 

15.14 – A qualquer tempo a contratação do candidato poderá ser anulada, caso venha a ser constatada a existência de exoneração por 

processo administrativo ou demissão por falta grave. 

15.15 – A aprovação no Concurso Público não significa imediata contratação do candidato aprovado, e só será efetivada segundo os 

critérios de conveniência e oportunidade da FUSAM - FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA 

15.16 – Para efeito de preenchimento da vaga, o candidato convocado será submetido à PERÍCIA MÉDICA, de caráter eliminatório 

promovida pela FUSAM - FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, que avaliará a capacidade física e 

mental de acordo com a especificidade do trabalho. 

15.17 - O local, escala e horário de trabalho em que o candidato contratado exercerá suas atividades, inclusive prorrogação da jornada de 

trabalho e dia da semana do descanso semanal remunerado (DSR), ficará a critério do Departamento onde será lotado e 

necessidade do Serviço Público Municipal. 
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CAPÍTULO XVI – Das Disposições Finais 

16.1. A inscrição do candidato implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e das 
demais normas legais pertinentes, sobre as quais não se poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
 
16.2. O edital poderá ser impugnado, mediante justificativa legal, e dentro do prazo de inscrição, que decorrido implicará na aceitação 
integral nos seus termos. 

 
16.3. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da posse, 
acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou 
criminal. 
 
16.4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 2 (dois) anos, contados da homologação final dos resultados, podendo haver 
prorrogação por igual período. 

 
16.5. Caberá a Direção da FUSAM o critério da homologação dos resultados finais deste Concurso Público. 

16.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento que 
lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso publicado. 
 
16.7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não serão objeto de avaliação das 
provas neste Concurso Público. 
 
16.8. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário oficial de Brasília. 

 
16.9. As informações sobre o presente Concurso Público, durante o processo, serão prestadas pelo IUDS por meio do telefone (11) 4063-
4168 e email: concurso@iuds.org.br  das 9:00h às 12:30h e das 13:30h às 17:00h, ou obtidas pela internet, sendo que após a competente 
homologação serão de responsabilidade da FUSAM - FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA. 
 
16.10. Em caso de alteração dos dados constantes na ficha de inscrição, até a emissão da classificação final, o candidato deverá requerer a 
atualização dos dados junto ao IUDS  e durante o prazo de validade deste Certame, e a FUSAM. 
 
16.11. A FUSAM - FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA e o IUDS se eximem das despesas com viagens e 
estadas dos candidatos para comparecimento em quaisquer das fases deste Concurso Público e da responsabilidade de documentos e/ou 
objetos esquecidos ou danificados no local ou sala de provas/avaliação. 
 
16.12. Todas as atualizações, retificações, convocações, avisos e resultados oficiais, referentes a este Concurso Público serão comunicados 
e/ou publicados, no site www.iuds.org.br  e no Jornal Oficial do Município, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
16.13. O IUDS e A FUSAM - FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA não emitirão Declaração de Aprovação no 
Certame, pois a própria publicação no Jornal Município de Caçapava e/ou imprensa local é documento hábil para fins de comprovação da 
aprovação.  
 
16.14. O Foro Distrital de Caçapava é o competente para decidir quaisquer ações judiciais interpostas com respeito ao presente Edital. 

 

 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

Caçapava, 06 de janeiro de 2014. 

 

 

mailto:concurso@iuds.org.br
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ANEXO I 

Quadro de vagas, cargos, formação, carga horária e vencimentos. 

 

Função 
C/H - 

Semanal 
Vagas Escolaridade Mínima/Exigências  Vencimento  

Ajudante de Pedreiro 
44 1 Ensino Fundamental Completo + Experiência 

comprovada na área 
 R$      840,88  

Analista de RH 
44 CR Curso superior em Administração/RH e 

experiência comprovada na área 
 R$  2.203,48  

Auxiliar Administrativo I 44 CR Ensino Médio Completo  R$      983,85  

Auxiliar de Manutenção 
44 1 Ensino Médio Completo + Experiência 

comprovada na área 
 R$      840,88  

Auxiliar de Serviços Gerais (Higienização) 44 1 Ensino Fundamental Completo  R$      840,88  

Auxiliar de Serviços Gerais (Lavanderia) 44 CR Ensino Fundamental Completo  R$      840,88  

Auxiliar de Enfermagem 
44 CR Ensino Médio Completo + Curso Auxiliar de 

Enfermagem + Registro COREN 
 R$  1.048,60  

Auxiliar de Radiologia 
24 CR Ensino Médio Completo + Curso Auxiliar de 

Radiologia + Registro CRR 
 R$  1.048,60  

Biólogo 
30 CR Curso Superior em Ciências Biológicas + Registro 

CRB/SP 
 R$  2.298,55  

Contínuo 44 CR Ensino Fundamental Completo  R$      840,88  

Fisioterapeuta 30 CR Curso Superior em Fisioterapia e registro CRF/SP  R$  2.298,55  

Fonoaudiólogo 
30 CR Curso Superior em Fonoaudiologia e registro 

CRF/SP 
 R$  2.298,55  

Cirurgião Dentista Buco Maxilo 
20 CR Curso Superior em Odontologia + Registro 

CRO/SP + Título Cirurgião Dentista 
 R$  4.222,00  

Médico Angiologista 
20 CR Curso Superior em Medicina + Registro CRM/SP + 

Título em Angiologia 
 R$  4.222,00  

Médico Cardiologista 
20 CR Curso Superior em Medicina + Registro CRM/SP + 

Título em Cardiologia 
 R$  4.222,00  

Médico Clínico Geral (Plantonista) 24 4 Curso Superior Medicina e Registro CRM/SP  R$  6.692,00  

Médico Clínico Geral (clínica médica) 20 CR Curso Superior em Medicina e Registro CRM/SP  R$  4.222,00  

Médico G/O 
24 CR Curso Superior em Medicina + Registro CRM/SP + 

Especialização em Ginecologia/Obstetrícia 
 R$  4.980,58  

Médico Hematologista 
20 CR Curso Superior em Medicina + Registro CRM/SP + 

Especialização em Hematologia 
 R$  4.222,00  

Médico Infectologista 
20 CR Curso Superior em Medicina + Registro CRM/SO + 

Especialização em Infectologia 
 R$  4.222,00  

Médico Intensivista (Plantonista) 
24 1 

Curso Superior Medicina e Registro CRM/SP + 
Especialização em UTI 

 R$  4.980,58  

Médico Otorrino 
20 CR Curso Superior em Medicina + Registro CRM/SO + 

Especialização em Otorrinolaringologia 
 R$  4.222,00  

Médico Ortopedista 
20 CR Curso Superior em Medicina + Registro CRM/SO + 

Especialização Ortopedia 
 R$  4.222,00  

Médico Pediatra (Plantonista) 
24 1 

Curso Superior Medicina e Registro CRM/SP + 
Especialização em Pediatria 

 R$  6.692,00  

Médico Ultrassonografista 
20 CR 

Curso Superior Medicina e Registro CRM/SP + 
Especialização em Ultrassonografia 

 R$  4.222,00  

Médico Urologista 
20 CR Curso Superior em Medicina + Registro CRM/SP + 

Especialização em Urologia 
 R$  4.222,00  

Nutricionista 44 CR Curso Superior em Nutrição + Registro CRN/SP  R$  2.298,55  
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Pedreiro 
44 1 Ensino Fundamental Completo + Experiência 

comprovada na área 
 R$      939,77  

Pintor 
44 CR Ensino Fundamental Completo + Experiência 

comprovada na área 
 R$  1.009,38  

Psicólogo 30 CR Curso Superior em Psicologia + Registro CRP/SP  R$  2.298,55  

Técnico Imobilização Ortopédica 
44 CR Ensino Médio Completo + Curso técnico de 

Imobilizações Ortopédicas 
 R$  1.216,40  

Técnico Patologia Clínica 44 CR Curso Técnico em Patologia Clínica  R$  1.216,40  

Técnico em Radiologia 24 CR Curso Técnico em Radiologia + Registro CRTR/SP  R$  1.333,82  

Téc. Segurança do Trabalho 
44 CR Curso Técnico em Segurança do Trabalho e 

registro no MTE 
 R$  2.501,80  

Telefonista 36 CR Ensino médio completo  R$  1.010,48  

Vigia 44 CR Ensino médio completo  R$      840,88  

 
           CR= Cadastro Reserva 
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ANEXO II 

 

MODELO DE REQUERIMENTO DE VAGA PARA CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

 

O(A) candidato(a) ____________________________, CPF n.° ________________, candidato(a) ao Concurso para preenchimento de vagas 

no cargo _______________________________________, regido pelo Edital n.° _________ do Concurso para o quadro de pessoal da 

_____________________, vem requerer vaga especial como PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.  

Nessa ocasião, o(a) referido(a) candidato(a) apresenta LAUDO MÉDICO com a respectiva Classificação Estatística Internacional de Doenças 

e Problemas Relacionados à Saúde (CID), no qual constam os seguintes dados: 

Tipo de deficiência de que é portador: _____________________________________________________________________. 

Código correspondente da (CID): _________________________________________________________________________. 

Nome e CRM do médico responsável pelo laudo: ____________________________________________________________. 

Dados especiais para aplicação das PROVAS: marcar com X no quadrículo, caso necessite de Prova Especial ou não. 

Em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário. 

(     ) NÃO NECESSITA de PROVA ESPECIAL e/ou de TRATAMENTO ESPECIAL. 

(    ) NECESSITA de PROVA e/ou de CUIDADO ESPECIAL. ________________________________________________________. 

 

OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples, tais como miopia, 

astigmatismo, estrabismo e congêneres. 

Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa concordância em relação ao enquadramento de sua situação, nos 

termos do Decreto n.° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004, especialmente no 

que concerne ao conteúdo do item 3 deste edital, sujeitando-se à perda dos direitos requeridos em caso de não-homologação de sua 

situação, por ocasião da realização da perícia médica. 

 

 

 

___________________________                      _______________________________ 

             Local e data                                                           Assinatura do candidato 
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ANEXO III 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS À COMISSÃO ESPECIAL 

DO CONCURSO PÚBLICO. 

 

O(A) candidato(a) __________________________________________, CPF n.° _______________, candidato(a) ao Concurso Público para 

preenchimento de vagas no cargo ____________________, regido pelo Edital n.° ___________ do Concurso Público para o quadro de 

pessoal da _____________________, vem solicitar tratamento especial para realização das provas conforme segue: 

( ) Outras _______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa concordância em relação ao enquadramento de sua situação de 

tratamento especial, sujeitando-se à perda dos direitos requeridos em caso de não-homologação de sua situação, por ocasião da realização 

em caráter especial. 

 

___________________________                      _______________________________ 

             Local e data                                                           Assinatura do candidato 
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ANEXO IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

01 – PARA A FUNÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR: Analista de RH, Biólogo, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Cirurgião Dentista (Buco Maxilo), 

Médico Angiologista, Médico Cardiologista, Médico Clínico Geral (Plantonista), Médico Clinico Geral (Clinica Médica), Médico G/O, 

Médico Hematologista, Médico Infectologista, Médico Intesifista (Plantonista), Médico Otorrino, Médico Ortopedista, Médico 

Pediatra(Plantonista), Médico Ultrassonografista, Médico Urologista, Nutricionista. 

 

Observação: Não sugerimos Bibliografia 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
Interpretação de texto. Ortografia Oficial. Sintaxe. Acentuação. Flexão do substantivo e do adjetivo: masculino/feminino; singular/plural; 
grau. Emprego dos pronomes. Colocação pronominal. Verbos: conjugação, emprego. Emprego da conjunção e da preposição. Crase. 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal.Pontuação. Significação das palavras: sinônimos e antônimos. Linguagem 
figurada. 
 
MATEMÁTICA: 
Conjuntos; números naturais; sistemas de numeração; operações no conjunto dos números naturais; múltiplos e divisores em N; 

radiciação; máximo divisor comum; mínimo divisor comum; conjunto de números fracionários; operações fundamentais com números 

fracionários; problemas com números fracionários; números decimais; introdução à geometria; medidas de comprimento, superfície, 

volume, capacidade e massa; conjunto de números inteiros relativos; operações no conjunto dos inteiros; conjunto dos números 

racionais; operações fundamentais com números racionais; problemas de raciocínio lógico, problemas usando as quatro operações. 

Números naturais e sistema de numeração decimal. Operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. 

Cálculo mental, aproximações e estimativas, cálculo escrito. Números racionais. Operações com números naturais e racionais. Cálculo 

com números racionais. Espaço e forma. Grandezas e medidas. Tratamento da informação. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: desenvolvimento sustentável, ecologia, tecnologia, inovação 

tecnológica, energia, política, economia, sociedade, relações internacionais, educação, saúde, segurança e artes e literatura e suas 

vinculações históricas. Fundamentos da Computação: Conceitos básicos de informática, componentes funcionais de computadores 

(hardware e software), periféricos, dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
PARA A FUNÇÃO DE ANALISTA DE RH 
 
1 -Levantamento e análise de necessidades da empresa na área de RH. 2. Atividades para implantação e/ou desenvolvimento de plano de 
carreira, programas de treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, plano de benefícios, segurança do trabalho, técnicas de 
treinamento, motivação dos funcionários e aumento da produtividade. 3. Planejamento orçamentário e estatístico de recursos humanos. 
4. Descrição de cargos e estudo de remuneração com o mapeamento de processos, descrições e avaliações de cargos. 5. Administração, 
medições e acompanhamento de indicadores. 6. Recrutamento e seleção. 7. Pesquisa de clima organizacional. 
 
PARA A FUNÇÃO DE BIÓLOGO 
 
1. Composição Química da Célula; 2. Fluxo de Energia: Respiração Celular e Fotossíntese;  3. A estrutura da cromatina e o controle da 
expressão gênica;  4. A célula vegetal: caracterização e estrutura;  5. O cloroplasto: Origem e evolução;  6. Criptógamas: morfologia, 
ecologia e aspectos evolutivos;  7. Morfologia e anatomia das plantas vasculares sem sementes;  8. Anatomia comparada das plantas 
vasculares com sementes;  9. Tecidos vegetais: origem, diferenciação e função;  10. Estrutura e organização do genoma de eucariotos.  
 
PARA A FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA 
 
Anatomia; Fisiologia; Neurologia; Ortopedia; Fundamentos de Fisioterapia; Cinesioterapia; Fisioterapia aplicada à Neurologia  - Infantil - 

Adulto; Fisioterapia aplicada à Ortopedia e Traumatologia; Fisioterapia aplicada à Ginecologia e Obstetrícia; Fisioterapia aplicada à 

Pneumologia. 
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PARA A FUNÇÃO DE FONAUDIÓLOGO 
 
Fonoaudiologia Escolar: distúrbios de aprendizagem  (leitura e escrita, disgrafia, disortografia, discalculia, orientação para escola  e família); 

Fonoaudiologia em Neurologia (Síndromes  e Demências); Patologias de fala e linguagem (Deficiência Mental, Encefalopatia Crônica não 

Progressiva, Afasia, Gagueira, Fissura Labiopalatina, Atraso de fala e linguagem, Distúrbio Articulatório); Voz (avaliação, diagnóstico e 

tratamento das Disfonias); Aleitamento Materno; Exames Audiológicos e Processamento Auditivo Central; Prótese Auditiva (indicação e 

adaptação); Fonoaudiologia em Saúde Pública; Desenvolvimento da criança normal e patológico (linguagem, motor e cognitivo); Atualidades 

em Fonoaudiologia. 

 
PARA A FUNÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA (BUCO MAXILO) 
 
Hierarquização; Tratamento dos Principais Problemas. Farmacologia e Terapêutica: Mecanismos Básicos de Ação das Drogas; Efeitos sobre 
o Sistema Nevoso; Psicofarmacologia. Anestesiologia: Dor; Sedação; Anestesia Local. Procedimentos Odontológicos: Cirurgia, 
Traumatologia Buco-Facial; Periodontia; Radiologia, Disfunsões das Articulações Temporomandibulares, Mioartropatias do sistema 
estomatognático e dores orofaciais. Emergências Médicas em Odontologia, Assepsia, Anti-sepsia, Esterilização e Biossegurança, Princípios 
de Técnica Cirúrgica: Diérese, Hemostasia, Síntese, instrumentais, tipos de sutura e fios, Reparação Tecidual, Terapêutica Medicamentosa, 
Anestésicos e Técnicas de Anestesia Local, Anestesia Geral em Cirurgia Bucomaxilofacial, Exodontias, Cirurgia dos Dentes Inclusos Cirurgias 
com Finalidade Protética, Neuralgia do trigêmeo, Implantes Osseointegrados, Fraturas, Acessos cirúrgicos, Cirurgia ortognática, 
Reconstruções, Ética Odontológica. 
 
PARA A FUNÇÃO DE MÉDICO ANGIOLOGISTA 
 
Anticoagulantes; Aneurismas Arteriais; Avaliação Clinica do Paciente Vascular; Aneurisma Aorta Abdominal; Dissecção Aguda de Aorta; 
Obstrução Arterial Aguda; Traumatismos Vasculares; Doença Carotídea Extra Craniana; Varizes Membros Inferiores; Trombose Venosa 
Profunda; Tromboembolismo Pulmonar; Linfangites e Erisipelas; Ulceras de Perna; Pé diabético. 
 
PARA A FUNÇÃO DE MÉDICO CARDIOLOGISTA 
 
Anatomia, Fisiologia e Semiologia do Aparelho Cardiovascular. Métodos Diagnósticos: eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina 

nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética, cardiopatias congênitas cianóticas e acianótica: diagnóstico e tratamento. Hipertensão 

arterial. Doença coronariana. Doença reumática. Valvulopatias: diagnóstico e tratamento. Miocardiopatias: diagnóstico e tratamento. 

Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas: diagnóstico e tratamento. Marca passos artificiais. Endocardite 

infecciosa. Hipertensão pulmonar. Síncope. Doenças do pericárdio. Doença da aorta. Embolia pulmonar. Cor pulmonale. Programa 

Nacional de Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. 

 
PARA A FUNÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL (PLANTONISTA) 
 
Abordagem da Família (a criança, o adolescente, o adulto, o idoso no contexto familiar). Promoção a Saúde. A Educação em Saúde na 
Prática da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Sistema de Informação da Atenção Básica. Noções Básicas de Epidemiologia. Vigilância 
Epidemiológica. Epidemiologia das Doenças Transmissíveis. Abordagem Ambulatorial do Paciente com: Enfermidades do Aparelho 
Digestivo (alterações da cavidade oral, sintomas dispéticos, esofagites, gastrite, úlceras, câncer); Enfermidades do Aparelho Cardiovascular 
(cardiopatia isquêmica, Insuficiência cardíaca, Arteriosclerose, Hipertensão arterial, tramboflelites); Enfermidades do Aparelho Respiratório 
(Doenças do Trato Respiratórias Superior, Insuficiência Respiratória, Asma Brônquica, Doença Pulmonar Obstrutiva. Pneumonias, Câncer de 
Pulmão); Enfermidades dos Rins e Vias Biliares (Litíase Renal, GNDA, Infecção Urinária); Enfermidades do Sistema Nervoso Central 
(Acidente Vascular Cerebral, Meningites, Epilepsia, Vertigens, Cefaléia); Enfermidades Hematológicas (Anemias, Distúrbios da Hemostasia, 
Leucemia); Enfermidades Metabólicas e Endócrinos (Diabetes Melitus, Hipotireoidismo, Hipertireoidismo, Dislipidemias, Obesidade, 
Hipoavitaminose, Desnutrição); Doenças Infecciosas e Parasitárias, Doenças Sexualmente Transmissíveis; Enfermidades Reumáticas (Artrite 
Reumática, Febre Reumática); Enfermidades Ostroarticulares (Dores musculoesqueléticos, Afecção da Coluna Cervical, Lombalgia, 
Osteoporose); Enfermidades Dermatológicas (Micose da Pele, Dermatites, Eczema, Escabiose, Pediculose, Urticária); Enfermidades 
Psiquiátricas (Transtornos Ansiosos, Depressão). Atenção do Médico nos Programas de Saúde Pública: Tuberculose, Hanseníase, Atenção a 
Saúde da Criança e do Adolescente, Atenção a Saúde da Mulher, Atenção a Saúde do Adulto e do Idoso. Vacinação na Criança e no Adulto. 
Tabagismo, Alcoolismo, Dependência às Drogas. Saúde do Trabalhador. Saúde da Família na busca da Humanização e da Ética na Atenção a 
Saúde. Atenção do Médico da ESF nas Emergências: Cardiovasculares, Respiratórias, Ginecológicas, Obstétricas, Neurológicas, Metabólicas, 
Endocrinológicas e Gastroenterológicas, das Doenças Infecciosas, dos Estados Alérgicos, dos Politraumatizados; Promoção a Saúde. A 
Educação em Saúde na Prática da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Sistema de Informação da Atenção Básica. 
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PARA A FUNÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL (CLÍNICA MÉDICA) 
 
Abordagem da Família (a criança, o adolescente, o adulto, o idoso no contexto familiar). Promoção a Saúde. A Educação em Saúde na 
Prática da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Sistema de Informação da Atenção Básica. Noções Básicas de Epidemiologia. Vigilância 
Epidemiológica. Epidemiologia das Doenças Transmissíveis. Abordagem Ambulatorial do Paciente com: Enfermidades do Aparelho 
Digestivo (alterações da cavidade oral, sintomas dispéticos, esofagites, gastrite, úlceras, câncer); Enfermidades do Aparelho Cardiovascular 
(cardiopatia isquêmica, Insuficiência cardíaca, Arteriosclerose, Hipertensão arterial, tramboflelites); Enfermidades do Aparelho Respiratório 
(Doenças do Trato Respiratórias Superior, Insuficiência Respiratória, Asma Brônquica, Doença Pulmonar Obstrutiva. Pneumonias, Câncer de 
Pulmão); Enfermidades dos Rins e Vias Biliares (Litíase Renal, GNDA, Infecção Urinária); Enfermidades do Sistema Nervoso Central 
(Acidente Vascular Cerebral, Meningites, Epilepsia, Vertigens, Cefaléia); Enfermidades Hematológicas (Anemias, Distúrbios da Hemostasia, 
Leucemia); Enfermidades Metabólicas e Endócrinos (Diabetes Melitus, Hipotireoidismo, Hipertireoidismo, Dislipidemias, Obesidade, 
Hipoavitaminose, Desnutrição); Doenças Infecciosas e Parasitárias, Doenças Sexualmente Transmissíveis; Enfermidades Reumáticas (Artrite 
Reumática, Febre Reumática); Enfermidades Ostroarticulares (Dores musculoesqueléticos, Afecção da Coluna Cervical, Lombalgia, 
Osteoporose); Enfermidades Dermatológicas (Micose da Pele, Dermatites, Eczema, Escabiose, Pediculose, Urticária); Enfermidades 
Psiquiátricas (Transtornos Ansiosos, Depressão). Atenção do Médico nos Programas de Saúde Pública: Tuberculose, Hanseníase, Atenção a 
Saúde da Criança e do Adolescente, Atenção a Saúde da Mulher, Atenção a Saúde do Adulto e do Idoso. Vacinação na Criança e no Adulto. 
Tabagismo, Alcoolismo, Dependência às Drogas. Saúde do Trabalhador. Saúde da Família na busca da Humanização e da Ética na Atenção a 
Saúde. Atenção do Médico da ESF nas Emergências: Cardiovasculares, Respiratórias, Ginecológicas, Obstétricas, Neurológicas, Metabólicas, 
Endocrinológicas e Gastroenterológicas, das Doenças Infecciosas, dos Estados Alérgicos, dos Politraumatizados; Promoção a Saúde. A 
Educação em Saúde na Prática da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Sistema de Informação da Atenção Básica. 
 
 
PARA A FUNÇÃO DE MÉDICO G/O 
 
Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos genitais femininos. Fisiologia menstrual e sexual. Endocrinologia do aparelho 
genital feminino. Ciclo Menstrual. Climatério. Puberdade fisiológica e patológica.  Propedêutica clínica e complementar em 
tocoginecologia. Disfunções menstruais. Doenças sexualmente  transmissíveis. Cito genética. Dismenorréia. Tensão pré-menstrual. 
Distopias genitais. Processos  inflamatórios dos genitais femininos. Esterilidade conjugal. Incontinência urinária na mulher. Fístulas  
genitais. Ginecologia da infância e da adolescência. Mastopatias benignas e malignas. Anticoncepção.  Medicina psicossomática em 
ginecologia. Urgências ginecológicas. Afecções da vulva e da vagina.  Afecções do colo e do corpo uterino. Afecções dos ovários e trompas. 
Oncologia ginecológica. Moléstia  trofoblástica. Endometriose. Cirurgias ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento genital. Algias 
pélvicas.  Disfunções sexuais. Leucorréias. Estados hiperandrogênicos. Estados hiperprolactínicos. Intersexualidade.  Hemorragias 
disfuncionais. Gravidez ectópica. Abortamento. Ovulação. Fertilização. Transporte Ovular.  Nidação. Deciduação. Placenta. Cordão 
Umbilical. Sistema Aminiótico. Estudo do Feto. Modificações gerais  e locais do organismo materno. Endocrinologia do ciclo gravídico 
puerperal. Bacia obstétrica. Relações  Úteros-fetais. Gravidez. Conceito. Duração, diagnóstico. Assistência pré-natal. Aspectos psicológicos 
do  ciclo gravídico-puerperal. Trajeto pélvico genital. Contratilidade Uterina. Parto. Conceitos. Evolução Clínica  do Parto. Assistência ao 
parto. Fenômenos mecânicos do parto. Fenômenos plásticos do parto. Analgesia e  anestesia no parto. Puerpério e lactação. Doenças 
intercorrentes no ciclo gravídico-puerperal. Doença  hipertensiva específica da gravidez. Gemelaridade. Sofrimento fetal. Doença 
hemolítica perinatal. Distocias.  Acidentes e complicações de parto. Discinesias. Prematuridade. Puerpério patológico. Tocotraumatismos  
maternos e fetais. Aspectos médico-legais em tocoginecologia. Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade pré-natal. Distocias do 
trajeto e desproporção céfalo-pélvica. Cirurgias obstétricas. Diagnóstico  e terapêutica das patologias obstétricas. Efeitos de drogas sobre o 
concepto. Gravidez molar. Rotura  prematura de membranas. Prolapso do cordão umbilical. Aspectos ético-legais da prática obstétrica.  
Assistência pré-natal. 
 
 
PARA A FUNÇÃO DE MÉDICO HEMATOLOGISTA 
 
Dados históricos, situação atual, tendências e especulações para o futuro. Legislação hemoterápica: Imunologia e suas relações com a 
transfusão de sangue:  componentes celulares do sistema imune. Resposta imune. Resposta imune a antígenos dos eritrocitários.  
Complemento. Fisiopatologia da hemólise imune. Grupos sanguíneos: definição de um sistema de grupo  sanguíneo. Grupo sanguíneo ABO. 
Sistema sanguíneo Rh. Sistema sanguíneo Ii, Lewis, P e MNS. Sistema  Kell, Duffy, Kidd e Lutheran. Sistema de histocompatibilidade (HLA). 
Sistema de antígenos plaquetários.  Testes de compatibilidade de hemácias: tipagem de compatibilidade ABO e Rh. Pesquisa e identificação 
de  anticorpos anti-eritrocitários (PAI e painel de hemácias). Provas de compatibilidade. Eluição. Obtenção de sangue: captação de 
candidatos à doação de sangue. Triagem clínico-laboratorial dos candidatos à doação de sangue. Coleta de sangue: controle sorológico e 
imuno-hematológico do sangue coletado. Preparação de componentes sanguíneos: concentrado de hemácias, plasma e crioprecipitado. 
Componentes pobres em leucócitos e componentes irradiados. Uso clínico de sangue e seus componentes: componentes que visam  
transfundir hemácias, componentes que visam transfundir plaquetas, reposição de fatores de coagulação, reposição de proteínas 
plasmáticas. Política transfusional em hospital. Terapia transfusional em situações especiais: em clínica cirúrgica, nos distúrbios da 
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coagulação sanguínea. Produtos plasmáticos e substitutos do sangue. Albumina humana: características, uso clínico e seus efeitos 
adversos. Concentrado de fatores plasmáticos: características, uso clínico e seus efeitos adversos. Substitutos do sangue. Efeitos adversos  
das transfusões sanguíneas: aloimunização. Reações transfusionais imunológicas e não imunológicas. Transmissão de doenças 
infectocontagiosas. Hemopoese. Citologia das células do sangue e dos órgãos hemoformadores. Aféreses: terapêuticas e não terapêuticas. 
Indicações. Tratamentos e controles. Uso de processadoras celulares automatizadas de sangue na obtenção e recuperação de sangue. 
Autotransfusão: procedimentos, terapêutica e controles. Transplante de medula óssea: procedimentos, obtenção, armazenamento, 
controles e terapêutica em hemoterapia. 
 
PARA A FUNÇÃO DE MÉDICO INFECTOLOGISTA 
 
Doenças transmissíveis: conceitos básicos e gerais, agentes etiológicos e transmissão, mecanismos da defesa antiinfecciosa, patogênese e 
patologia, quadro clínico e terapêutico, diagnóstico diferencial, exames complementares inespecíficos e específicos, epidemiologia e 
vigilância epidemiológica, profilaxia. Quadros infecciosos específicos e sindrômicos referentes a: vírus, bactérias, fungos, protozoários e 
helmintos, ectoparasitoses. Infecção hospitalar. Imunização ativa e passiva. Acidentes causados por animais peçonhentos. Destaques a: 
doenças transmissíveis no Brasil, doenças sexualmente transmissíveis (DST) HIV/ AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, hepatites 
virais, tuberculose, cólera, dengue, meningites, doenças exantemáticas, antimicrobianos. Critérios diagnósticos e cadeia epidemiológica 
das infecções hospitalares. Métodos de vigilância epidemiológica – Indicadores epidemiológicos. Controle de surtos. Higiene hospitalar. 
Lavanderia. Classificação de artigos hospitalares – Desinfecção por métodos físico e químicos. Anti-sepsia. Esterilização por métodos 
químicos e físicos. Conceitos básicos de microbiologia no controle das infecções hospitalares. Coleta e transporte de amostras em 
Microbiologia. Farmácia e controle de infecção hospitalar. Risco de infecção ocupacional. Isolamento/ precauções. Racionalização de 
antimicrobianos. Infecção do trato urinário. Infecção da corrente sanguínea. Infecções hospitalares em neonatologia. Infecção do sítio 
cirúrgico. Infecção respiratória. Questões e soluções práticas do controle de infecção/ Legislação – Funções e operacionalização da CCIH. 
 
PARA A FUNÇÃO DE MÉDICO INTENSIVISTA (PLANTONISTA) 
 
Acidentes por agentes químicos e físicos. Aspectos éticos em Medicina Intensiva. Cardiocirculatório: arritmias cardíacas. Insuficiência 
coronariana aguda. Síndromes coronárias agudas. Infarto agudo do miocárdio.Tamponamento cardíaco. Trombólise. Dissecção aórtica. 
Emergências hipertensivas. Choque cardiogênico, hipovolêmico e séptico. Edema pulmonar cardiogênico e não cardiogênico. Insuficiência  
cardíaca congestiva. Reposição volêmica. Drogas vasoativas. Monitorização hemodinâmica invasiva e não invasiva. Transporte de oxigênio. 
Metabolismo do oxigênio em condições normais e patológicas. Reanimação cardio-pulmonar-cerebral. Ácido láctico sérico. Coagulação 
Coagulação intravascular disseminada e fibrinólise. Coagulopatia de consumo. Trombólise e anticoagulação. Uso de hemoderivados e  
substitutos do plasma. Complicações no Paciente Oncológico Endócrino / Metabólico Coma hiperosmolar, hipoglicêmico e cetoacidose. 
Crise tireotóxica. Coma mixedematoso. Insuficiência supra renal aguda. Rabdomiólise. Calorimetria. Diabetes insípidos. Síndrome da 
secreção inapropriada do ADH. Escores de avaliação prognóstica. Gastrintestinal: hemorragia digestiva alta e baixa. Insuficiência hepática. 
Abdômen agudo. Pancreatite aguda. Colecistite aguda. Intoxicações exógenas. Infecção e sepse. Infecções bacterianas, virais, fúngicas e 
outros agentes. Infecções relacionadas a cateteres, hospitalares. Sepse. Uso de antibióticos. Translocação bacteriana. Descontaminação 
seletiva do trato gastrintestinal. AIDS. Infecções em imunodeprimidos. Colite pseudomembranosa. Síndrome da resposta inflamatória 
sistêmica. Insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas. Métodos de Imagem em Medicina Intensiva. Neurológico Coma. Acidente  
vascular encefálicos. Trombolíticos. Hipertensão endocraniana e suas medidas de controle. Indicação e controle da hiperventilação. 
Polirradiculoneurites. Estado de mal epilético. Miastenia gravis. Morte cerebral. Obstetrícia: eclampsia, infecção pós-parto e Hellp 
síndrome. Politraumatismo: paciente politraumatizado. Trauma cranioencefálico e raquimedular. Pré e pós-operatório: avaliação do risco 
operatório. Procedimentos invasivos. Intubação orotraqueal, traqueostomia. Cateterização arterial, dissecção venosa. Marcapasso. 
 
PARA A FUNÇÃO DE MÉDICO OTORRINO 
 
Noções de Embriologia. Otologia; anatomia; fisiologia; semiologia e semiótica; patologias: a) doenças da orelha externa, média e interna —
, otites e suas complicações, timpanosclerose, otoseclerose, histoctose; b) disacusias; condução de transmissão, neurossensorial e mista, 
surdez súbita, PAIR, baratrauma, doenças imunomediadas, ototoxicidade, surdez hereditária, presbiacusia. c) estudo do aparelho 
vestibular, vertigem periférica e central, d) paralisia facial, e) fraturas do osso temporal; f) tumores benignos e malignos. Tratamento 
clínico e cirúrgico das afecções referidas. Avaliação diagnóstica da função auditiva: a) acumetria; b) audiometrias liminar e supraliminar; c) 
impedanciometria e d) audiometria do tronco cerebral, emissões otoacústicas. Avaliação diagnóstica das funções vestibulares: a) provas 
calóricas; e b) eletronistagnografia. Avaliação radiológica e termográfica do ouvido. Indicação e tipos de próteses auditivas. Implante 
coclear. Reablitação auditiva e do zumbido. Reabilitação vestibular. Zumbido. Rinologia. Anatomia. Fisiologia. Semiologia e semiótica: nariz, 
seios paranasais, cavum e Trompa de Eustáquio. Patologias: a) doenças das fossas nasais, dos seios paranasais e rinofaringe, rinossinusites 
agudas, crônicas, fúngicas, rinites, polipose, papilomas, granulomatoses, atresia coanal, malformações, obstrução nasal, distúrbios da 
olfação, epistaxe, cefaléia; b) alterações estruturais do septo nasal; e c) fraturas nasofaciais. Alergia. Tumores malignos e benignos do nariz, 
seios paranasais e rinofaringite. Intercorrências odontogênicas. Avaliação radiológica. Tratamento clínico e cirúrgico. Discinesias ciliares, 
fibrose cística. Craniossinostoses, estesioneuroblastoma, angiofibroma. Crescimento craniofacial. Faringologia. Anatomia. Fisiologia. 
Semiologia e semiótica. Patologias: a) doenças do anel linfático de WALDEYER; b) faringites e amigdalites: específicas e inespecíficas; c) 
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doenças das glândulas salivares; d) lesões da cavidade oral; e) síndrome da apnéia; f) tumores malignos e benignos; e g) halitose, 
xerostomia, tosse. Avaliação radiográfica. Laringologia. Anatomia. Fisiologia. Semiologia e semiótica. Patologia: a) laringotraqueítes; b) 
paralisias e síndromes de paralisias associadas; c) tumores malignos e benignos; e d) dispnéias laríngeas. Traqueostomia. Avaliação 
radiográfica. Avaliação endoscópica. Tratamento clínico e cirúrgico: Infecção focal; Alergia em ORL.; Doenças granulomatosas; Anestesia 
local em ORL; Diagnóstico por imagem em otorrinolarinolaringologia; Anatomia cirúrgica em otorrinolarinolaringologia; Técnicas cirúrgicas 
em otorrinolarinolaringologia. Abdômen Agudo; Acidose Diabética; Angina Instável; Asma; Crise Hipertensiva; DPOC – Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica; Hemorragia Digestiva; IAM – Infarto Agudo do Miocárdio; ICC – Insuficiência Cardíaca Congestiva; Pneumonia; 
Reanimação Cardiopulmonar; 
 
PARA A FUNÇÃO DE MÉDICO ORTOPEDISTA 
 
01 - Fratura do membro superior. 02 - Fratura do membro inferior. 03 - Fratura da coluna vertebral e complicações. 04 - Fraturas e 
luxações. - Expostas. - Fechadas. 05 - Retardo de consolidação e pseudo-astrose. 06 - Pé torto congênito. 07 - Paralisia cerebral. 08 - 
Descolocamentos epifisários. 09 - Artrose. 10 - Osteocondrites. - Necrose ósseas. 11 - Osteomielite. - Artrite e Séptica. 12 - Amputações e 
desarticulações. 13 - Tuberculose osteoarticular. 14 - Tumores ósseos benignos. 15 - Tumores ósseos malignos. 16 - Luxação congênita do 
quadril. 17 - Poliomielite e seqüelas. 18 - Escoliose-cifose. 19 - Lesões de nervos periféricos. 20 - Lombalgia. - Hérnia de disco intervertebral. 
- Espondilolistose. 21 -Traumatismo do membro superior e inferior. 
 
PARA A FUNÇÃO DE MÉDICO PEDIATRA (PLANTONISTA) 
 
Crescimento e desenvolvimento. Icterícia neonatal. Infecções perinatais. Imunizações. Anemias carenciais e anemias hemolíticas. Púrpuras, 
tumores comuns na infância. Doenças de notificação compulsória. Infecções de vias superiores. Infecções de vias aéreas inferiores. 
Asmabrônquica. Patologias alérgicas na infância. Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-basico. Terapia de hidratação oral e parenteral. 
Síndrome da má absorção aguda e crônica. Infecção urinária. Glomerulites e hipertensão arterial. Osteoartrites. Infecções de partes moles. 
Antibioticoterapia. Doenças parasitárias. Queimaduras. Intoxicações exógenas. Hepatites. Doenças do tecido conjuntivo. Doenças 
exantemáticas. Mordeduras humanas e por animais. A criança vitimizada. Patologias cirúrgicas comuns na infância. Síndromes nefrótica e 
nefrítica. Septicemia e choque séptico. Diabetes melitus e cetoacidose diabética. Parada cardiorrespiratória. Insuficiência cardíaca. 
Cardiopatias congênitas. Malformações congênitas comuns. Convulsão. 
 
PARA A FUNÇÃO DE MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 
 
A natureza do ultra-som. princípios básicos. Técnica e equipamentos. Indicações de ultra-sonografia. Doppler. Obstetrícia e ginecologia - 
Anatomia ultra-sonográfica do saco gestacional e do embrião. Anatomia ultra-sonográfica fetal. Anatomia da idade gestacional. Anomalias 
fetais, propedêutica e tratamento pré-natal. Crescimento intra-uterino retardado. Gestação de alto risco. Gestação múltipla. Placenta e 
outros anexos do concepto. Anatomia e ultra-sonografia da pélvis feminina. Doenças pélvicas inflamatórias. Contribuição do ultra-som nos 
dispositivos intra-uterinos. Princípios no diagnóstico diferencial das massas pélvicas pela ultra-sonografia. Ultra-sonografia nas doenças 
ginecológicas malignas. Endometriose. Estudo ultra-sonográfico da mama normal e patológico. Estudo ultra-sonográfico do útero normal e 
patológico. Estudo ultra-sonográfico do ovário normal e patológico. Ultra-sonografia e esterilidade. Estudo ultra-sonográfico das patologias 
da primeira metade da gestação. Medicina interna. Estudo ultra-sonográfico do: crânio, olho, órbita, face e pescoço, tórax, escroto e pênis, 
extremidades, abdômen superior (fígado, vias biliares, pâncreas e baço), retroperitôneo. Estudo ultra-sonográfico da cavidade abdominal 
vísceras ocas, coleções e abcessos peritoneais, rins e bexigas, próstata e vesículas seminais. 
 
PARA A FUNÇÃO DE MÉDICO UROLOGISTA 
 
Conteúdo Programático Específico: Anatomia, embriologia e anomalias do sistema geniturinário. Propedêutica urológica. Litiase e infecções 
do trato geniturinário. Traumatismo do sistema geniturinário. Neoplasias benignas e malignas do sistema geniturinário; prevenção e 
diagnóstico precoce dos tumores do aparelho genital masculino; bexiga neurogênica. Doenças vasculares do aparelho geniturinário. 
Tuberculose do aparelho geniturinário. Doenças específicas dos testículos. Urgências do aparelho geniturinário. Doenças sexualmente 
transmissíveis; disfunção erétil; infertilidade. Cirurgias do aparelho geniturinário - cirurgias vídeo laparoscópica - transplante renal. 
Tratamento clínico e cirúrgico da incontinência urinária. Tratamento clínico da insuficiência renal. Fisiopatologia da obstrução Urinária. 
Infecção do trato geniturinário. Hiperplasia nodular da próstata. Tumores: próstata, pênis, testículo, bexiga, renais e das adrenais. 
Uropediatria. 
 
PARA A FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA 
 
1 – Macro e micronutrientes na alimentação humana; 2 – Recomendações de energia e nutrientes; DRI´s. 3 – Alimentação no 1º ano de 

vida, na infância e na adolescência; 4 – Nutrição na gestação e na lactação; 5 – Avaliação nutricional em diferentes grupos etários; 6 – 

Microbiologia aplicadas as UAN´s: - classificação dos microorganismos, fontes de contaminação, vias de transmissão, fatores que 

interferem no metabolismo dos microorganismos; 7 – Aspectos higiênicos sanitários em UAN´s: - saúde do manipulador de alimentos e 

controle de matérias-primas, - conservação e higienização da matéria-prima, - doenças transmitidas de alimentos; 8 – APPCC (HACCP) 
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Análise de perigos e pontos críticos de controle em UAN´s; Boas práticas na fabricação de alimentos; 9 – Planejamento, organização e 

administração em UAN´s: - Recursos Humanos em UAN´s: dimensionamento, descrição de cargos e funções, recrutamento, seleção e 

treinamento; - Aspectos físicos da Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN`s); 10 – Alimentação coletiva: planejamento execução e 

avaliação de cardápios; 11 – Terapia Nutricional: - nas doenças carências e na obesidade; - nos distúrbios endócrinos, cardiovasculares, 

renais e gastrointestinais; - nas enfermidades crônicas degenerativas; 12 – Programas governamentais na área de alimentação e nutrição: 

- Programa Nacional de Alimentação Escolar;  - Programa de Alimentação do Trabalhador; 13 – Código de ética do nutricionista; 14 – 

Introdução à técnica dietética: conceito, objetivo e métodos de preparo de alimentos; 15 – Montagem de Fichas Técnicas de Preparação. 

 
PARA A FUNÇÃO DE PSICÓLOGO 
 
A práxis do psicólogo. Ética profissional. Política de saúde e saúde mental. Terapêuticas ambulatoriais em saúde mental. Desenvolvimento 

mental do ser humano. Doenças e deficiências mentais. Diagnóstico Psicológico: conceitos e objetivos, teorias psicodinâmicas, processo 

diagnóstico, testes. Terapia grupal e familiar. Abordagens Terapêuticas. Principais aspectos  teóricos de Freud, Piaget e Lacan. 

Psicosociologia: elaboração do conceito de instituição, o indivíduo e as instituições, a questão do poder e as instituições, a instituição da 

violência. Psicopatologia: natureza e causa dos distúrbios mentais. Neurose, psicose e perversão: diagnóstico. Conceitos centrais da 

Psicopatologia Geral. Prevenção e atenção primária  em saúde. Conhecimento comum x conhecimento científico, discurso popular x 

discurso científico, saúde e educação popular. Psicologia do desenvolvimento,teorias da sexualidade infantil, desenvolvimento cognitivo. O 

processo de envelhecimento e as doenças degenerativas. Álcool, tabagismo, outras drogas e redução de danos A Psicologia e a Saúde: o 

papel do psicólogo na equipe multidisciplinar; concepções de Saúde e doença. Psicopatologia: produção de sintomas, aspectos estruturais 

e dinâmicos das neuroses e perversões na clínica com crianças, adolescentes e adultos. Psicodiagnóstico: a função  do diagnóstico, 

instrumentos disponíveis e suas aplicabilidades (entrevistas, testes), diagnóstico  diferencial. Modalidades de tratamento com crianças, 

adolescentes e adultos: intervenções individuais e grupais; critérios de indicação; psicoterapia de grupo.  

02 – PARA A FUNÇÃO DE NÍVEL TÉCNICO: Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Radiologia, Técnico de Imobilização Ortopédica, 

Técnico Patologia Clínica, Técnico em Radiologia, Técnico Segurança do Trabalho. 

 

Observação: Não sugerimos Bibliografia 

 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Compreensão e interpretação de textos. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. Classes de palavras e suas flexões. 

Processo de formação de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, modos e vozes verbais. Concordância nominal e verbal. 

Regência nominal e verbal. Colocação dos pronomes átonos. Emprego dos sinais de pontuação. 

MATEMÁTICA 
Equações do 1º e 2º graus; Sistemas de equações do 1º e 2º graus; Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de 

três simples e composta; Porcentagem; Juros simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Conjuntos de Números Reais e 

Conjunto de Números Racionais; Problemas envolvendo os itens do programa.  

CONHECIMENTOS GERAIS 

Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: desenvolvimento sustentável, ecologia, tecnologia, inovação 

tecnológica, energia, política, economia, sociedade, relações internacionais, educação, saúde, segurança e artes e literatura e suas 

vinculações históricas. Fundamentos da Computação: Conceitos básicos de informática, componentes funcionais de computadores 

(hardware e software), periféricos, dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados. 

PARA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 
Fundamentos de enfermagem - Semiologia e Semiotécnica: anatomia e fisiologia humanas e suas relações com as práticas de enfermagem; 
atuação do auxiliar de enfermagem nos procedimentos de assistência ao paciente/cliente nas diversas fases do ciclo vital; fundamentação 
teórica das práticas de enfermagem; registros na assistência de enfermagem. Assistência de enfermagem ao paciente/cliente no 
atendimento às necessidades de: segurança, conforto, higiene, alimentação, nutrição, sono, repouso, movimentação, eliminações 
fisiológicas. Preparo e administração de medicamentos e soluções. Medidas para a prevenção e o controle de infecções. Normas e 
condutas de biossegurança em enfermagem.  Ética e legislação em enfermagem - A ética aplicada à enfermagem. Código de ética 
profissional da enfermagem. Lei do Exercício Profissional da Enfermagem. O direito dos indivíduos à saúde nas diferentes fases do ciclo 
vital.  Enfermagem em saúde coletiva – Vigilância epidemiológica: determinantes do processo saúde-doença; indicadores de saúde; 
doenças imunopreveníveis. Atuação do auxiliar de enfermagem nos programas especiais de saúde pública: controle de doenças 
transmissíveis, não transmissíveis e sexualmente transmissíveis; Ações no Programa Nacional de Imunização; conservação de 
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imunobiológicos. Ações de educação em saúde.  Enfermagem na saúde da criança –  Assistência ambulatorial e hospitalar à criança nas 
diferentes fases da vida. Prevenção de agravos fisiológicos e sociais. Ações do auxiliar de enfermagem no acompanhamento do processo de 
crescimento e desenvolvimento da criança, ao recém-nato normal e  de alto risco e nas intervenções preventivas e terapêuticas.  
Enfermagem na saúde da mulher  – A saúde ginecológica: medidas de controle e prevenção do câncer de mama e cérvico-uterino; 
prevenção e controle de DST / Aids. Condutas de enfermagem na assistência ao pré-natal, parto, puerpério e planejamento familiar. 
Assistência à mulher nos diferentes agravos à saúde nas diferentes fases da vida feminina.  Enfermagem no centro cirúrgico  – Atuação do 
auxiliar de enfermagem no pré-operatório, trans-operatório e pós-operatório; durante os procedimentos cirúrgico-anestésicos; na 
organização e limpeza da  sala cirúrgica. Identificação dos instrumentais básicos e suas finalidades. Materiais e equipamentos básicos das 
salas de cirurgia e recuperação pós-anestésica. Centro de material e esterilização – Ações do auxiliar de enfermagem no processo de 
limpeza, seleção, acondicionamento, esterilização e distribuição de materiais; no fluxo do processamento do material esterilizado; no 
manuseio de equipamentos de preparo e esterilização de materiais; nos métodos de monitorização e acompanhamento do ciclo de 
esterilização.  Enfermagem médico-cirúrgica – Ações do auxiliar de enfermagem na assistência ambulatorial, hospitalar e comunitária aos 
pacientes com distúrbios do comportamento e dos diversos sistemas orgânicos, nos diversos níveis de complexidade; nas situações de 
urgência e emergência: choques, parada cárdio-respiratória, crise convulsiva, hemorragias, crise hipertensiva, traumas e edema agudo de 
pulmão. 
 
PARA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE RADIOLOGIA 
 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros, Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e Esportivas divulgadas pela imprensa; atividades e 
conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. Radiologia convencional; Tomografia computadorizada; 
Proteção radiologia; Ressonância magnética; Radioterapia; medicina nuclear; anatomia radiológica; produção de raios-x. 
 
PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 
 
Organização da sala de Imobilizações; Preparo do paciente para o procedimento; Confecção de imobilizações: Aparelhos de imobilização 
com material sintético; Aparelhos gessados circulares; Goteiras gessadas; Esparadrapagem; Enfaixamento; Tração cutânea; Colar cervical; 
Uso da serra elétrica, cizalha e bisturi ortopédico; Salto ortopédico; Modelagem de coto; Fender e frisar o aparelho gessado; Abertura de 
janelas no aparelho gessado. 
 
PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA 
 
1. Reagentes e soluções (princípios de uso, armazenagem, preparo e gerenciamento de resíduos): 1.1. Sistema Internacional de Unidades; 
1.2. Química geral; 1.3. Fixadores; 1.4. Corantes; 1.5. Tampões. 2. Equipamentos (identificação, funcionamento, conservação e manutenção 
preventiva e corretiva): 2.1. Vidraria; 2.2. Sistemas de purificação e ultrapurificação de água; 2.3. Termocicladores; 2.4. 
Espectrofotômetros; 2.5. Capelas de fluxo laminar; 2.6. Balanças de precisão; 2.7. pHmetros; 2.8. Centrífugas e microcentrífugas; 2.9. 
Agitadores de solução; 2.10. Pipetas manuais, semiautomáticas e automáticas; 2.11. Autoclaves. 3. Técnicas Laboratoriais (princípios, 
execução, otimização e controle de qualidade): 3.1. Reações de aglutinação; 3.2. Imunofluorescência direta e indireta; 3.3. Enzima 
imunoensaio; 3.4. Reação em cadeia da polimerase: 3.4.1. Técnica convencional; 
 
PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
 
1. Princípios básicos de Física da radiação: 1.1. Fonte radioativa; 1.2. Forma de propagação da radiação; 1.3. Radiação primária e 
secundária; 1.4. Efeitos biológicos da radiação; 1.5. Proteção radiológica. 2. Noções básicas dos equipamentos e acessórios utilizados em 
diagnóstico por imagem: 2.1. Funcionamento dos equipamentos utilizados em radiologia convencional, telecomandados com 
intensificadores de imagem, mamografia, tomografia computadorizada, ultrassonografia, ressonância nuclear magnética, densitometria, 
cintilografia; 2.2. Processadoras e equipamentos de revelação digital; 2.3. Chassis, écrans, filmes radiográficos, papéis de impressão, 
químicos de revelação; 2.4. Cones, filtros, espessômetros, réguas; 2.5. Funcionamento das câmaras escura e clara e da central de 
digitalização, registro dos exames executados. 3. Noções básicas sobre a formação das imagens dos vários métodos de diagnóstico e dos 
fatores que interferem na qualidade das mesmas e no seu registro documental: 3.1. Esclarecimento, aceitação e colaboração do paciente; 
3.2. Indicações de incidências adicionais; 3.3. Utilização de meios de contraste; 3.4. Realização de técnicas preconizadas e cientificamente 
comprovadas; 3.5. Revelação, fixação, secagem; 3.6. Armazenamento de filmes, químicos e resultados. 4. Proteção radiológica, código de 
ética da profissão, legislação pertinente ao exercício profissional: 4.1. Equipamentos de proteção individual, coletiva e ambiental; 4.2. 
Noções de biossegurança; 
 
PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
1. Acidente de trabalho: 1.1. Conceito técnico e legal; 1.2. Planos para prevenção de novas ocorrências; 1.3. NBR 14280:2001 (Cadastro de 
acidente do trabalho - Procedimento e classificação). 2. Doenças profissionais: 2.1. Agentes causadores e suas classificações. 3. Atribuições 
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do Técnico em Segurança do Trabalho: Portaria n.º 3.275, de 21 de setembro de 1989. 4. Ética profissional. 5. Normas Regulamentadoras 
(NR) atualizadas de 01 a 35. 6. Ações educativas: 6.1. Desenvolvimento de ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho; 6.2. 
Treinamento para uso de equipamentos de proteção individual e coletiva; 6.3. Organização de campanhas prevencionistas e de 
conscientização para a segurança do trabalho. 7. NBR 18801:2011 (Sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho — Requisitos). 8. 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 com as devidas atualizações. 
 
 

03 – PARA A FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO: Auxiliar Administrativo I, Auxiliar de Manutenção, Telefonista e Vigia. 

 
Observação: Não sugerimos Bibliografia 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  
Compreensão e interpretação de textos. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. Classes de palavras e suas flexões. 

Processo de formação de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, modos e vozes verbais. Concordância nominal e verbal. 

Regência nominal e verbal. Colocação dos pronomes átonos. Emprego dos sinais de pontuação. 

MATEMÁTICA 
Equações do 1º e 2º graus; Sistemas de equações do 1º e 2º graus; Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de 

três simples e composta; Porcentagem; Juros simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Conjuntos de Números Reais e 

Conjunto de Números Racionais; Problemas envolvendo os itens do programa.  

CONHECIMENTOS GERAIS 

Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: desenvolvimento sustentável, ecologia, tecnologia, inovação 

tecnológica, energia, política, economia, sociedade, relações internacionais, educação, saúde, segurança e artes e literatura e suas 

vinculações históricas. Fundamentos da Computação: Conceitos básicos de informática, componentes funcionais de computadores 

(hardware e software), periféricos, dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados. 

 

04 – PARA A FUNÇÃO DE NÍVEL FUNDAMENTAL: Ajudante de Pedreiro, Auxiliar de Serviços Gerais (Higienização), Auxiliar de Serviços 

Gerais (Lavanderia), Contínuo, Pedreiro e Pintor. 

 

Observação: Não sugerimos Bibliografia 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  
Encontros Vocálicos e Consonantais. Sílaba e Tonicidade. Divisão Silábica. Componentes de um Vocábulo. Formação das Palavras. 

Significação das Palavras. Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo e Advérbio. Acentuação Gráfica. Interpretação de 

Texto. Ortografia 

MATEMÁTICA 
Operações fundamentais: Problemas com Adição, Multiplicação, Subtração e Divisão. Sistema métrico decimal. Medidas de massa, 

medidas de comprimento e medidas de tempo. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: desenvolvimento sustentável, ecologia, tecnologia, inovação 

tecnológica, energia, política, economia, sociedade, relações internacionais, educação, saúde, segurança e artes e literatura e suas 

vinculações históricas. Fundamentos da Computação: Conceitos básicos de informática, componentes funcionais de computadores 

(hardware e software), periféricos, dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados. 
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ANEXO V 

FORMULÁRIO PADRONIZADO PARA REQUERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO RELATIVO À PROVA OBJETIVA. 

COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO DA FUSAM - FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA - SP 

 
CAPA DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 
ILMO. SR (a). PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO 
 

Eu, ____________________________, candidato(a) inscrito(a) no Concurso Público supracitada inscrição n
o
 _________, solicito em relação 

à Prova Objetiva correspondente ao cargo  ______________________ , de minha opção, o seguinte: 
 
(     )  Revisão da resposta constante do Gabarito Oficial Preliminar para a(s) questão(es) assinalada(s) abaixo: 
 

Questões Disciplina 

  

  

  

  

 
 

As razões que justificam meu pleito encontram-se fundamentadas no formulário de recurso, em anexo. 
 
 
 
______________________________          _________________________________________ 

Local e data    Assinatura do(a) candidato(a) 
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COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA FUSAM - FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA - SP 

   

Folha I do FORMULÁRIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - REVISÃO 
(Use uma folha para cada questão) 

 

a. Cargo de opção do Candidato(a): _______________________________________________________________ 

b. Número de Inscrição do Candidato(a): ___________________________________________________________ 

c. Modalidade do Recurso: Revisão de resposta do gabarito oficial Preliminar 

 

Nº do Gabarito da Prova: __________________________                Questão: __________________________________  

Resposta do Gabarito: ____________________________               Resposta do Candidato: _______________________ 

Justificativa Fundamentada do (a) Candidato (a) 
(Use folhas suplementares, se necessário) 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA FUSAM - CAÇAPAVA 

 

Folha II do FORMULÁRIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO 
(Use uma folha para cada questão) 

 

 Cargo de opção do (a) Candidato (a): ______________________________________________________________ 

 Número de Inscrição do (a) Candidato (a): __________________________________________________________ 

 Modalidade do Recurso: Anulação de Questão 

Nº do Gabarito da Prova: _________________ Questão: _______________ Resposta do Gabarito: __________________ 

Justificativa Fundamentada do (a) Candidato (a) 
(Use folhas suplementares, se necessário) 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 
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ANEXO VI 

As Provas serão aplicadas no dia 16/02/2014 no turno MANHÃ E TARDE, atendendo o Quadro abaixo: 

PROVA PROVA 

CARGOS / HORÁRIO 

09h00 ÀS 12h00 

CARGOS / HORÁRIO 

14h00 ÀS 17h00 

Ajudante de Pedreiro Analista de RH 

Auxiliar Administrativo I Auxiliar de Manutenção 

Auxiliar de Serviços Gerais (Higienização) Auxiliar de Serviços Gerais (Lavanderia) 

Auxiliar de Enfermagem Auxiliar de Radiologia 

Biólogo 
Contínuo 

Fisioterapeuta Fonoaudiólogo 

Fonoaudiólogo 
Técnico Patologia Clínica 

Cirurgião Dentista Buco Maxilo Téc. Segurança do Trabalho 

Médico Angiologista 
Telefonista 

Médico Cardiologista 
Pintor 

Médico Clínico Geral (Plantonista) 
Nutricionista 

Médico Clínico Geral (clínica médica)  

Médico G/O  

Médico Hematologista  

Médico Infectologista  

Médico Intensivista (Plantonista)  

Médico Otorrino  

Médico Ortopedista  

Médico Pediatra (Plantonista)  

Médico Ultrassonografista  

Médico Urologista  

Pedreiro  

Psicólogo  

Técnico Imobilização Ortopédica  

Técnico em Radiologia  

Vigia  
 

Poderá a comissão, conforme a necessidade e conveniência administrativa, mudar os dias e os horários de aplicação das provas. 

 



    FUSAM - FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA    

                          

 

 
 

29 

ANEXO VII 

CRONOGRAMA 

EVENTO DATA 

Publicação do Edital 06/01/2014 

Início Inscrições 06/01/2014 

Término das Inscrições 26/01/2014 

Lista dos Inscritos 30/01/2014 

Recurso Inscrição 30e31/02/2014 

Lista Final de Inscritos 10/02/2014 

Divulgação Local de Prova 10/02/2014 

PROVA 16/02/2014 

Gabarito 17/02/2014 

Recurso Gabarito 17e18/02/2014 

Resultado Recurso 21/02/2014 

Resultado Prova Objetiva 21/02/2014 

Recurso da Prova Objetiva 21e24/02/2014 

Classificação Final 26/02/2014 

HOMOLOGAÇÃO 26/02/2014 
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ANEXO VIII 

Descrição dos Cargos 

Ajudante de Pedreiro: Realizar o preparo da massa, auxiliar o pedreiro nas atividades de construção, manutenção preventiva e corretiva 
de alvenaria, telhados, rede de esgoto e demais áreas físicas da instituição. 
 
Analista de RH: Analisar procedimentos e executar tarefas referentes a toda rotina de Pessoal, na qual envolve atividades de 
admissão/demissão, controles de documentações, folha de pagamento, homologação, FGTS, férias, abonos, rescisões, vale-transporte, 
refeição e licenças diversas. Controlar os prazos e programas sob sua responsabilidade. Ter conhecimento em controle de registros de 
ponto, SEFIP, CAGED. Confecção de relatórios diversos e atendimento aos funcionários. Desempenhar tarefas afins. 
 
Auxiliar Administrativo I: Executar serviços administrativos que envolvem o apoio às diversas áreas da Fundação. Organizar arquivos, 
atender o público, efetuar cadastros, digitação de relatórios e planilhas, fornecer e receber informações sobre os serviços prestados pela 
Fundação, anotar os dados pessoais do paciente para possibilitar o controle diário de atendimentos, indicando acomodações, 
recepcionando e encaminhando-os. Cuidar de documentações e manter a organização do setor. Desempenhar tarefas afins.  
 
Auxiliar de manutenção: Zelar e manter a qualidade, segurança, higiene do local de trabalho. Executar manutenções prediais, elétrica, 
hidráulica, mecânica, trocando, limpando, preparando locais, peças e componentes. Realizar manutenção de carpintaria e marcenaria 
substituindo, trocando peças, reparando pisos e assoalhos. Cuidar da manutenção e conservação das atividades inerentes. Desempenhar 
tarefas afins. 
 
Auxiliar de serviços gerais Higienização: Executar atividades gerais de limpeza nas dependências internas e externas do hospital. Lavar, 
varrer, manter em boa ordem, remover sujeiras e depositar em lixeiras apropriadas; limpar sanitários reabastecendo-os com papel 
higiênico; ajudar na remoção de móveis e utensílios. Zelar e manter a qualidade, segurança, higiene do local e equipamentos de 
trabalho. Desempenhar tarefas afins. 
 
Auxiliar de serviços gerais Lavanderia: Desenvolver atividades gerais de lavagem, armazenamento e transporte de roupas. Área suja: 
separar roupa por igual, de sujidade em leve – moderada – pesada; pesar a roupa a ser lavada na máquina, adicionando os botões para 
dosagens automáticas de sabão – desinfetante – amaciante – neutralizante. Efetuar a troca de galões dos produtos. Área limpa: recolher 
a roupa depois de lavada para ser torcida, retirar roupa da centrífuga e colocar na secadora; passar a roupa; separar roupas danificadas 
passíveis de conserto. Zelar pela manutenção e ordem nos locais de trabalho. Executar a mão ou máquina os trabalhos de costura e 
reparos em geral na rouparia do hospital. Desempenhar tarefas afins. 
 
Auxiliar de enfermagem: Prestar cuidados diretos de enfermagem ao paciente, por delegação e sob a supervisão do enfermeiro e do 
médico. Administrar medicação e alimentação; azer curativos simples, controlar sinais vitais do paciente, executar tratamentos diversos 
como lavagens, sondagens, aspirações, nebulizações, colher material para exames laboratoriais; auxiliar o médico durante a realização 
de exames complementares de diagnóstico e tratamento, circular nas salas de cirurgia durante o ato cirúrgico, anotar no prontuário as 
observações e cuidados. Zelar e manter a qualidade, segurança, higiene do local e equipamentos de trabalho. Auxiliar a enfermeira nas 
ações de assistência e tarefas afins. 
 
Auxiliar de radiologia: Auxiliar o Técnico em Radiologia conforme as necessidades do setor. Desempenhar tarefas afins. 
 
Biólogo: Realizar supervisão técnica e atividades de bancada na Área de Transfusão; solicitar estoque de CH, Plaquetas, PFC e CRIO junto 
ao setor de Processamento do Hemonúcleo de Taubaté; validar os exames e controle de qualidade do setor de transfusão; elaborar e 
revisar de POP’s (Procedimento Operacional Padrão) do setor; fazer o levantamento de dados para o Faturamento e o controle de  
funcionamento de equipamentos do setor; elaborar o Projeto de Controle de Qualidade dos reagentes e exames pré-transfusionais; 
realizar estatísticas do setor; controle de insumos e reagentes do setor; fazer o acompanhamento das atividades dos funcionários da 
empresa de engenharia clínica em relação à manutenção preventiva dos equipamentos; levantar o apontamento de dias trabalhados e 
pedidos de férias, horas extras, etc, dos funcionários ao departamento pessoal; acompanhamento dos funcionários quanto ao uso de 
EPI; informar destino dos hemocomponentes transfundidos e desprezados 
 
Contínuo: Zelar, organizar e manter a qualidade, segurança, higiene do local de trabalho. Executar serviços de banco, retirar documentos 
nos órgãos de contato da Fundação, serviços de Xerox, controle de documentos, distribuição e protocolo para setores internos e 
externos. Separar materiais e identificar através de etiquetagem ou outro meio definido pela Fundação. Desempenhar tarefas afins. 
 
Fisioterapeuta: Avaliar o estado funcional do paciente, a partir da identidade da patologia clínica intercorrente, de exames laboratoriais 
e de imagens, da anamnese funcional e exame da cinesia, funcionalidade e sinergismo das estruturas anatômicas envolvidas; elaborar o 
Diagnóstico Cinesiológico Funcional, planejar, organizar, prescrever e avaliar os projetos terapêuticos desenvolvidos nos pacientes; 
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recorrer a outros profissionais de saúde e/ou solicitar pareceres técnicos especializados, quando necessário; registrar no prontuário do 
paciente as prescrições fisioterapêuticas, sua evolução, as intercorrências e as condições de alta da assistência fisioterapêutica. Elaborar 
pareceres técnicos especializados sempre que solicitados. 
 
Fonoaudiólogo: Atuar nos setores de berçário, pediatria e enfermaria, realizando avaliação, prognóstico, participação na decisão do tipo 
de dieta, orientação pré-cirúrgica, tipo de sonda a ser utilizada quando necessário, adequação de funções para retirada de sonda com 
segurança, controle no risco de bronco aspiração e aceleração no processo de alta. Manter o registro dos pacientes examinados, 
anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução. 
 
Cirurgião Dentista Buco Maxilo: Realizar atendimento ambulatorial, tratando das doenças da cavidade bucal, face e pescoço, 
traumatismos, e deformidades faciais (congênitos ou adquiridos), lesões e anomalias do aparelho mastigatório e anexos e estruturas 
crânio-faciais associadas. Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar procedimentos necessários 
aos diversos tipos de enfermidades. Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento 
prescrito e a evolução da doença. Atender em caráter emergencial paciente internado no complexo da Fundação, seja em tratamento 
clínico ou cirúrgico. 
 
Médico Angiologista: Realizar atendimento Ambulatorial na área de Angiologia; desempenhar funções da medicina preventiva e 
curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes internados no Complexo da 
Fundação, bem como executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao 
cargo e à área. Realizar pequenas cirurgias e cirurgias de emergências. Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão 
diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença. 
 
Médico Cardiologista: Realizar atendimento Ambulatorial na área de cardiologia, desempenhar funções da medicina preventiva e 
curativa, realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes internados no Complexo da 
Fundação, bem como executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao 
cargo e à área. Realizar avaliações pré-operatórias. Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o 
tratamento prescrito e a evolução da doença.  
 
Médico Clínico Geral (plantonista): Cumprir plantão no Complexo do Pronto Socorro, prestando atendimento a pacientes 
(SUS/Convênio/Particular) em caráter emergencial e ambulatorial em local determinado pela Fundação. Solicitar exames médicos, 
diagnosticar e prescrever medicamentos/nutrição e tratamentos às afecções em geral e suas intercorrências. Atender em caráter 
emergencial paciente internado em tratamento clínico ou cirúrgico, atendimento a acidente de trabalho, acompanhar pacientes em caso 
de transferências e/ou exames externos à Fundação, realizar contato com médicos especialistas e/ou hospital – via fone – em casos de 
solicitação de avaliação e/ou transferência. Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento 
prescrito e a evolução da doença. Preencher notificação de maus tratos, emitir declaração de óbito e seguir protocolo de internação. 
 
Médico Clínico Geral (clínica médica): Realizar o atendimento aos pacientes internados no setor de Clínica Médica. Solicitar exames 
médicos, diagnosticar e prescrever medicamentos e tratamentos às afecções em geral e suas intercorrências. Executar atividades que, 
por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área. Dar suporte técnico – avaliação – dos 
pacientes internados no Complexo da Fundação. 
 
Médico G/O: Tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, atendendo e orientando a mulher no ciclo gravídico 
puerperal, prestando serviços em caráter emergencial ou ambulatorial. Realizar procedimentos e qualquer outra atividade pertinente ao 
cargo e à área. Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da 
doença. 
 
Médico Hematologista: Realizar atendimento Ambulatorial na área de Hematologia. Executar atividades relacionadas com transfusão de 
sangue e todo processo hemoterápico, exames, diagnóstico, terapêutica e acompanhamento de pacientes internados no Complexo da 
Fundação; bem como executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao 
cargo e à área. Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da 
doença. 
 
Médico Infectologista: Coordenar as atividades do setor de Controle de Infecção Hospitalar, objetivando controlar e minimizar 
ocorrências, supervisionando e participando de comissão para divulgação de normas e procedimentos corretos. 
 
 
Médico Intensivista: Cumprir plantão na UTI, prestando cuidados intensivos a pacientes internados em estado grave, utilizando-se de 
terapêutica adequada. Dar suporte técnico/avaliação aos pacientes internados do Complexo da Fundação. 
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Médico Otorrino: Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para 
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica. Analisar e interpretar resultados de exames 
diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico. Realizar procedimentos cirúrgicos e o 
acompanhamento aos pacientes internados; manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento 
prescrito e a evolução da doença. Atender em caráter emergencial paciente internado no Complexo da fundação, seja em tratamento 
clínico ou cirúrgico. 
 
Médico Ortopedista: Realizar atendimento ambulatorial na área de Ortopedia, atividades e procedimentos assistenciais. Efetuar exames 
médicos, diagnosticar, prescrever, tratar e evoluir pacientes, realizar procedimentos cirúrgicos e fazer o acompanhamento dos pacientes 
internados no Complexo da Fundação, bem como executar qualquer outra atividade que esteja inserida no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. Manter o registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e 
a evolução da doença. 
 
Médico Pediatra (plantonista): Cumprir plantão no Complexo do Pronto Socorro, prestando atendimento à criança e adolescente 
(SUS/Convênio/Particular) em caráter emergencial e ambulatorial, em local determinado pela Fundação. Solicitar exames médicos, 
diagnosticar e prescrever medicamentos/nutrição e tratamentos às afecções em geral e suas intercorrências. Atender em caráter 
emergencial paciente internado na pediatria em tratamento clínico ou cirúrgico, acompanhar pacientes em caso de transferências e/ou 
exames externos à Fundação, realizar contato com médicos especialistas e/ou hospital – via fone – em casos de solicitação de avaliação 
e/ou transferência. Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução 
da doença. Preencher notificação de maus tratos, emitir declaração de óbito e seguir protocolo de internação. 
 
Médico Ultrassonografista: Coordenar as atividades do setor de Ultrassonografia. Realizar e interpretar exames, empregando ou 
orientando sua execução e analisando os resultados finais para elaboração de laudo. Manter registro dos pacientes examinados, 
anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença. 
 
Médico Urologista: Realizar atendimento ambulatorial na área de Urologia, efetuar exames médicos, diagnosticar, prescrever, tratar e 
evoluir pacientes, realizar procedimentos cirúrgicos e fazer o acompanhamento dos pacientes internados no Complexo da Fundação, 
bem como executar qualquer outra atividade que esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área. Executar 
atividades relativas ao tratamento e prevenção das doenças do aparelho urinário e de doenças do aparelho genital masculino. Manter o 
registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença. 
 
 
Nutricionista: Desenvolver atividades de supervisão no setor de SND, o controle técnico e administrativo da área de alimentação e 
nutrição. Atuar em atividades relacionadas à alimentação e à nutrição com vistas à promoção, a manutenção e a recuperação da saúde 
do paciente. Adequar a dieta do paciente de acordo com sua necessidade e/ou sua doença, fazendo o acompanhamento necessário. 
Desenvolver tarefas afins. 
 
Pedreiro: Realizar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais similares, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, 
utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício para construir, reformar ou reparar prédio e obras similares. Desempenhar 
tarefas afins. 
 
Pintor: Realizar serviços de reparos em áreas para pinturas, auxiliar nos reparos de manutenção predial, pintura de móveis, 
equipamentos e tarefas afins. 
 
Psicólogo: Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de pacientes, com a finalidade de 
análise, tratamento e orientação necessária. Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais, elucidando conflitos e 
acompanhando o paciente durante o processo de tratamento ou cura; auxiliar o paciente em seu processo de adoecimento, visando à 
minimização do sofrimento provocado pela hospitalização, prestando assistência necessária ao paciente e seus familiares. Desempenhar 
tarefas pertinentes ao cargo e à área. 
 
Técnico Imobilização Ortopédica: Confeccionar e retirar aparelhos gessados, talas gessadas (calhas) e enfaixamento com uso de material 
convencional e sintético (resina de fibra de vidro). Executar imobilizações com uso de esparadrapo e talas digitais (imobilizações para 
dedos). Preparar e executar trações cutâneas, auxiliar o médico ortopedista na instalação de trações esqueléticas e nas manobras de 
redução manual. Preparar sala para pequenos procedimentos fora do centro cirúrgico, como pequenas suturas e anestesia local para 
manobras de redução manual, punções e infiltrações, além de curativos relacionados à pacientes da ortopedia. Identificar e caracterizar 
materiais de gesso ortopédico. Avaliar a condição da fratura, luxação ou entorse, de acordo com o diagnóstico médico e providenciar as 
imobilizações apropriadas. Cuidar e operar os materiais necessários na sala de gesso e ortopedia. Manter a sala organizada e limpa após 
todo procedimento. Responder tecnicamente ao ortopedista. 
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Técnico Patologia Clínica: Receber plantão, anotar e controlar temperatura dos equipamentos (freezer, câmara de sangue, refrigerador) 
e temperatura ambiente; anotar estoque de sangue, lavar e secar tubos e pipetas utilizadas em testes; receber solicitação de bolsas de 
sangue e fornecê-las ao solicitante, registrar entradas e saídas de bolsas de sangue, fazer o controle do recebimento de sangue (pelo 
paciente); realizar teste de tipagem sanguínea. Zelar e manter a qualidade, segurança, higiene do local de trabalho. Responsabilizar-se 
pela organização operacional dos equipamentos de automação do setor de banco de sangue. Desempenhar tarefas afins. 
 
Técnico em Radiologia: Operar aparelhos de Raios X e outros equipamentos, acionando seus comandos e observando instruções de 
funcionamento, para provocar a descarga de radioatividade correta, preparar equipamento, sala de exame e material, averiguando as 
condições técnicas e os acessórios necessários; preparar os pacientes para exame, realizando as atividades segundo normas e 
procedimentos de biossegurança e código de conduta. Revelar chapas e filmes radiológicos, zelando pela qualidade das imagens; realizar 
o processamento e a documentação das imagens adquiridas; controlar radiografias realizadas, registrando números, discriminando tipo 
e o requisitante. Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior 
eventuais problemas. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências 
para o exercício da função 
 
Técnico Segurança do Trabalho: Responsabilizar-se pelas condições de segurança na instituição orientando/coordenando e investigando 
riscos e causas de acidentes; inspecionar locais, instalações, equipamentos da empresa, observando condições de funcionamento para 
que as atividades sejam realizadas de maneira correta; estabelecer normas e dispositivos de segurança sugerindo modificações quando 
necessário; trinar funcionários periodicamente para que trabalhem com segurança e estejam aptos a praticar a prevenção de acidentes; 
instruir sobre o uso correto de equipamentos de segurança; controlar condições de iluminação e ventilação; fiscalizar o uso de 
Equipamento de Proteção Individual (EPI) para cada tipo de atividade; coordenar a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes); 
elaborar e acompanhar programas de exames para acidentes com risco biológico; zelar pela manutenção e ordem nos locais de trabalho; 
desempenhar tarefas afins. 
 
Telefonista: Operar equipamentos e sistemas apropriados ao serviço de telefonia, atender, transferir, cadastrar e realizar chamadas 
telefônicas nacionais e internacionais, comunicando-se formalmente. Fornecer informações necessárias com relação aos serviços 
prestados pela Fundação, objetivando o bom atendimento. Zelar e manter a qualidade do local de trabalho. 
 
Vigia: Zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigilância do Complexo da Fundação (recepções, guaritas, estacionamentos e setores 
internos); percorrer e inspecionar as dependências do hospital para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras 
anormalidades; controlar o fluxo de pessoas identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados. Desempenhar 
tarefas afins. 

 

 


