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A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, Estado de São Paulo, faz saber que fará realizar o Concurso Público Nº 3/2015 visando o 
provimento de vagas para diversos cargos, cujas contratações serão regidas pelo Código de Administração do Município de Taubaté (Lei 
Complementar nº 1/1990 e suas alterações) que instituiu o regime jurídico único dos servidores públicos municipais, e se processará de acordo 
com as instruções constantes neste Edital de Abertura de Inscrições e na legislação suplementar concernentes à matéria.  

1. DOS CARGOS 

1.1. Os cargos a serem providos, a quantidade de vagas, a carga horária de trabalho, o vencimento básico, os requisitos mínimos e a taxa de 
inscrição são os seguintes: 
 

Nº 
CARGO                    

PÚBLICO 
Nº de 

VAGAS 
VENCIMENTO  

BÁSICO 
CARGA 

HORÁRIA 
REQUISITOS MÍNIMOS                             

(a serem comprovados no ato da posse) 
TAXA de 

INSCRIÇÃO 

1 
Atendente de Consultório 
Dentário 

CR (1) 
 R$ 1.304,08                

+ 40% de AI (3) 
40 horas 
semanais 

Ensino Médio Completo, Curso de ASB; 
Inscrição no Órgão de Classe. 

R$ 23,70 

2 Dentista CR (1) 
 R$ 2.150,00 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Nível Universitário Compatível com o 
Cargo; Inscrição no Órgão de Classe. 

R$ 26,30 

3 
Dentista Especialista - 
Bucomaxilo Facial 

CR (1) 
 R$ 2.613,51 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

4 
Dentista Especialista - 
Odontopediatria 

CR (1) 
R$ 2.613,51 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

5 
Dentista Especialista - 
Ortodontia 

CR (1) 
R$ 2.613,51 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

6 
Dentista Especialista - 
Pacientes com 
Necessidades Especiais 

CR (1) 
R$ 2.613,51 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

7 
Dentista Especialista - 
Patologia Bucal 

CR (1) 
R$ 2.613,51 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

8 
Dentista Especialista - 
Periodontia 

CR (1) 
R$ 2.613,51 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

9 
Dentista Especialista - 
Prótese Dentária 

1 
R$ 2.613,51 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

10 Dentista PSF CR (1) 
 R$ 2.881,48+ 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

40 horas 
semanais 

Nível Universitário Compatível com o 
Cargo; Inscrição no Órgão de Classe. 

R$ 26,30 

11 Enfermeiro CR (1) 
 R$ 1.768,79 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

40 horas 
semanais 

Nível Universitário Compatível com o 
Cargo; Inscrição no Órgão de Classe. 

R$ 26,30 

12 Enfermeiro PSF CR (1) 
R$ 2.370,47 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

40 horas 
semanais 

Nível Universitário Compatível com o 
Cargo; Inscrição no Órgão de Classe. 

R$ 26,30 

13 Farmacêutico CR (1) 
 R$ 2.150,00                

+ 40% de ANU (2) 
40 horas 
semanais 

Nível Universitário Compatível com o 
Cargo; Inscrição no Órgão de Classe. 

R$ 26,30 

14 Fisioterapeuta 2 
 R$ 2.150,00                 

+ 40% de ANU (2) 
30 horas 
semanais 

Nível Universitário Compatível com o 
Cargo; Inscrição no Órgão de Classe. 

R$ 26,30 

15 Fonoaudiólogo 2 
 R$ 2.150,00                 

+ 40% de ANU (2) 
30 horas 
semanais 

Nível Universitário Compatível com o 
Cargo; Inscrição no Órgão de Classe. 

R$ 26,30 

16 Médico 20 
R$ 2.150,00 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Nível Universitário Compatível com o 
Cargo; Inscrição no Órgão de Classe. 

R$ 26,30 
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17 
Médico Especialista - 
Cardiologia 

CR (1) 
 R$ 3.176,83+ 40% de 
ANU (2 + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

18 
Médico Especialista - 
Cardiologia Infantil 

1 
R$ 3.176,83 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

19 
Médico Especialista - 
Cirurgia Geral 

1 
R$ 3.176,83 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

20 
Médico Especialista - 
Cirurgião Infantil 

1 
R$ 3.176,83 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

21 
Médico Especialista - 
Dermatologia 

2 
R$ 3.176,83 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

22 
Médico Especialista - 
Endocrinologia 

1 
R$ 3.176,83 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

23 
Médico Especialista - 
Endocrinologia Infantil 

1 
R$ 3.176,83 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

24 
Médico Especialista - 
Endoscopia 

1 
R$ 3.176,83 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

25 
Médico Especialista - 
Fisiatria 

1 
R$ 3.176,83 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

26 
Médico Especialista - 
Geriatria 

1 
R$ 3.176,83 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

27 
Médico Especialista - 
Ginecologia e Obstetrícia 

3 
R$ 3.176,83 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

28 Médico Necropsista CR (1) 
R$ 3.176,83 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

29 
Médico Especialista - 
Neurologia 

CR (1) 
R$ 3.176,83 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

30 
Médico Especialista - 
Neurologia Infantil 

1 
R$ 3.176,83 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

31 
Médico Especialista - 
Nutrólogo 

2 
R$ 3.176,83 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

32 
Médico Especialista - 
Oftalmologia 

CR (1) 
R$ 3.176,83 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

33 
Médico Especialista - 
Otorrinolaringologia 

1 
R$ 3.176,83 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 
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34 
Médico Especialista - 
Pneumologia 

1 
R$ 3.176,83 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

35 
Médico Especialista - 
Psiquiatria 

1 
R$ 3.176,83 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

36 
Médico Especialista - 
Reumatologia 

1 
R$ 3.176,83 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

37 
Médico Especialista - 
Urologia 

CR (1) 
R$ 3.176,83 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

38 
Médico Especialista - 
Vascular 

CR (1) 
R$ 3.176,83 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Título de Especialista Reconhecido pelo 
Órgão de Classe; Inscrição no Órgão de 
Classe. 

R$ 26,30 

39 Médico PSF 6 
R$ 5.705,72 + 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

40 horas 
semanais 

Nível Universitário Compatível com o 
Cargo; Inscrição no Órgão de Classe. 

R$ 26,30 

40 Médico Veterinário CR (1) 
 R$ 2.150,00+ 40% de 
ANU (2) + 40% de AI (3) 

20 horas 
semanais 

Nível Universitário Compatível com o 
Cargo; Inscrição no Órgão de Classe. 

R$ 26,30 

41 Técnico de Enfermagem CR (1) 
 R$ 1.455,05                

+ 40% de AI (3) 
40 horas 
semanais 

Ensino Médio Completo; Curso Técnico na 
Área; Inscrição no Órgão de Classe. 

R$ 23,70 

42 
Técnico de Equipamento 
Odontológico 

CR (1) 
R$ 1.455,05             

+ 40% de AI (3) 
40 horas 
semanais 

Ensino Médio Completo; Curso Técnico na 
Área; Inscrição no Órgão de Classe. 

R$ 23,70 

43 Técnico de Raio X 1 
R$ 1.455,05                

+ 40% de AI (3) 
40 horas 
semanais 

Ensino Médio Completo; Curso Técnico na 
Área. 

R$ 23,70 

44 Técnico em Necropsia CR (1) 
R$ 1.455,05                

+ 40% de AI (3) 
40 horas 
semanais 

Ensino Médio Completo; Curso Técnico na 
Área. 

R$ 23,70 

45 
Técnico em Prótese 
Dentária 

CR (1) 
R$ 1.455,05                

+ 40% de AI (3) 
40 horas 
semanais 

Ensino Médio Completo; Curso Técnico na 
Área; Inscrição no Órgão de Classe. 

R$ 23,70 

46 Técnico em Saúde Bucal 2 
R$ 1.455,05                

+ 40% de AI (3) 
40 horas 
semanais 

Ensino Médio Completo; Curso Técnico na 
Área; Inscrição no Órgão de Classe. 

R$ 23,70 

47 Técnico em Veterinária CR (1) R$ 1.455,05  
40 horas 
semanais 

Ensino Médio Completo; Curso Técnico na 
Área. 

R$ 23,70 

48 Terapeuta Ocupacional 5 
R$ 1.768,79                 

+ 40% de ANU (2) 
30 horas 
semanais  

Nível Universitário Compatível com o 
Cargo; Inscrição no Órgão de Classe. 

R$ 26,30 

 
(1) CR (Cadastro Reserva) indica os cargos para os quais não existem ainda vagas efetivas definidas. Os candidatos aprovados nestes 

cargos serão convocados para a posse para postos que ainda ficarão vagos ou que serão abertos durante a validade do Concurso 
Público, obedecendo-se a estrita ordem de classificação. 

(2) ANU (Adicional de Nível Universitário). 
(3) AI (Adicional de Insalubridade). 

 
1.2. A Prefeitura Municipal de TAUBATÉ estima convocar, durante o prazo de vigência do concurso público, a quantidade de candidatos 
discriminada na coluna “N° de Vagas” do quadro constante do item 1.1 deste Edital. 
 
1.3. A Prefeitura Municipal de TAUBATÉ poderá, durante a vigência deste concurso público, convocar candidatos classificados até o limite de 
vagas existentes ou que venham a ser criadas para os referidos cargos em seu Quadro de Pessoal, de acordo com suas necessidades. 

 
1.4. O concurso público terá validade de 2 anos, sendo facultada a sua prorrogação, uma vez, por igual período. 
 
1.5. As atribuições dos cargos são aquelas descritas no Anexo I deste edital. 
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2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. São condições essenciais para a inscrição do candidato, ser brasileiro nato ou naturalizado ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 
12 da Constituição Federal e demais disposições de Lei, no caso de estrangeiro ou cidadão português a quem tenha sido deferida a igualdade 
nas condições previstas pelo Decreto Federal nº 70.436/72. 
 
2.2. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente pela internet, no período de 24 de julho a 03 de setembro de 2015, através do site 
www.publiconsult.com.br. 
2.2.1. O candidato deverá selecionar na guia INSCRIÇÕES ABERTAS, o Concurso Público nº 3/2015 da Prefeitura Municipal de 
TAUBATÉ, escolher o CARGO para o qual deseja se inscrever, preencher corretamente os campos relativos ao formulário de 
CADASTRAMENTO e após finalizado o preenchimento dos dados, clicar na guia GERAR BOLETO para visualizar ou imprimir o boleto 
referente à taxa de inscrição. 
2.2.2. O pagamento do boleto da taxa de inscrição deverá ser efetuado até 04 de setembro de 2015 em qualquer agência bancária, através de 
internet banking, ou em estabelecimento autorizado a receber pagamento de documentos de compensação bancária (casas lotéricas, correios, 
etc.). 
2.2.3. O candidato poderá se inscrever para mais de um cargo, desde que não haja coincidência dos horários de aplicação das provas 
estipulados no item 5.2 deste Edital. 
2.2.4. Efetuada a inscrição, não será permitida a alteração do cargo escolhido na ficha de inscrição, seja qual for o motivo alegado. Caso seja 
efetuada inscrição para mais de um cargo cujas respectivas provas objetivas sejam concomitantes, o candidato deverá fazer a opção por um 
deles, ficando eliminado nas outras opções em que constar como ausente. 
2.2.5. É vedada a transferência para terceiros do valor da taxa de inscrição. 
2.2.6. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do formulário de inscrição. 
2.2.7. Em caso de dúvida para efetivar a sua inscrição, o candidato poderá entrar em contato com a empresa clicando no ícone “Fale 
Conosco – Suporte ao Candidato” do site www.publiconsult.com.br, ou através do telefone (15) 4141-2327. Ao candidato será atribuída total 
responsabilidade pelo correto preenchimento do formulário de inscrição. 
 
2.3. O deferimento da inscrição estará condicionado ao correto preenchimento do requerimento de inscrição e ao pagamento e compensação 
do valor correspondente à taxa de inscrição. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por outros meios que não o pagamento do boleto 
bancário emitido especificamente para cada inscrição, bem como pagamentos condicionais ou efetuados fora do prazo de vencimento do 
boleto. Serão indeferidas as inscrições cujos pagamentos não venham a ser compensados, por qualquer motivo (erro de digitação do 
candidato em pagamento efetuado por internet banking, erro de processamento ou falta de cumprimento da transferência no banco de origem 
do pagamento, pagamento efetuado fora do prazo, etc.). 
2.3.1. Encerrado o prazo das inscrições, serão disponibilizados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de TAUBATÉ e no site 
www.publiconsult.com.br, o Edital de Deferimento das Inscrições (contendo a relação dos candidatos que tiverem suas inscrições deferidas) 
e a Lista Geral de Inscrições Não Confirmadas (contendo a relação dos candidatos que não tiveram o pagamento da taxa de inscrição 
confirmado). 
2.3.2. Cabe ao candidato verificar no Edital de Deferimento das Inscrições e na Lista Geral de Inscrições Não Confirmadas se a sua 
inscrição foi confirmada, e caso não tenha sido, deverá dentro do prazo de recurso administrativo estabelecido no item 8 deste Edital, 
apresentar documentação comprobatória do pagamento e providenciar junto ao banco ou estabelecimento em que efetuou o pagamento, a 
compensação do valor pago. 
 
3. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS 

3.1. O candidato aprovado neste concurso público será investido no respectivo cargo apenas se atender às seguintes exigências, a serem 
comprovadas na data da posse: 
a) ser brasileiro nato ou naturalizado ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal e demais disposições de Lei, no 
caso de estrangeiro ou cidadão português a quem tenha sido deferida a igualdade nas condições previstas pelo Decreto Federal nº 70.436/72. 
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
c) atender as condições, escolaridade e requisitos prescritos para o cargo, conforme item 1.1 deste Edital; 
d) gozar de saúde física e mental compatíveis com as funções a serem desempenhadas no exercício do cargo, comprovada em prévia 
inspeção médica oficial; 
e) estar quites com o Serviço Militar se for do sexo masculino; 
f) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
g) estar com o CPF regularizado; 
h) estar no gozo dos direitos civis e políticos; 
i) não registrar antecedentes criminais quando tenha sido condenado por crime doloso e se ficar configurado, através de estudo social, que o 
mesmo não se encontra totalmente recuperado para a vida em sociedade. 
j) Não ter sido demitido por ato de improbidade “a bem do serviço público” mediante decisão transitada em julgado em qualquer esfera 
governamental; 
k) Não possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que impossibilite acumulação de cargos, empregos e 
funções, ressalvados os casos contidos nas alíneas “a”, “b” e “c”, inc. XVI, do art. 37, da Constituição Federal, inclusive no que concerne à 
compatibilidade de horários; 
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l) não ser aposentado por invalidez, não estar em idade de aposentadoria compulsória ou receber proventos de aposentadoria decorrentes dos 
artigos 40, 42 e 142, ressalvados os casos que permitam a acumulação dos proventos com a remuneração de cargos, empregos, funções, 
cargos eletivos e cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, na forma da Constituição Federal. 
 
3.2. Os referidos requisitos são essenciais para a investidura no cargo, devendo o candidato, na ocasião da convocação, apresentar os 
documentos exigidos à Área de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de TAUBATÉ. No caso do não cumprimento destas exigências, o 
candidato perderá o direito à vaga. 
 
4. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU SENSORIAL 

4.1. Aos candidatos portadores de deficiência física ou sensorial que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, é assegurado o direito de inscrição neste concurso público, desde que a deficiência de que são 
portadores seja compatível com o efetivo desempenho das atribuições do cargo. 
4.1.1. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal 
Nº 3.298/99. 
 
4.2. A pessoa portadora de deficiência participará deste concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos no que 
concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima 
exigida para todos os demais candidatos. 
 
4.3. Aos portadores de deficiência física ou sensorial será destinado o percentual de 5% das vagas a serem providas através deste concurso 
público, exceto para as funções que não possibilitem as suas contratações pelas características de atribuições e desempenhos, incompatíveis 
com a deficiência possuída. 
4.3.1.  Haja vista a quantidade de vagas inicialmente ofertadas no presente concurso público, não haverá reserva de vagas para candidatos 
portadores de deficiência. Os candidatos portadores de deficiência aprovados só serão convocados quando a aplicação do percentual de 
reserva de vagas (5%) sobre o número de vagas abertas para o respectivo cargo alcançar o índice mínimo de igual ou superior a 1 vaga, ou 
seja, a cada fração de 20 candidatos nomeados, a 20ª vaga será destinada aos portadores de deficiência física ou sensorial, obedecida a sua 
respectiva ordem de classificação. 
4.3.2. Inexistindo candidatos portadores de deficiência, as vagas serão preenchidas por candidatos não portadores de deficiência. 
4.3.3. Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis de correção, segundo os padrões clinicamente estabelecidos. 
4.3.4. Os candidatos que concorrerem na condição prevista neste item serão classificados em lista separada. 
4.3.5. Havendo laudo médico oficial contrário à condição de deficiente, o candidato será excluído da listagem correspondente. 
4.3.6. O candidato portador de deficiência que no ato da inscrição não declarar essa condição, não poderá impetrar recurso em favor de sua 
inscrição. O candidato que declarar falsamente a deficiência será excluído do concurso público, se confirmada tal ocorrência, em qualquer fase 
deste processo, sujeitando-se às consequências legais pertinentes à matéria. 
 
4.4. O candidato que deseje se habilitar a concorrer às vagas deste Concurso Público como portador de deficiência deverá efetuar sua 
inscrição na forma determinada no item 2.2.1, declarando ser portador de deficiência e especificando o código da CID (Classificação 
Internacional da Doença) nos campos específicos do formulário de inscrição. Após, deverá remeter pelo correio, através de Sedex 
com AR (Aviso de Recebimento), Laudo Médico atestando a espécie, o grau e o nível da deficiência, com expressa referência ao código da 
CID correspondente, até o último dia de inscrição, seguindo o modelo do envelope abaixo: 
 

À PUBLICONSULT ACP Ltda. 

Ref.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ - Concurso Público nº 3/2015 

Portador de Deficiência – Laudo Médico 

Rua Pedro de Oliveira Neto, nº 82 - CEP 18030-275 - Sorocaba/SP. 

 
4.4.1. Não será considerado o pedido de inscrição como portador de deficiência ou sensorial solicitado fora do prazo, valendo como 
comprovação de envio no prazo, a data de postagem no correio. Também não será aceita a entrega condicional ou complementação de 
documentos ou a retirada de documentos após o período de inscrição.   
4.4.2.O candidato que não efetuar a remessa do Laudo Médico, ou que efetuá-la fora do prazo, poderá participar do concurso público desde 
que tenha efetuado o pagamento da taxa de inscrição, porém não concorrerá na condição de portador de deficiência física ou sensorial, não 
podendo, posteriormente, alegar tal condição para reivindicar as prerrogativas constantes neste Edital. 
4.4.3. Caso o período de inscrições seja prorrogado, o prazo para a remessa da documentação ficará automaticamente prorrogado por igual 
período, ou seja, até o dia do término do novo prazo de inscrições. 
4.4.4. O candidato que necessitar de Prova Especial (letra com fonte ampliada, prova em Braille, intérprete de LIBRAS, ledor, etc.) ou de sala 
com condições especiais de acesso, no ato da inscrição deverá declarar e especificar estas necessidades nos campos específicos 
do formulário de inscrição. 
4.4.5. O candidato deficiente que não solicitar a Prova Especial no prazo estabelecido no item anterior, não terá direito a realizar a prova 
adaptada às suas condições, reservando-se o direito de realizar a prova regular aplicada aos demais candidatos. 
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4.4.5.1. Os deficientes visuais que se julgarem amparados pelas disposições legais prestarão as provas mediante leitura através do sistema 
Braille. Os candidatos deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas, reglete e punção, podendo ainda utilizar-se de soroban. 
Aos deficientes visuais amblíopes serão oferecidas provas ampliadas com tamanho da letra correspondente à fonte Arial - 24. 
 
4.5. Após a realização das provas do concurso público, serão elaboradas duas listas de classificação, sendo uma geral, com todos os 
candidatos, e outra especial, apenas com os candidatos com deficiência classificados. 
4.5.1. O candidato inscrito como portador de deficiência, quando da convocação para posse, será submetido à perícia médica, a fim de verificar 
a compatibilidade da sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo ou necessidade de equipamentos apropriados para o seu 
exercício. 
4.5.2. O candidato convocado deverá na data agendada para a perícia médica, comparecer com exames laboratoriais que comprovem a 
deficiência. 
4.5.3. Caso se verifique a incompatibilidade entre a deficiência do candidato e o cargo a ser exercido, o mesmo perderá o direito à vaga. 
4.5.4. Caso o candidato não tiver configurada a deficiência declarada (declarado não portador de deficiência após a perícia médica), será 
excluído da lista de classificação de deficientes passando a figurar somente na lista de classificação geral. 
 
5. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO 

5.1. O Concurso Público consistirá exclusivamente da aplicação de PROVA OBJETIVA para todos os cargos. 
 
5.2. As provas objetivas serão realizadas no município de TAUBATÉ/SP, com data prevista para o dia 04 de outubro de 2015 (domingo), 
nos seguintes períodos: 
 

PERÍODO CARGOS 

9h00 

Atendente de Consultório Dentário, Dentista, Dentista Especialista - Bucomaxilo Facial, Dentista Especialista - Pacientes 
com Necessidades Especiais, Dentista Especialista - Periodontia, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico, 
Médico Especialista - Cardiologia, Médico Especialista - Cirurgia Geral, Médico Especialista - Dermatologia, Médico 
Especialista - Endocrinologia, Médico Especialista - Endoscopia, Médico Especialista - Fisiatria, Médico Especialista - 
Ginecologia e Obstetrícia, Médico Especialista - Neurologia, Médico Especialista - Nutrólogo, Médico Especialista - 
Otorrinolaringologia, Médico Especialista - Psiquiatria, Médico Especialista - Urologia, Médico Especialista - Vascular, 
Técnico de Equipamento Odontológico, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Veterinária. 

14h00 

Dentista Especialista - Odontopediatria, Dentista Especialista - Ortodontia, Dentista Especialista - Patologia Bucal, 
Dentista Especialista - Prótese Dentária, Dentista PSF, Enfermeiro PSF, Fonoaudiólogo, Médico Especialista - Cardiologia 
Infantil, Médico Especialista - Cirurgião Infantil, Médico Especialista - Endocrinologia Infantil, Médico Especialista - 
Geriatria, Médico Necropsista, Médico Especialista - Neurologia Infantil, Médico Especialista - Oftalmologia, Médico 
Especialista - Pneumologia, Médico Especialista - Reumatologia, Médico PSF, Médico Veterinário, Técnico de 
Enfermagem, Técnico de Raio X, Técnico em Necropsia, Técnico em Prótese Dentária,  Terapeuta Ocupacional. 

 
5.3. A confirmação oficial acerca da data, horário e local de realização das provas ocorrerá através do Edital de Convocação para as 
Provas Objetivas a ser disponibilizado nos sites www.publiconsult.com.br e www.taubate.sp.gov.br, e no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal de TAUBATÉ, sendo ainda publicado de forma resumida no Jornal Diário de TAUBATÉ. 
5.3.1. A data prevista poderá ser alterada em função da quantidade de inscritos, da disponibilidade de locais para a realização das provas e de 
outros fatores supervenientes, mantendo-se, no entanto, o período indicado de aplicação das provas.  
5.3.2. Os candidatos que informarem endereço eletrônico (e-mail) por ocasião das inscrições serão também comunicados por este meio, não 
se responsabilizando a empresa pelo não recebimento do correio eletrônico em virtude de bloqueios de antivírus, firewall, spam ou outros 
problemas relacionados a configurações de computadores ao funcionamento da internet. 
5.3.3. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento das informações acerca da data, horário e local de aplicação da 
prova. 
 
6. DAS PROVAS OBJETIVAS 

6.1. A Prova Objetiva visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao exercício do cargo. Essa prova será composta 
de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. As questões serão elaboradas de acordo com o conteúdo programático constante do 
Anexo II deste Edital, sendo distribuídas e pontuadas na seguinte conformidade: 
 

DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES PESO TOTAL DE PONTOS POR DISCIPLINA TOTAL 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 

Legislação de Saúde Pública 

Conhecimentos Específicos 

10 

5 

10 

25 

1 

2 

3 

2 

10 

10 

30 

50 

100 
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6.1.1. A bibliografia referencial eventualmente indicada no Anexo II – Conteúdo Programático servirá como parâmetro para dirimir 
eventuais recursos sobre as questões, não se restringindo, porém, a aplicação das questões ao conteúdo da mesma, porém ao conteúdo 
programático indicado. Desta forma, o candidato poderá se preparar para as provas utilizando, além das indicações do conteúdo programático, 
qualquer bibliografia que trate de forma sistematizada os assuntos selecionados. 
 
6.2. Na data determinada para a realização das provas os candidatos deverão se apresentar nos locais indicados com antecedência de 1 hora 
do horário determinado para o início das mesmas. A duração da prova será de 3 horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do 
Cartão de Respostas. O candidato somente poderá entregar a prova depois de 1 hora do seu início 
 
6.3. O ingresso aos locais das provas será permitido apenas aos candidatos que estiverem munidos de documento de identidade original com 
foto, comprovante de inscrição e caneta esferográfica azul ou preta. 
6.3.1. Entende-se por documento de identidade original: Carteiras e/ou cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança 
Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas 
de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal valem como documento de identidade (OAB, CRM, 
CREA, CRC, etc.); Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de 
Habilitação na forma da Lei nº 9.503/1997, não sendo admitido no recinto de realização das provas o candidato que não portá-lo. 
6.3.2. Não serão aceitos: protocolos; cópia dos documentos citados, ainda que autenticada; boletim de ocorrência; ou quaisquer outros 
documentos não constantes do item 6.3.1. 
6.3.3. Em casos excepcionais em que, por razões de falha de sistema de processamento de dados ou de compensação bancária, o nome do 
candidato não conste no Edital de Deferimento de Inscrições, o mesmo poderá ser admitido na sala para realizar a respectiva prova desde que 
esteja de posse do documento de identidade na forma do item 6.3.1, e do comprovante de pagamento da taxa de inscrição; nestes casos, 
exclusivamente, o Coordenador da empresa presente no local de realização das provas fará a verificação da documentação, e ao julgá-la 
regular, lavrará o respectivo Cartão de Resposta, apondo sua assinatura no verso do mesmo, e alocará o candidato em uma das salas para a 
realização da prova, devendo o Fiscal de Sala em que o candidato for alocado lavrar a ocorrência na Ata da Prova da respectiva sala. Referida 
documentação será objeto de diligência posterior, e constatada a não veracidade do documento de comprovação de pagamento da taxa de 
inscrição apresentado, o candidato será desclassificado do concurso público, sem prejuízo de eventuais ações civis e criminais decorrentes.  
 
6.4. Não serão admitidos nos locais de aplicação das provas, os candidatos que se apresentarem após o horário estabelecido para início das 
mesmas e para o fechamento dos portões. 
 
6.5. O candidato deverá assinar a Lista de Presença que lhe será apresentada antes do início da prova. Eventuais erros de digitação de nome, 
número de documento de identidade e data de nascimento deverão ser comunicados ao Fiscal de Sala para correção, o qual lavrará as 
alterações no Termo de Ocorrências. 
 
6.6. A inviolabilidade das provas será comprovada no local de sua realização, sendo escolhido um dos candidatos para rompimento do lacre 
dos envelopes, o qual lavrará declaração neste sentido na Ata de Prova. 
 
6.7. O candidato deverá efetuar a conferência do Caderno de Provas antes de começar a resolução, verificando no cabeçalho se todas as 
folhas correspondem ao cargo para o qual se inscreveu; a seguir deverá verificar se o mesmo possui 50 questões objetivas de múltipla 
escolha; por fim, o candidato deverá verificar se não há falha de impressão que prejudique a leitura do texto, gráficos ou ilustrações. Caso a 
prova não seja referente ao cargo para o qual se inscreveu, ou o Caderno de Provas estiver incompleto ou possuir qualquer defeito, o 
candidato deverá solicitar ao Fiscal da Prova que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. 
 
6.8. O candidato deverá, antes do preenchimento do Cartão de Respostas, efetuar a conferência dos seus dados impressos. Havendo 
divergência, deverá solicitar a substituição do material ao Fiscal de Sala, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. 
6.8.1. As questões da Prova Objetiva deverão ser respondidas no Cartão de Respostas, preenchendo-se totalmente o campo indicativo da letra 
correspondente à opção de resposta escolhida com caneta esferográfica azul ou preta. O Cartão de Respostas não poderá ser rasurado, 
amassado ou perfurado, caso contrário, as respostas serão anuladas. O Cartão de Respostas somente terá validade se estiver assinada pelo 
candidato no campo indicado. 
 
6.9. Durante a realização da prova: 
a) não será admitida a permanência de candidatos sem camisa, camiseta ou similar, nem a utilização de óculos escuros, bonés, chapéus e 
similares. 
b) não será permitida nenhuma espécie de comunicação entre os candidatos, ou mesmo manifestações isoladas, exceto para chamar o Fiscal 
de Sala quando necessário. 
c) não será permitida a consulta de nenhuma espécie de livro, revista, folheto ou qualquer compêndio, bem como qualquer espécie de 
anotação ou a utilização de outros meios ilícitos para a realização da prova, inclusive tentar visualizar a prova ou o Cartão de Respostas de 
outro candidato. 
d) não será permitido o uso de calculadora, notebook, tablet, telefone celular, fone de ouvido, relógio de pulso ou equipamentos similares a 
estes, bem como outros que, a juízo do Fiscal de Sala, possam ensejar prejuízos à isonomia entre os candidatos. 
e) não será permitido ao candidato portar arma, fumar ou utilizar-se de bebida alcoólica ou substâncias ilegais. 
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f) não será permitido ao candidato levantar-se, exceto no momento da entrega da prova; caso necessite utilizar o sanitário, deverá solicitar ao 
Fiscal de Sala, que designará um Auxiliar de Coordenação para acompanhá-lo, devendo no percurso manter-se em silêncio, podendo antes e 
depois da entrada no sanitário sofrer revista; a candidata que estiver amamentando deverá levar acompanhante responsável pela guarda da 
criança, não havendo prorrogação de horário da duração da prova para a candidata nesta situação. 
 
6.10. Os 2 (dois) últimos candidatos a terminarem a prova em cada sala, permanecerão para atestar o fechamento do malote contendo os 
cartões de respostas, devendo assinar no verso dos cartões de todos os candidatos presentes, bem como na Ata da Prova, e no lacre do 
envelope, juntamente com o Fiscal de Sala. 
 
6.11. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) praticar qualquer das condutas vedadas no item anterior, sendo-lhe retirada a prova e lavrada a circunstância de sua desclassificação na Ata 
de Prova. 
b) não comparecer para a realização da prova conforme convocação oficial seja qual for o motivo alegado. 
c) apresentar-se fora de local, data e/ou do horário estabelecidos no Edital de Convocação.  
d) não apresentar o documento de identificação conforme previsto neste Edital.  
e) não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e nas folhas de respostas. 
f) não devolver ao Fiscal de Prova, segundo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de aplicação e de correção das provas.  
g) ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas e/ou cadernos de questões. 
h) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 
i) tratar com descortesia ou de forma violenta os demais candidatos ou qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova.  
j) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do concurso público. 
k) constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado 
processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do concurso público. 
 
6.12. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade. Ocorrendo alguma situação de 
emergência o candidato será encaminhado para atendimento médico local ou ao médico de sua confiança. A equipe de Coordenadores 
responsáveis pela aplicação das provas dará todo apoio que for necessário. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para 
atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não poderá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do concurso público.  
 
6.13. O candidato levará consigo, ao final da prova, o Caderno de Provas, podendo, portanto, utilizá-lo como rascunho e para a anotação das 
alternativas que escolher, a fim de subsidiá-lo na correção das questões quando da divulgação do gabarito, ou na eventualidade da 
interposição de algum recurso contra questão e/ou gabarito, sendo vedada, em função de reserva de direitos autorais, a sua divulgação e/ou 
reprodução total ou parcial por qualquer meio ou processo, sem autorização expressa da PUBLICONSULT Assessoria e Consultoria Pública 
Ltda, sob pena de responsabilização legal.   
  
6.14. A partir das 18 horas do dia útil seguinte ao da aplicação das Provas Objetivas, o candidato poderá consultar o Gabarito Oficial nos 
sites www.publiconsult.com.br e www.taubate.sp.gov.br, e no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de TAUBATÉ. Não serão informados 
resultados por telefone ou outro meio de comunicação. 
 
7. DA NOTA FINAL, DA CLASSIFICAÇÃO E DO DESEMPATE 

7.1. A nota da Prova Objetiva será obtida através do somatório das pontuações obtidas em cada disciplina da prova; a pontuação referente a 
cada disciplina será obtida pela multiplicação da quantidade de respostas corretas pelo peso respectivo da disciplina, conforme o item 6.1 
deste Edital. 
 
7.2. O candidato que obtiver nota da Prova Objetiva inferior a 50 pontos, será automaticamente eliminado do Concurso Público e não figurará 
no Edital de Classificação Provisória, podendo, no entanto, consultar sua pontuação através do Edital de Candidatos Não Classificados, do 
qual constará apenas o número de inscrição dos candidatos, a ser divulgado na mesma ocasião. 
 
7.3. A Nota Final para todos os candidatos será equivalente à nota da Prova Objetiva. 
 
7.4. No caso de empate na Nota Final, será processado o desempate, tendo preferência sucessivamente, o candidato: 
a) com idade mais elevada, desde que igual ou superior a 60 anos, entre aqueles na mesma faixa etária e frente aos demais candidatos, nos 
termos da Lei Federal nº 10.741/2003; 
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos; 
c) que obtiver a maior pontuação nas questões de Legislação de Saúde Pública; 
d) que obtiver a maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa e Interpretação de Textos; 
e) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos; e 
f) alistado como jurado pelo Presidente do Tribunal de Júri, nos termos do art. 440 do Código de Processo Penal. 
 
8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

8.1. Caberá recurso administrativo, nos 2 dias úteis seguintes à data das respectivas divulgações, em relação: 
a) ao Edital de Abertura de Inscrições; 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
CONCURSO PÚBLICO Nº 3/2015 - EDITAL de ABERTURA de INSCRIÇÕES 

 

Prefeitura Municipal de TAUBATÉ – Concurso Público nº 3/2015 
 

9 

b) ao indeferimento de inscrições; 
c) ao gabarito da Prova Objetiva; 
d) à classificação provisória dos candidatos. 
 
8.2. Os recursos administrativos deverão ser protocolados na sede da Prefeitura de Taubaté, à Av. Tiradentes, 520 – Centro – Taubaté/SP, das 
09:00 às 16:00 horas. 
8.2.1. Devem constar do recurso: o nome do candidato, número de inscrição, número do documento de identidade, o cargo para o qual se 
inscreveu, endereço completo, a fundamentação ou o embasamento com as devidas razões do recurso, local, data e assinatura, conforme 
modelo definido no Anexo III deste Edital. 
8.2.2. Serão indeferidos os recursos interpostos através de e-mail, fax ou por outras formas, meios e prazos estipulados neste Edital, bem 
como aqueles que não apresentarem fundamentação e embasamento. Serão considerados prejudicados os recursos que não 
corresponderem à fase recursal em curso, no momento da sua interposição. 
8.2.3. Os recursos poderão ser efetuados por procurador; neste caso o recurso deverá conter a assinatura com firma reconhecida do candidato 
e ser acompanhados da procuração específica; além disso, o procurador deverá portar documento original de identidade, sendo reconhecidos 
como tal aqueles discriminados no item 6.3.1 deste Edital.    
 
8.3. O provimento de recursos interpostos dentro das especificações poderá, eventualmente, alterar a nota e/ou classificação inicial obtida 
pelos candidatos para uma nota e/ou classificação superior ou inferior; ou ainda acarretar a classificação e/ou desclassificação de candidatos 
em virtude da alteração das suas notas em relação à pontuação mínima exigida para a classificação. 
8.3.1. Os pontos relativos às questões das provas objetivas, eventualmente anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos presentes à 
prova. 
 
8.4. Os resultados das análises dos recursos serão divulgados nos sites www.publiconsult.com.br e www.taubate.sp.gov.br e no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal de TAUBATÉ, juntamente com o edital contendo eventuais retificações do resultado, se for o caso. 
8.4.1. O Relatório Analítico dos Recursos de cada fase do Concurso Público, contendo as razões das deliberações da Banca Examinadora, 
ficará à disposição na Prefeitura Municipal de TAUBATÉ a partir da data de sua divulgação, para eventual consulta dos interessados 
 
9. DA POSSE 
9.1. Os candidatos classificados serão convocados para tomar posse do cargo à critério da Administração, conforme o número de vagas 
existentes e seguindo rigorosamente a ordem de classificação final, respeitando-se o limite das vagas destinadas aos candidatos portadores de 
deficiência. 
 
9.2. A convocação para a posse ocorrerá através de edital publicado no Jornal Diário de TAUBATÉ e no site www.taubate.sp.gov.br, sendo 
obrigação do candidato classificado acompanhar as publicações durante a validade do concurso, não lhe cabendo qualquer reclamação 
posterior. 
 
9.3. Como condição para a posse, o candidato deverá apresentar-se na data e local designado, munido dos documentos originais e respectivas 
cópias exigidas no ato da convocação, os quais deverão ser comprobatórios do atendimento dos requisitos previstos no Item 3 deste Edital e 
ao suprimento de demais informações necessárias ao seu cadastro funcional. 
9.3.1. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem a apresentação apenas das suas fotocópias, mesmo autenticadas. 
 
9.4. O candidato formalmente convocado que não se apresentar no prazo determinado, ou que deixar de fornecer qualquer um dos 
documentos comprobatórios, perderá o direito à vaga, prosseguindo-se à nomeação dos demais candidatos habilitados, observada a ordem 
classificatória. 
 
9.5. Somente será empossado no cargo o candidato que for julgado apto física e mentalmente para o seu exercício, após submeter-se a 
exame médico admissional, de caráter eliminatório, efetuado por médico designado pela Administração. 
9.5.1. O candidato portador de deficiência que for considerada incompatível com o desempenho das funções será desclassificado. 
 
9.6. A inexatidão das informações ou irregularidades de documentos, mesmo que verificadas posteriormente, acarretarão a nulidade da 
inscrição, desqualificação e desclassificação do candidato, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 
 
9.7. Ao ser investido no cargo, o candidato ficará sujeito ao regime jurídico único dos servidores públicos municipais da Prefeitura Municipal de 
TAUBATÉ e às normas regulamentadoras atinentes aos servidores municipais. 
 
9.8. Ao entrar em exercício, o servidor passará por estágio probatório de 3 anos e terá o seu desempenho avaliado periodicamente, antes de 
sua efetivação. 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

10.1. O candidato, ao inscrever-se, estará aceitando todas as disposições estabelecidas neste Edital e da legislação vigente, não podendo 
alegar desconhecimento de qualquer natureza. 
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10.2. Qualquer regra prevista neste Edital poderá ser alterada antes da realização das provas, mediante a divulgação oficial do item atualizado. 
 
10.3. O candidato classificado obrigar-se-á a manter, durante o prazo de validade deste Concurso Público, o seu endereço atualizado para 
eventuais convocações, junto à Área de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de TAUBATÉ, não lhe cabendo qualquer reclamação caso 
não seja possível ao órgão competente convocá-lo por falta da citada atualização. 
 
10.4. Compete ao Prefeito Municipal a homologação do Concurso Público, que será publicada no Jornal Diário de TAUBATÉ e no site 
www.taubate.sp.gov.br. 
 
10.5. A execução dos serviços técnicos referentes a este concurso público, incluindo a elaboração das provas, sua aplicação e correção, bem 
como a classificação dos candidatos aprovados, ficará sob responsabilidade da empresa Publiconsult Assessoria e Consultoria Pública Ltda, 
devidamente contratada para tal fim. 
 
10.6. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Organizadora do Concurso Público, ad referendum do Prefeito do Município de 
TAUBATÉ. 
 
10.7. O presente edital estará disponível para consulta no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de TAUBATÉ, na Praça Félix Guisard, N° 
11, 1° andar – Centro (Prédio do Relógio), e nos sites www.taubate.sp.gov.br e www.publiconsult.com.br, tendo sido publicado no Jornal Diário 
de TAUBATÉ. 

 
TAUBATÉ, 23 de julho de 2015. 

Walter Thaumaturgo Neto 
Presidente da Comissão de Concursos Públicos 

Prefeitura Municipal de TAUBATÉ 
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

Atendente de Consultório Dentário 
Recepciona as pessoas em consultório dentário e auxilia o cirurgião-dentista, acompanhando suas 
atividades. Executa outras atividades correlatas. 

Dentista 
Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilo facial, utilizando processos clínicos ou 
cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal. Executa outras atividades correlatas. 

Dentista Especialista - Bucomaxilo 
Facial 

Desenvolve atividades que se destinam à cirurgia e traumatologia bucomaxilo facial, diagnóstico e 
tratamento cirúrgico e coadjuvante das doenças, traumatismos, lesões e anomalias congênitas e 
adquiridas do aparelho mastigatório e anexos, e estruturas crânio faciais associadas, emergência e 
clinico geral, quando necessário. Supervisiona e orienta os técnicos em saúde que atuam junto aos 
cirurgiões dentistas, manter e operacionalizar serviço de radiologia odontológica, quando há. Atua 
na orientação e educação em saúde bucal, em seu nível de especialização, com vistas à prevenção 
primária e secundária de doenças. Executa outras atividades correlatas. 

Dentista Especialista - 
Odontopediatria 

Desenvolve atividades que se destinam a prevenção, diagnóstico, prognóstico e tratamento de 
acordo com sua especialidade; atua na área de orientação e educação em saúde bucal para 
crianças e adolescentes, com vistas à prevenção primária e secundária de doenças. Executa outras 
atividades correlatas. 

Dentista Especialista - Ortodontia 

Desenvolve atividades que se destinam a prevenção, diagnóstico, prognóstico e tratamento de 
acordo com sua especialidade; instala e efetua manutenção de aparelhos ortodônticos fixos, 
removíveis e estéticos e administra carteira de pacientes e atuar seguindo as normas e diretrizes de 
higiene, qualidade, segurança e excelência; atua na área de orientação e educação em saúde bucal, 
em seu nível de especialização, com vistas à prevenção primária e secundária de doenças. Executa 
outras atividades correlatas. 

Dentista Especialista - Pacientes com 
Necessidades Especiais 

Desenvolve atividades que se destinam a prestar atenção odontológica aos pacientes com graves 
distúrbios de comportamento, emocionalmente perturbados; aos pacientes que apresentam 
condições incapacitantes, temporárias ou definitivas a nível ambulatorial, hospitalar ou domiciliar; e, 
aprofundar estudos e prestar atenção aos pacientes que apresentam problemas especiais de saúde 
com repercussão na boca e estruturas anexas; atendimento em clínica geral, quando necessário. 
Supervisiona e orienta os técnicos em saúde que atuam junto aos cirurgiões dentistas, mantém e 
operacionaliza serviço de radiologia odontológica, quando há. Atua na orientação e educação em 
saúde bucal, em seu nível de especialização, com vistas à prevenção primária e secundária de 
doenças. Executa outras atividades correlatas. 

Dentista Especialista - Patologia 
Bucal 

Desenvolve atividades que se destinam a prevenção, diagnóstico, prognóstico e tratamento de 
acordo com sua especialidade; executa exames laboratoriais microscópicos, bioquímicos e outros 
bem como a interpretação de seus resultados, além da requisição de exames complementares como 
meio auxiliar no diagnóstico de patologias do complexo buco-maxilofacial e estruturas anexas; atua 
na área de orientação e educação em saúde bucal, em seu nível de especialização, com vistas à 
prevenção primária e secundária de doenças. Executa outras atividades correlatas. 

Dentista Especialista - Periodontia 

Desenvolve atividades que se destinam ao estudo, diagnóstico, prevenção e tratamento das 
doenças gengivais e periodontais, visando à promoção e restabelecimento da saúde periodontal e 
clínica geral, quando necessário. Supervisiona e orienta os técnicos em saúde que atuam junto aos 
cirurgiões-dentistas, mantém e operacionaliza serviço de radiologia odontológica, quando há. Atua 
na orientação e educação em saúde bucal, em seu nível de especialização, com vistas à prevenção 
primária e secundária de doenças. Executa outras atividades correlatas. 

Dentista Especialista - Prótese 
Dentária 

Desenvolve atividades que se destinam a prevenção, diagnóstico, prognóstico e tratamento e 
controle dos distúrbios crânio-mandibulares e de oclusão, através da prótese fixa, da prótese 
removível parcial ou total e da prótese sobre implantes; atividades de laboratório necessárias à 
execução dos trabalhos protéticos; procedimentos e técnicas de confecção de próteses fixas, 
removíveis parciais e totais como substituição das perdas de substâncias dentárias e paradentárias; 
procedimentos necessários ao planejamento, confecção e instalação de próteses sobre implantes; e, 
manutenção e controle da reabilitação; atua na área de orientação e educação em saúde bucal, em 
seu nível de especialização, com vistas à prevenção primária e secundária de doenças. Executa 
outras atividades correlatas. 

Dentista PSF 

Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou 
cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal. Realiza prevenção em saúde bucal junto à 
comunidade abrangida pela área de atuação da equipe de saúde da família, através de palestras e 
ações específicas. Executa outras atividades correlatas. 
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Enfermeiro 
Executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para 
possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva. Executa outras atividades 
correlatas. 

Enfermeiro PSF 

Executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para 
possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva. É responsável pelos 
levantamentos de dados, relatórios e planilhas de sua unidade de saúde da família. Executa outras 
atividades correlatas. 

Farmacêutico 

Participa das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde. Desempenha 
funções de dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais e farmacopéicas. Efetua a 
fiscalização profissional sanitária. Participa da elaboração e/ou faz cumprir normas e disposições 
gerais relativas ao armazenamento, controle de estoque e distribuição de medicamentos, germicidas 
e produtos correlatos. Participa de discussões técnicas para seleção e aquisição de medicamentos, 
germicidas e produtos correlatos. Elaborar manuais de procedimentos, manuais técnicos, 
formulários e lista de medicamentos, buscando normatizar e operacionalizar o funcionamento da 
assistência farmacêutica, criando padrões técnicos e sanitários de acordo com a legislação. Gere 
racionalmente recursos materiais e humanos, de forma a dar garantia de qualidade aos serviços 
prestados na área de medicamentos. Atende os receituários médicos, observando a legalidade da 
receita, avaliando a compatibilidade física e química, bem como averiguando a dose, via de 
administração, duração do tratamento e dose cumulativa dos medicamentos prescritos. Informa 
sobre o modo correto de administração dos medicamentos, alertando sobre reações adversas e 
interações medicamentosas com alimentos e/ou produtos ingeridos concomitantemente. Atua como 
fonte de informação sobre medicamentos aos outros profissionais de saúde. Participa de atividades 
de educação permanente. Controla psicotrópicos; mantém segredo sobre fato sigiloso de que tenha 
conhecimento em razão de sua atividade profissional e exige o mesmo comportamento do pessoal 
sob sua direção. Respeita o direito do usuário de conhecer o medicamento que lhe é dispensado e 
de decidir sobre sua saúde e seu bem-estar. Contribui para a promoção da saúde individual e 
coletiva, principalmente no campo da prevenção. Informa e assessora o paciente sobre a utilização 
correta do medicamento. Participa da equipe de vigilância sanitária. Executa outras atividades afins, 
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

Fisioterapeuta 
Atua na promoção de saúde, na prevenção de problemas físicos ou orgânicos, no desenvolvimento 
de diagnósticos funcionais para elaboração de tratamento objetivando a funcionalidade e a 
reinserção social dos indivíduos, com o auxílio da equoterapia. Executa outras atividades correlatas. 

Fonoaudiólogo 
Identifica problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de 
avaliação e fazendo treinamento fonético, auditivo e de dicção, para possibilitar o aperfeiçoamento 
e/ou a reabilitação de fala. Executa outras atividades correlatas. 

Médico 
Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para 
promover a saúde e o bem-estar do paciente. Executa outras atividades correlatas. 

Médico Especialista - Cardiologia 

Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento 
de doenças que acometem o coração bem como os outros componentes do sistema circulatório. 
Implementa ações para promoção da saúde. Elabora documentos. Difunde conhecimento da área 
médica e outras atividades correlatas a sua área de atuação de acordo com a sua formação 
profissional. 

Médico Especialista - Cardiologia 
Infantil 

Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento 
de doenças que acometem o coração bem como os outros componentes do sistema circulatório. 
Implementa ações para promoção da saúde. Elabora documentos. Difunde conhecimento da área 
médica e outras atividades correlatas a sua área de atuação de acordo com a sua formação 
profissional. 

Médico Especialista - Cirurgia Geral 

Realiza intervenções cirúrgicas, utilizando os recursos técnicos e materiais apropriados, para extrair 
órgãos ou tecidos patológicos ou traumatizados, corrige sequelas ou lesões, estabelece diagnóstico 
cirúrgico ou definitivo e promover a saúde e bem-estar do paciente. Implementa ações para 
promoção da saúde. Elabora documentos. Difunde conhecimento da área médica e outras 
atividades correlatas a sua área de atuação de acordo com a sua formação profissional. 

Médico Especialista - Cirurgião 
Infantil 

Realiza intervenções cirúrgicas, em crianças e adolescentes, utilizando os recursos técnicos e 
materiais apropriados, para extrair órgãos ou tecidos patológicos ou traumatizados, corrigir sequelas 
ou lesões, estabelecer diagnóstico cirúrgico ou definitivo e promover a saúde e bem-estar do 
paciente. Implementa ações para promoção da saúde. Elabora documentos. Difunde conhecimento 
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da área médica e outras atividades correlatas a sua área de atuação de acordo com a sua formação 
profissional. 

Médico Especialista - Dermatologia 

Diagnostica e trata de afecções da pele e anexos, realizando intervenções clínicas e cirúrgicas, 
utilizando os recursos técnicos e materiais apropriados, para extrair órgãos ou tecidos patológicos 
ou traumatizados, corrige sequelas ou lesões e promover a saúde e bem-estar do paciente. 
Implementa ações para promoção da saúde. Elabora documentos. Difunde conhecimento da área 
médica e outras atividades correlatas a sua área de atuação de acordo com a sua formação 
profissional. 

Médico Especialista - Endocrinologia 

Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento 
de doenças endócrinas, metabólicas e nutricionais. Implementa ações para promoção da saúde. 
Elabora documentos. Difunde conhecimento da área médica e outras atividades correlatas a sua 
área de atuação de acordo com a sua formação profissional. 

Médico Especialista - Endocrinologia 
Infantil 

Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento 
de pacientes com distúrbios endocrinológicos. Implementa ações para promoção da saúde. Elabora 
documentos. Difunde conhecimento da área médica e outras atividades correlatas a sua área de 
atuação de acordo com a sua formação profissional. 

Médico Especialista - Endoscopia 

Diagnostica e trata afecções do aparelho digestivo e anexo, realizando intervenções clínicas e 
cirúrgicas, utilizando os recursos técnicos e materiais apropriados, para extrair órgãos ou tecidos 
patológicos ou traumatizados, corrigir sequelas ou lesões e promover a saúde e bem-estar do 
paciente; diagnostica e tratar das afecções ou traumatismos das vias aéreas ou digestivas, 
utilizando aparelhos especiais, para praticar exames cavitários locais, corrigir estreitamentos ou 
extrair corpos estranhos ou aspirados. Implementa ações para promoção da saúde. Elabora 
documentos. Difunde conhecimento da área médica e outras atividades correlatas a sua área de 
atuação de acordo com a sua formação profissional. 

Médico Especialista - Fisiatria 

Trata e faz prevenção da incapacidade causada pela perda da função para algumas atividades. 
Atende pacientes que são acometidos de doenças crônicas como dor, AVC (derrames), lesão 
medular (tetraplegia e paraplegia), paralisia cerebral, traumatismos crânio-encefálicos, diabetes, 
amputados, entre outros. Lidera e coordena a Equipe de Reabilitação visando melhora da função, 
prevenção de deformidades e melhora da qualidade de vida. Implementa ações para promoção da 
saúde. Elabora documentos. Difunde conhecimento da área médica e outras atividades correlatas a 
sua área de atuação de acordo com a sua formação profissional. 

Médico Especialista - Geriatria 

Diagnostica e trata de doenças da terceira idade, aplicando medicação adequada e realizando 
exames laboratoriais, subsidiários, testes para promover e recuperar a saúde do paciente; planeja e 
executa atividades de cuidado paliativo; trabalha com equipe multiprofissional de maneira 
interdisciplinar. Implementa ações para promoção da saúde. Elabora documentos. Difunde 
conhecimento da área médica e outras atividades correlatas a sua área de atuação de acordo com a 
sua formação profissional. 

Médico Especialista - Ginecologia e 
Obstetrícia 

Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento 
das afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, atende à mulher no ciclo gravídico-
puerperal, prestando assistência médica específica, empregando tratamento clínico-cirúrgico, para a 
preservação da vida da mãe e do filho. Trata de patologias mamária – benigna e maligna. 
Implementa ações para promoção da saúde. Elabora documentos. Difunde conhecimento da área 
médica e outras atividades correlatas a sua área de atuação de acordo com a sua formação 
profissional. 

Médico Necropsista 

Presta assistência a população, diagnosticando os problemas causados pelo fato ocorrido, no que 
diz respeito à causa da morte do indivíduo. Procede o exame do cadáver, suas vísceras. Elabora o 
relatório da necropsia. Encaminha o material retirado para exame histopatológico. Emite declaração 
de óbito. Executa outras atividades correlatas. 

Médico Especialista - Neurologia 

Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento 
de doenças e lesões orgânicas do sistema nervoso, para estabelecer o plano terapêutico. 
Implementa ações para promoção da saúde. Elabora documentos. Difunde conhecimento da área 
médica e outras atividades correlatas a sua área de atuação de acordo com a sua formação 
profissional. 

Médico Especialista - Neurologia 
Infantil 

Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento 
de doenças e lesões orgânicas do sistema nervoso, para estabelecer o plano terapêutico. 
Implementa ações para promoção da saúde. Elabora documentos. Difunde conhecimento da área 
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médica e outras atividades correlatas a sua área de atuação de acordo com a sua formação 
profissional. 

Médico Especialista - Nutrólogo 

Diagnostica, previne e trata doenças relacionadas ao comportamento alimentar. Orienta hábitos 
alimentares para corrigir o peso e manter a saúde. Implementa ações para promoção da saúde. 
Elabora documentos. Difunde conhecimento da área médica e outras atividades correlatas a sua 
área de atuação de acordo com a sua formação profissional. 

Médico Especialista - Oftalmologia 

Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento 
das afecções e anomalias dos olhos, empregando processos adequados e instrumentação 
específica, tratamentos cirúrgicos, prescrevendo lentes corretoras e medicamentos, para promover a 
saúde visual do paciente. Implementa ações para promoção da saúde. Elabora documentos. 
Difunde conhecimento da área médica e outras atividades correlatas a sua área de atuação de 
acordo com a sua formação profissional. 

Médico Especialista - 
Otorrinolaringologia 

Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento 
das afecções e anomalias dos ouvidos, nariz, garganta, empregando meio clínicos ou cirúrgicos, 
para recuperar ou melhorar as funções desses órgãos. Implementa ações para promoção da saúde. 
Elabora documentos. Difunde conhecimento da área médica e outras atividades correlatas a sua 
área de atuação de acordo com a sua formação profissional. 

Médico Especialista - Pneumologia 

Diagnostica e trata das afecções broncopulmonares, de crianças e adolescente, empregando meios 
clínicos e recursos tecnológicos para promover, prevenir, recuperar e reabilitar a saúde; realiza as 
atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego. Implementa ações para promoção 
da saúde. Elabora documentos. Difunde conhecimento da área médica e outras atividades 
correlatas a sua área de atuação de acordo com a sua formação profissional. 

Médico Especialista - Psiquiatria 

Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento 
para afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais ou em grupo, para 
prevenir, recuperar ou reabilitar o paciente. Implementa ações para promoção da saúde. Elabora 
documentos. Difunde conhecimento da área médica e outras atividades correlatas a sua área de 
atuação de acordo com a sua formação profissional. 

Médico Especialista - Reumatologia 

Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento 
para afecções reumáticas empregando meios clínico-cirúrgicos para promover ou recuperar a 
saúde. Implementa ações para promoção da saúde. Elabora documentos. Difunde conhecimento da 
área médica e outras atividades correlatas a sua área de atuação de acordo com a sua formação 
profissional. 

Médico Especialista - Urologia 

Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento 
para afecções do aparelho geniturinário empregando meios clínico-cirúrgicos para promover ou 
recuperar a saúde. Elabora documentos. Difunde conhecimento da área médica e outras atividades 
correlatas a sua área de atuação de acordo com a sua formação profissional. 

Médico Especialista - Vascular 

Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento 
para pacientes portadores de doenças arteriais e venosas empregando meios clínico-cirúrgicos para 
promover ou recuperar a saúde. Elabora documentos. Difunde conhecimento da área médica e 
outras atividades correlatas a sua área de atuação de acordo com a sua formação profissional. 

Médico PSF 
Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para 
promover a saúde e o bem-estar do paciente. Executa outras atividades correlatas. 

Médico Veterinário 

Planeja, organiza, supervisiona e executa programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento 
e desenvolvimento da pecuária, realizando estudos e pesquisas, aplicando conhecimentos, dando 
consultas, fazendo relatórios, exercendo fiscalização e empregando métodos, para assegurar a 
sanidade do rebanho, a produção racional econômica de alimentos e a saúde da comunidade. 
Executa outras atividades correlatas. 

Técnico de Enfermagem 

Executa ações assistenciais de enfermagem. Organiza o ambiente de trabalho. Observa e registra 
sinais e sintomas. Faz curativos de menor ou maior complexidade exceto àquelas privativas do 
enfermeiro. Auxilia na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral. Auxilia no controle 
da infecção hospitalar. Auxilia na prevenção e controle de danos físicos que possam ser causados a 
paciente durante a assistência de saúde. Ministra medicamentos. Coleta dados e informações. 
Controla distribuição de medicamentos. Orienta e adota medidas de prevenção de acidentes de 
trabalho. Auxilia o médico e/ou enfermeiro na execução de procedimentos. Remove e acompanha o 
transporte de paciente grave sem risco eminente de morte. Orienta a lavagem, secagem e 
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esterilização de material de procedimento e/ou cirúrgico. Verifica e controla equipamentos e 
instalações da unidade. Zela pela conservação e manutenção do estado funcional de aparelhos. 
Recebe e transmite plantão de enfermagem. Atende acompanhantes do paciente. Orienta familiares 
e pacientes. Realiza trabalhos de apoio. Zela por prontuários/registros. Executa as prescrições 
médicas e de enfermagem. Faz anotações de todos os procedimentos executados. Executa outras 
tarefas correlatas. 

Técnico de Equipamento 
Odontológico 

Elabora projetos de sistemas eletromecânicos; monta e instala máquinas e equipamentos; planeja e 
realiza manutenção; participa do desenvolvimento de processos de fabricação e montagem. Executa 
outras atividades correlatas. 

Técnico de Raio X 

Prepara materiais e equipamentos para exames e radioterapia; opera aparelhos médicos e 
odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e 
terapia; prepara pacientes e realizar exames e radioterapia; presta atendimento aos pacientes fora 
da sala de exame; realiza as atividades segundo boas práticas, normas e procedimento de 
biossegurança e código de conduta. Executa outras atividades correlatas. 

Técnico em Necropsia 
Despe, eviscera o cadáver para que as vísceras sejam examinadas pelo médico responsável, 
recompõe o cadáver, após o término dos exames, embalsama o cadáver em caso de ausência do 
médico. Executa outras atividades correlatas. 

Técnico em Prótese Dentária 

Confecciona moldeiras e moldes de próteses dentárias. Executa montagem das próteses dentárias. 
Executa fundição de metais para obter peças de prótese dentária. Confecciona e/ou repara 
aparelhos de prótese dentária. Corrige e elimina deficiências de peças dentárias. Confecciona 
aparelhos protéticos de correção posicional dos dentes ou maxilares. Providencia materiais 
necessários para a execução de serviços. Encaminha serviços para empresas especializadas, 
quando necessário. Opera instrumentos e equipamentos destinados à realização dos serviços. 
Colabora em programas e em projetos dando suporte técnico. Trabalha segundo normas de 
qualidade, produtividade, segurança e higiene. Zela pela manutenção, limpeza, conservação, guarda 
e controle de todo o material, aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho. Participar de 
programa de treinamento, quando convocado. Executa tarefas pertinentes à área de atuação, 
utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executa outras atividades correlatas. 

Técnico em Saúde Bucal 

Participa do treinamento e capacitação de Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das 
ações de promoção à saúde; participa das ações educativas atuando na promoção da saúde e na 
prevenção das doenças bucais; participa na realização de levantamentos e estudos 
epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; ensina técnicas de higiene bucal e realizar a 
prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme orientação do 
cirurgião-dentista; faz a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo 
cirurgião-dentista; supervisiona, sob delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de 
saúde bucal; realiza fotografias e tomadas de uso odontológicas exclusivamente em consultórios ou 
clínicas odontológicas; insere e distribui no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração 
dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista; 
procede à limpeza e a antissepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em 
ambientes hospitalares; remove suturas; aplica medidas de biossegurança no armazenamento, 
manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; realiza isolamento do campo operatório; 
exerce todas as competências no âmbito hospitalar, bem como instrumentar o cirurgião-dentista em 
ambientes clínicos e hospitalares, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista. Executa outras 
atividades correlatas. 

Técnico em Veterinária 
Auxilia o Veterinário em suas tarefas. Exerce outras atividades, compatíveis com sua formação, 
previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos. 

Terapeuta Ocupacional 
Compreende o processo de função e disfunção ocupacionais para promover a saúde; atua nos três 
níveis de atenção à Saúde: prevenção, tratamento e reabilitação, e a inclusão dos indivíduos. 
Executa outras atividades correlatas. 
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR – DISCIPLINAS COMUNS: 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos literários e não literários – descrição, narração, dissertação, 
etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número 
de sílabas - monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras quanto ao acento 
tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas 
e símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras simples e compostas. Formação das 
palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, 
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Semântica: Significação das palavras – sinônimos e 
antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e acessórios da 
oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. 
Classificação das orações: principal, coordenadas, subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, 
dois-pontos, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, colchetes, asterisco, 
parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, 
gerúndio e particípio. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Domingos 
Paschoal Cegalla, Companhia Editora Nacional. Dicionário Houaiss de Sinônimos e Antônimos - Publifolha, 2011. Dicionário Online Michaelis 
(http://michaelis.uol.com.br). www.portugues.com.br, www.soportugues.com.br, www.brasilescola.com.br/portugues.  
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Questões relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, 
Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo) e eventos contemporâneos 
divulgados na mídia local, nacional e internacional. Bibliografia referencial: Almanaque Abril 2015 - Editora Abril. Jornais (Folha de São 
Paulo, O Estado de São Paulo, O Globo, Zero Hora, etc.) e Revistas de atualidades (Veja, Isto É, Época, etc.). Sites para estudo do 
conteúdo: www.folhaonline.com.br, www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias, www.g1.globo.com, http://zh.clicrbs.com.br/rs/, etc. 
Legislação de Saúde Pública: Constituição Federal – artigos 196 a 200 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). 
Lei federal 8.080/90 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm). Lei federal 8.142/90 - Dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm). Portaria MS nº 1.271/2014 - 
Doenças de notificação compulsória (http://renastonline.ensp.fiocruz.br/recursos/portaria-n%C2%BA-1271-6-junho-2014). Biossegurança – NR 
32 - Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A350AC8820135161931EE29A3/NR-
32%20(atualizada%202011).pdf)  
 

 ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Conhecimentos Específicos: Normatização da Profissão. Ética Profissional. Etiqueta Profissional. Administração do Consultório Dentário. 
Ergonomia aplicada à odontologia: Áreas ou zonas de trabalho. Padronização. Deveres do ACD. Transferências de instrumentos. Tempo, ação 
e movimento. O equipamento como elemento de trabalho. Posição de trabalho do cirurgião-dentista. Anatomia dentária. Biossegurança: 
Contaminação. Cuidados universais. Objetivos. Medidas de proteção de profissionais e da equipe de saúde. Dificuldades na execução das 
normas de biossegurança. Preparação do ambiente. Classificação. Cuidados com o instrumental. Classificação dos objetivos inanimados – 
Spaulding. Etapas para o processamento do instrumental contaminado. Cuidados com a manipulação do lixo e da roupa suja. Doenças 
Infectocontagiosas: Infecções bacterianas. Infecções fúngicas. Infecções viróticas. Proteção por vacinas. Fundamentos básicos de 
Enfermagem: Sinais vitais. Emergências médicas em consultório dentário. Vias de administração de medicamentos. Radiologia: Aparelhos de 
raio X odontológicos. Radioproteção. Filmes radiográficos periapicais. Câmara escura. Soluções de processamento. Laboratório de Prótese 
Dentária: Prótese. Prótese dentária. Tipos de prótese dentária. A participação do ACD no atendimento dos serviços de prótese. Fases de 
confecção de próteses. Prevenção: Placa dentária. Doença periodontal. Doença cárie. Meios de controle. Selantes na prevenção. Instalação de 
um Consultório Odontológico: Requisitos Básicos. Sala de clínica. Equipamentos e Aparelhos odontológicos: Cadeia odontológica. Equipo. 
Unidade auxiliar. Foco ou refletor. Mocho. Aparelho de raio X. Amalgamador. Fotopolimerizador. Ultrassom. Esterilizador de bolinhas. Câmara 
escura. Negatoscópio. Estufa. Autoclave. Seladora automática. Peças de mão. Seringa tríplice. Compressor. Caixa de comando. Pedal. Bomba 
de alta sucção. Armário clínico auxiliar. Instrumentais odontológicos: Instrumentais para exame clínico. Instrumentais para procedimentos. 
Instrumentais para cirurgia. Instrumentais e materiais para exodontias. Instrumentais para periodontia. Instrumentais e materiais para dentística 
e prótese. Para endodontia - Instrumentais e materiais. Instrumentais para ortodontia. Materiais Dentários: Materiais restauradores diretos. 
Cimentos e bases produtoras. Materiais para confecção de prótese. Manipulação de gessos. Cimentos para endodontia. Materiais diversos: 
para dentística, prótese e endodontia, para prevenção e higiene bucal, para biossegurança e cirurgia, para dentística, prótese e ortodontia. 
Bibliografia Referencial: ACD – Auxiliar de Consultório Dentário (William Nívio dos Santos, Juan Luís Coimbra – Editora Rubio, 2004). 
Publicações Institucionais do Ministério da Saúde: Manual Técnico. Técnico em Higiene Dental e Auxiliar de Consultório Dentário (acessíveis 
através do portal www.saude.gov.br).  
 

 DENTISTA 
Conhecimentos Específicos: Levantamentos Epidemiológicos em Saúde Bucal no Brasil. Patologia. Anatomia. Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial. Farmacologia. Anestesia. Radiologia. Biossegurança. Periodontia. Endodontia. Cariologia. Dentística. Materiais dentários. 
Prótese. Odontopediatria. Ortodontia. Oclusão. Odontologia Legal. Odontologia do Trabalho. Higienização. Epidemiologia, Política e Saúde 
Bucal Coletiva. Ética Profissional. Bibliografia referencial: Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal 
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(http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/cisb/doc/politica_nacional.pdf). Caderno de Atenção Básica nº 17 – Saúde Bucal 
(http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php). Serviços Odontológicos. Prevenção e Controle de Riscos 
(http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf). Controle de infecções e a prática odontológica em tempos de AIDS 
(http://cfo.org.br/sem-categoria/controle-de-infeccoes-e-a-pratica-odontologica-em-tempos-de-aids/). Consolidação das Normas para 
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia - Resolução CFO nº 63/2005 (http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/10/consolidacao.pdf). 
Endodontia – Texto e Atlas (Rudolph Beer e outros – Artmed, 1ª ed., 2006).  Código de Ética Odontológica (acessível em http://cfo.org.br/wp-
content/uploads/2009/09/codigo_etica.pdf). Manual de Especialidades em Saúde Bucal – MS, 2008 
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_especialidades_saude_bucal.pdf).  
 

 DENTISTA ESPECIALISTA - BUCOMAXILO FACIAL 
Conhecimentos Específicos: Levantamentos Epidemiológicos em Saúde Bucal no Brasil. Patologia. Anatomia. Semiologia oral: Anamnese, 
métodos e técnicas de exame, diagnóstico, plano de tratamento. Conceitos de Biossegurança em Cirurgia Bucomaxilofacial, Assepsia, 
Antissepsia, Esterilização e Biossegurança. Avaliação Pré e Pós-Operatória. Problemas Relacionados a Algumas Condições Sistêmicas. 
Emergências Médicas em Odontologia Emergências em Cirurgia Bucal. Traumatologia Bucomaxilofacial. Complicações em Exodontias 
Complicações Bucossinusais Farmacologia em Cirurgia Bucal: Terapêutica medicamentosa; mecanismos básicos de ação das drogas - Efeitos 
sobre o Sistema Nervoso. Psicofarmacologia. Princípios de Anestesia Local na Prática Cirúrgica. Anestésicos e Técnicas de Anestesia Local. 
Anestesia Geral em Cirurgia Bucomaxilofacial Noções Básicas de Cirurgia Hospitalar. Técnica Cirúrgica. Princípios de Técnica Cirúrgica: 
Diérese, Hemostasia, Síntese, instrumentais, tipos de sutura e fios, Reparação Tecidual. Infecções Odontogênicas. Princípios de Diagnóstico 
Diferencial e Biópsia. Hiperplasias Reacionais Inflamatórias. Exodontias, Cirurgia dos Dentes Inclusos. Cirurgias com Finalidade Protética. 
Cirurgia dos Tumores Odontogênicos. Cirurgia dos Cistos Odontogênicos. Cirurgia das Glândulas Salivares. Disfunções das Articulações 
Temporomandibulares. Mioartropatias do sistema estomatognático e dores orofaciais, Neuralgia do trigêmeo. Fraturas, Acessos cirúrgicos. 
Ética Profissional. Bibliografia referencial: Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal 
(http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/cisb/doc/politica_nacional.pdf). Caderno de Atenção Básica nº 17 – Saúde Bucal 
(http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php). Serviços Odontológicos. Prevenção e Controle de Riscos 
(http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf). Controle de infecções e a prática odontológica em tempos de AIDS 
(http://cfo.org.br/sem-categoria/controle-de-infeccoes-e-a-pratica-odontologica-em-tempos-de-aids/). Consolidação das Normas para 
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia - Resolução CFO nº 63/2005 (http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/10/consolidacao.pdf).  
Código de Ética Odontológica (acessível em http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/09/codigo_etica.pdf). Manual de Especialidades em 
Saúde Bucal – MS, 2008 (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_especialidades_saude_bucal.pdf). Terapias Atuais Em Cirurgia 
Bucomaxilofacial (Shahrokh C. Bagheri e outros, Ed. Elsevier, 2013).  
 

 DENTISTA ESPECIALISTA - ODONTOPEDIATRIA 
Conhecimentos Específicos: Levantamentos Epidemiológicos em Saúde Bucal no Brasil. Patologia. Anatomia. Semiologia oral: Anamnese, 
métodos e técnicas de exame, diagnóstico, plano de tratamento. Biossegurança e controle de infecção em odontologia. Semiologia oral: 
Anamnese, métodos e técnicas de exame, diagnóstico, plano de tratamento. . Erupção Dentária. Desenvolvimento das dentaduras decídua, 
mista e permanente: características clínicas. Análise da dentição decídua. Crescimento e desenvolvimento craniofacial. Terapêutica das 
Alterações do Desenvolvimento da Dentadura Decídua. Maloclusões na Primeira Infância. Diagnóstico, prevenção e tratamento das 
maloclusões. A Cárie Dentária. Risco e Atividade de Cárie. Anomalias dentárias. Defeitos de Desenvolvimento do Esmalte na Dentição 
Decídua. Dentística Restauradora em Odontopediatria. Anestesia Local em Odontopediatria tipos de anestésicos, técnicas anestésicas, 
indicações e contraindicações, acidentes, medicação de emergência. Analgésicos e Antimicrobianos. Utilização do Fluoreto. Utilização de 
Selantes. O Tratamento Restaurador Atraumático (ART). Terapia Pulpar em Dentes Decíduos e Permanentes Jovens. Abordagem do 
Traumatismo Dentário. Radiologia em odontopediatria Hábitos Bucais Deletéreis. Manejo de paciente infantil; Cirurgia em odontopediatria. 
Ética Profissional. Bibliografia referencial: Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal 
(http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/cisb/doc/politica_nacional.pdf). Caderno de Atenção Básica nº 17 – Saúde Bucal 
(http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php). Serviços Odontológicos. Prevenção e Controle de Riscos 
(http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf). Controle de infecções e a prática odontológica em tempos de AIDS 
(http://cfo.org.br/sem-categoria/controle-de-infeccoes-e-a-pratica-odontologica-em-tempos-de-aids/). Consolidação das Normas para 
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia - Resolução CFO nº 63/2005 (http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/10/consolidacao.pdf). 
Código de Ética Odontológica (acessível em http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/09/codigo_etica.pdf). Manual de Especialidades em 
Saúde Bucal – MS, 2008 (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_especialidades_saude_bucal.pdf). Manual de Odontopediatria 
(Angus C. Widmer Cameron e outros, Ed. Elsevier, 2012). 
 

 DENTISTA ESPECIALISTA - ORTODONTIA 
Conhecimentos Específicos: Levantamentos Epidemiológicos em Saúde Bucal no Brasil. Patologia. Anatomia. Semiologia oral: Anamnese, 
métodos e técnicas de exame, diagnóstico, plano de tratamento. Sistema estomatognático: desenvolvimento da face, cavidade oral e dentes. 
Aspectos anâtomo-fisiológicos da mucosa da cavidade bucal. Exame clínico, diagnóstico, semiologia, exames complementares e plano de 
trabalho em ortodontia. Inter-relação periodontia/ ortodontia. Técnicas radiográficas intra e extra orais; efeitos biológicos dos raios X e 
interpretações radiográficas, cefalometria, radiografia de mão e punho, análise facial. Fundamentos biológicos básicos em ortodontia, 
crescimento e desenvolvimento dento-crânio-facial. Fisiologia do sistema estomatognático, desenvolvimento da dentição, posicionamento. 
Oclusão dental, oclusão normal na dentição temporária, mista e permanente, seis chaves de oclusão de Andrews. Confecção e análise de 
modelos, classificação das maloclusões, etiologia das maloclusões, maloclusões na dentição temporária, mista e permanente. Prevenção, 
interceptação e tratamento ortodôntico, hábitos em ortodontia. Prevenção de cáries decorrentes de intervenção ortodôntica. Avaliação 
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fonoaudiológica. Fisiologia do movimento ortodôntico. Bases biológicas da terapia ortodôntica, biomecânica ortodôntica. Aparatologia 
ortodôntica fixa e removível, aparatologia ortodôntica auxiliar ao aparelho fixo. Tratamento ortodôntico das maloclusões de classe I, II e III, 
tratamento ortodôntico com extração, tratamento ortodôntico sem extrações, extrações seriadas, verticalização de molares, expansão rápida da 
maxila, tratamento ortocirúrgico, tratamento ortopédico. Materiais dentários em ortodontia, ancoragem, reabsorções dentárias. Urgências de 
resolução ortodôntica. Ética Profissional. Bibliografia referencial: Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal 
(http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/cisb/doc/politica_nacional.pdf). Caderno de Atenção Básica nº 17 – Saúde Bucal 
(http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php). Serviços Odontológicos. Prevenção e Controle de Riscos 
(http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf). Controle de infecções e a prática odontológica em tempos de AIDS 
(http://cfo.org.br/sem-categoria/controle-de-infeccoes-e-a-pratica-odontologica-em-tempos-de-aids/). Consolidação das Normas para 
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia - Resolução CFO nº 63/2005 (http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/10/consolidacao.pdf). 
Código de Ética Odontológica (acessível em http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/09/codigo_etica.pdf). Manual de Especialidades em 
Saúde Bucal – MS, 2008 (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_especialidades_saude_bucal.pdf). Ortodontia Básica (Laura 
Mitchel, Santos Ed., 2012). 
 

 DENTISTA ESPECIALISTA - PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
 Conhecimentos Específicos: Levantamentos Epidemiológicos em Saúde Bucal no Brasil. Patologia. Anatomia. Semiologia oral: Anamnese, 
métodos e técnicas de exame, diagnóstico, plano de tratamento. Sistema estomatognático: desenvolvimento da face, cavidade oral e dentes. 
Exame clínico, diagnóstico, semiologia, exames complementares e radiológicos e plano de trabalho aplicado a pacientes especiais. Princípios 
de farmacologia clínica e terapêutica em odontologia. Anestésicos e técnicas de anestesia local, anestesia geral e analgesia. Manejo da dor. 
Diagnóstico e tratamento das doenças bucais com ênfase na prevenção e promoção à saúde bucal; controle mecânico e químico da placa 
bacteriana, dieta, educação e motivação na promoção da saúde bucal, higiene bucodental e uso tópico e sistêmico do flúor. Diagnóstico e 
tratamento odontológico de pacientes portadores de doenças neuropsicomotoras e síndromes com comprometimento orofacial, doenças 
psiquiátricas, portadores de alterações sensoriais, portadores de doenças sistêmicas (cardiovasculares, musculares, neurodegenerativas, 
renais, hepáticas, respiratórias e digestivas). Diagnóstico e tratamento odontológico de pacientes gestantes e bebês especiais. Diagnóstico e 
tratamento odontológico de pacientes portadores de doenças oncológicas: câncer de cabeça e pescoço, pacientes em tratamento 
quimioterápico, pacientes em tratamento radioterápico. Reabilitação e habilitação das funções estomatognáticas; distúrbios da deglutição 
(gerenciamento das disfagias), síndrome da respiração bucal. Orientação para cuidadores. Técnicas de escovação para pacientes especiais. 
Contenção física e mecânica do paciente na cadeira odontológica. Urgência e emergência odontológicas aplicadas à pacientes especiais. Ética 
profissional. Bibliografia referencial: Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal 
(http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/cisb/doc/politica_nacional.pdf). Caderno de Atenção Básica nº 17 – Saúde Bucal 
(http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php). Serviços Odontológicos. Prevenção e Controle de Riscos 
(http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf). Controle de infecções e a prática odontológica em tempos de AIDS 
(http://cfo.org.br/sem-categoria/controle-de-infeccoes-e-a-pratica-odontologica-em-tempos-de-aids/). Consolidação das Normas para 
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia - Resolução CFO nº 63/2005 (http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/10/consolidacao.pdf). 
Código de Ética Odontológica (acessível em http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/09/codigo_etica.pdf). Manual de Especialidades em 
Saúde Bucal – MS, 2008 (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_especialidades_saude_bucal.pdf). Manual Prático Para O 
Atendimento Odontológico De Pacientes Com Necessidades Especiais – UF Goiás, 2009 
(https://www.odonto.ufg.br/up/133/o/Manual_corrigido-.pdf). Manual de Saúde Bucal na Anemia Falciforme – MS, 2007 
(http://www.foa.unesp.br/include/arquivos/foa/pos/files/manual-saude-bucal-doenca-falciforme.pdf).   
 

 DENTISTA ESPECIALISTA - PATOLOGIA BUCAL 
 Conhecimentos Específicos: Levantamentos Epidemiológicos em Saúde Bucal no Brasil. Patologia. Anatomia. Semiologia oral: Anamnese, 
métodos e técnicas de exame, diagnóstico, plano de tratamento. Patologia Bucal. Processos degenerativos. Distúrbios circulatórios. 
Inflamação. Patologia pulpar. Patologia periapical. Estomatites. Lesões cancerizáveis. Neoplasias. Patologia óssea. Cistos da região bucal. 
Tumores odontogênicos. Patologia das glândulas salivares. Ética profissional. Bibliografia referencial: Diretrizes da Política Nacional de 
Saúde Bucal (http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/cisb/doc/politica_nacional.pdf). Caderno de Atenção Básica nº 17 – Saúde Bucal 
(http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php). Serviços Odontológicos. Prevenção e Controle de Riscos 
(http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf). Controle de infecções e a prática odontológica em tempos de AIDS 
(http://cfo.org.br/sem-categoria/controle-de-infeccoes-e-a-pratica-odontologica-em-tempos-de-aids/). Consolidação das Normas para 
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia - Resolução CFO nº 63/2005 (http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/10/consolidacao.pdf). 
Código de Ética Odontológica (acessível em http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/09/codigo_etica.pdf). Manual de Especialidades em 
Saúde Bucal – MS, 2008 (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_especialidades_saude_bucal.pdf). Tratado de Patologia Bucal 
(William G. Hine, Ed. Guanabara Koogan, 1987).  
 

 DENTISTA ESPECIALISTA - PERIODONTIA 
 Conhecimentos Específicos: Levantamentos Epidemiológicos em Saúde Bucal no Brasil. Patologia. Anatomia. Semiologia oral: Anamnese, 
métodos e técnicas de exame, diagnóstico, plano de tratamento. Sistema estomatognático: desenvolvimento da face, cavidade oral e dentes. 
Anatomia, histologia e fisiologia do periodonto; espaço biológico periodontal. Exames clínico e radiológico e plano de trabalho em periodontia. 
Doenças gengivais e periodontais. Tumores odontogênicos e não odontogênicos. Lesões da gengiva e do periodonto, como repercussão de 
doenças sistêmicas. Prevenção das doenças periodontais. Problemas da região da furca e formas de tratamento. Inter-relação Endodontia e 
Periodontia. Técnicas de escovação. Técnicas de anestesia intra-oral. Implantes dentários: conceitos e princípios. Técnicas cirúrgicas em 
periodontia, cirurgia plástica periodontal. Urgência e emergência em periodontia. Ética profissional. Bibliografia referencial: Diretrizes da 
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Política Nacional de Saúde Bucal (http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/cisb/doc/politica_nacional.pdf). Caderno de Atenção Básica nº 
17 – Saúde Bucal (http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php). Serviços Odontológicos. Prevenção e Controle de Riscos 
(http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf). Controle de infecções e a prática odontológica em tempos de AIDS 
(http://cfo.org.br/sem-categoria/controle-de-infeccoes-e-a-pratica-odontologica-em-tempos-de-aids/). Consolidação das Normas para 
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia - Resolução CFO nº 63/2005 (http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/10/consolidacao.pdf). 
Código de Ética Odontológica (acessível em http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/09/codigo_etica.pdf). Manual de Especialidades em 
Saúde Bucal – MS, 2008 (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_especialidades_saude_bucal.pdf). Manual de Periodontologia 
(Herbert F. Wolf, Artmed, 2008). Endodontia – Texto e Atlas (Rudolph Beer e outros – Artmed, 1ª ed., 2006) 
 

 DENTISTA ESPECIALISTA - PRÓTESE DENTÁRIA 
 Conhecimentos Específicos: Levantamentos Epidemiológicos em Saúde Bucal no Brasil. Patologia. Anatomia. Semiologia oral: Anamnese, 
métodos e técnicas de exame, diagnóstico, plano de tratamento. Morfologia e mecanismo da articulação temporomandibular. Inter-relação 
periodontia/prótese; inter-relação endodontia/prótese. Exames clínico e radiológicos e plano de trabalho em prótese. Materiais e técnicas de 
moldagem; reprodução de modelos de estudo; montagem em articulador semi- ajustável; elementos constituintes; montagem dos dentes, 
estética; acrilização; Instalação e ajustes. Restaurações diretas e indiretas. Restauração de dentes tratados endodonticamente. Oclusão: 
Registros básicos e testes diagnósticos oclusais; Tratamento das desordens temporomandibulares. Conceitos e princípios de prótese fixa, 
removível e total. Prótese parcial fixa: núcleos metálicos; coroas provisórias; técnicas de moldagem e afastamento gengival; provas, ajustes e 
cimentação em prótese fixa; modelos de trabalho e troqueis; facetas; restaurações cerâmicas do tipo inlay/onlay. Montagem de modelos em 
articulador semi-ajustável; próteses parciais fixas adesivas; próteses fixas em cerâmica pura. Implantes dentários: conceitos e princípios. 
Próteses sobre implantes: tipos, indicações e planejamento prévio a instalação dos implantes; componentes protéticos sobre implantes. 
Urgências de resolução protética. Ética profissional. Bibliografia referencial: Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal 
(http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/cisb/doc/politica_nacional.pdf). Caderno de Atenção Básica nº 17 – Saúde Bucal 
(http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php). Serviços Odontológicos. Prevenção e Controle de Riscos 
(http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf). Controle de infecções e a prática odontológica em tempos de AIDS 
(http://cfo.org.br/sem-categoria/controle-de-infeccoes-e-a-pratica-odontologica-em-tempos-de-aids/). Consolidação das Normas para 
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia - Resolução CFO nº 63/2005 (http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/10/consolidacao.pdf). 
Código de Ética Odontológica (acessível em http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/09/codigo_etica.pdf). Manual de Especialidades em 
Saúde Bucal – MS, 2008 (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_especialidades_saude_bucal.pdf). Manual de Prótese Dentária 
para Protéticos e Cirurgiões Dentistas (Durval Januzzi, Ed. Santos, 2011).  
 

 DENTISTA PSF 
Conhecimentos Específicos: Levantamentos Epidemiológicos em Saúde Bucal. Levantamentos Epidemiológicos em Saúde Bucal no Brasil. 
Cárie Dentária.  Adesão aos Tecidos Dentários. Radiologia. Oclusão. Periodontia. Odontologia Conservadora. Prótese. Sedação Consciente 
em Odontologia. Odontopediatria. Endodontia. Ortodontia. Dor Orofacial. Fluorose Dentária. Traumatismo Dentário. Trauma Maxilofacial. 
Disfunção de Articulação Temporomandibular. Fendas Orofaciais. Defeitos de Desenvolvimento de Esmalte Não-fluoróticos na Dentição 
Decídua. Câncer Bucal. Erosão Dental. Edentulismo. Halitose.  A Saúde Bucal no Ciclo Vital: Acúmulos de Risco ao Longo da Vida. Impacto 
das Condições de Saúde Bucal na Qualidade de Vida. Diferentes Abordagens dos Estudos Epidemiológicos - do Individual ao Ecológico. 
Doenças Periodontais e Doenças Sistêmicas. Higienização. Técnica de Higienização. Alimentação Saudável. Noções de Anatomia. Vigilância 
da Saúde Bucal. O Uso da Epidemiologia nos Serviços de Atenção à Saúde Bucal. Epidemiologia, Política e Saúde Bucal Coletiva. Ética 
Profissional. Bibliografia referencial: Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal 
(http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/cisb/doc/politica_nacional.pdf). Caderno de Atenção Básica nº 17 – Saúde Bucal 
(http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php). Serviços Odontológicos. Prevenção e Controle de Riscos 
(http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf). Controle de infecções e a prática odontológica em tempos de AIDS 
(http://cfo.org.br/sem-categoria/controle-de-infeccoes-e-a-pratica-odontologica-em-tempos-de-aids/). Consolidação das Normas para 
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia - Resolução CFO nº 63/2005 (http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/10/consolidacao.pdf). 
Endodontia – Texto e Atlas (Rudolph Beer e outros – Artmed, 1ª ed., 2006).  Código de Ética Odontológica (acessível em http://cfo.org.br/wp-
content/uploads/2009/09/codigo_etica.pdf). Manual de Especialidades em Saúde Bucal – MS, 2008 
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_especialidades_saude_bucal.pdf). 
 

 ENFERMEIRO 
Conhecimentos Específicos: Ambiente hospitalar. Organização e funcionamento do hospital.  Serviço de enfermagem. Organização e 
funcionamento da unidade de enfermagem ou unidade de internação. Avaliação de Saúde. Segurança, Proteção e Preparação para 
Emergências. Assepsia e Controle de Infecções. Modalidades Complementares e Alternativas. Medicamentos. Enfermagem Perioperatória. 
Promoção de Respostas Psicossociais Saudáveis. Autoconceito. Estresse e Adaptação. Perda, Pesar e Morrer. Estimulação Sensorial. 
Sexualidade. Espiritualidade. Promoção de Respostas Fisiológicas Saudáveis. Higiene. Integridade da Pele e Cuidado de Lesões. Atividade. 
Repouso e Sono. Conforto. Nutrição. Eliminação Urinária. Eliminação Intestinal. Oxigenação. Equilíbrio Hídrico, Eletrolítico e Acidobásico. 
Vacinas. Programa Saúde da Família. Anotações de enfermagem: Terminologia hospitalar. Infecção hospitalar. O paciente hospitalizado. 
Noções gerais. Sinais vitais. Peso e Altura. Posições para exames. Assistência de enfermagem ao exame físico. Técnica de coleta de 
espécime para exames complementares. Urina tipo I, EAS rotina e uranálise. Fezes. Escarro. Sangue. Lavado gástrico. Preparo da unidade do 
paciente. Atendimento das necessidades básicas do paciente. Medidas para o conforto do paciente. Mobilização. Movimentação e transporte 
do paciente acamado. Higiene corporal. Controle hídrico do paciente. O paciente e suas necessidades nutricionais. Fatores que alteram o 
apetite e a digestão. Dietas especiais. Tipos de dietas. Dietas básicas modificadas. Sondagem nasogástrica (SNG). Alimentação por sondagem 
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nasogástrica ou gavagem. Administração de medicamentos. Administração de medicamentos por via oral. Via sublingual. Administração de 
medicamento por via retal. Administração de medicamento por via nasal. Administração de medicamento por via parenteral. Venóclise. 
Dosagens de soluções. Tratamento por meio das vias respiratórias - inalação, nebulização e oxigenoterapia. Instilação. Tratamentos diversos: 
Aplicações quentes e frias. Cateterismo vesical. Lavagem intestinal (enteróclise).  Lavagem gástrica. Assistência de enfermagem aos pacientes 
portadores de feridas.  Feridas.  Classificação das feridas.  Tipos de cicatrização.  Fatores que afetam a cicatrização normal. Curativo. Retirada 
de pontos. Bandagem. Sistema gastrintestinal. Afecções cardiovasculares. Afecções hematopoiéticas. Sistema respiratório. Sistema endócrino. 
Afecções reumáticas. Afecções otorrinolaringológicas. Afecções oftalmológicas. Afecções neurológicas. Sistema urinário. Afecções 
neoplásicas. Anatomia. Fisiologia. Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher - Divisão Nacional de Saúde Materno-Infantil. 
Gravidez. Assistência pré-natal. Câncer de Mama. Câncer cérvico-uterino.  Doenças sexualmente transmissíveis. Assistência de enfermagem 
ao recém-nascido. A criança e algumas necessidades. Programa de acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento. Programa de 
assistência integral à saúde da criança.  Aleitamento materno. Enfermagem em saúde pública e programas em saúde pública. Código de Ética. 
Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Bibliografia referencial: Prática de Enfermagem (Nettina, S.M. - 
Guanabara Koogan, 8ª ed. 2007); Publicações Institucionais do Ministério da Saúde: Cadernos da Atenção Básica. Ministério da Saúde 
(http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php): Volume 13 – Controle dos Cânceres do Colo de Útero e da Mama; Volume 14 – Prevenção 
Clínica de Doença Cardiovascular, Cerebrovascular e Renal crônica; Volume 15 – Hipertensão Arterial Sistêmica; Volume 16 – Diabetes 
Mellitus; Volume 18 – HIV/AIDS, Hepatites e outras DST; Volume 19 – Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idoso; Volume 28 - Atenção à 
demanda espontânea na APS; Volume 30 - Procedimentos na UBS. Portal “Saúde Baseada em Evidências” 
(http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/periodicos). Manual de Enfermagem do Programa Saúde da Família – 
IDS/USP/MS, 2001 (http://www.ee.usp.br/doc/manual_de_enfermagem.pdf).  Manual de normas, rotinas e procedimentos de Enfermagem – 
Atenção Básica – SMS/SP, 2012 
(http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/enfermagem/ManualTecnico_NormasRotinas_2013.pdf). Anotações 
de Enfermagem – COREN/SP, 2009 (http://www.portaldaenfermagem.com.br/downloads/manual-anotacoes-de-enfermagem-coren-sp.pdf). 
 

 ENFERMEIRO PSF 
Conhecimentos Específicos: Ambiente hospitalar. Organização e funcionamento do hospital.  Serviço de enfermagem. Organização e 
funcionamento da unidade de enfermagem ou unidade de internação. Avaliação de Saúde. Segurança, Proteção e Preparação para 
Emergências. Assepsia e Controle de Infecções. Modalidades Complementares e Alternativas. Medicamentos. Enfermagem Perioperatória. 
Promoção de Respostas Psicossociais Saudáveis. Autoconceito. Estresse e Adaptação. Perda, Pesar e Morrer. Estimulação Sensorial. 
Sexualidade. Espiritualidade. Promoção de Respostas Fisiológicas Saudáveis. Higiene. Integridade da Pele e Cuidado de Lesões. Atividade. 
Repouso e Sono. Conforto. Nutrição. Eliminação Urinária. Eliminação Intestinal. Oxigenação. Equilíbrio Hídrico, Eletrolítico e Acidobásico. 
Vacinas. Programa Saúde da Família. Anotações de enfermagem: Terminologia hospitalar. Infecção hospitalar. O paciente hospitalizado. 
Noções gerais. Sinais vitais. Peso e Altura. Posições para exames. Assistência de enfermagem ao exame físico. Técnica de coleta de 
espécime para exames complementares. Urina tipo I, EAS rotina e uranálise. Fezes. Escarro. Sangue. Lavado gástrico. Preparo da unidade do 
paciente. Atendimento das necessidades básicas do paciente. Medidas para o conforto do paciente. Mobilização. Movimentação e transporte 
do paciente acamado. Higiene corporal. Controle hídrico do paciente. O paciente e suas necessidades nutricionais. Fatores que alteram o 
apetite e a digestão. Dietas especiais. Tipos de dietas. Dietas básicas modificadas. Sondagem nasogástrica (SNG). Alimentação por sondagem 
nasogástrica ou gavagem. Administração de medicamentos. Administração de medicamentos por via oral. Via sublingual. Administração de 
medicamento por via retal. Administração de medicamento por via nasal. Administração de medicamento por via parenteral. Venóclise. 
Dosagens de soluções. Tratamento por meio das vias respiratórias - inalação, nebulização e oxigenoterapia. Instilação. Tratamentos diversos: 
Aplicações quentes e frias. Cateterismo vesical. Lavagem intestinal (enteróclise).  Lavagem gástrica. Assistência de enfermagem aos pacientes 
portadores de feridas.  Feridas.  Classificação das feridas.  Tipos de cicatrização.  Fatores que afetam a cicatrização normal. Curativo. Retirada 
de pontos. Bandagem. Sistema gastrintestinal. Afecções cardiovasculares. Afecções hematopoiéticas. Sistema respiratório. Sistema endócrino. 
Afecções reumáticas. Afecções otorrinolaringológicas. Afecções oftalmológicas. Afecções neurológicas. Sistema urinário. Afecções 
neoplásicas. Anatomia. Fisiologia. Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher - Divisão Nacional de Saúde Materno-Infantil. 
Gravidez. Assistência pré-natal. Câncer de Mama. Câncer cérvico-uterino.  Doenças sexualmente transmissíveis. Assistência de enfermagem 
ao recém-nascido. A criança e algumas necessidades. Programa de acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento. Programa de 
assistência integral à saúde da criança.  Aleitamento materno. Enfermagem em saúde pública e programas em saúde pública. Código de Ética. 
Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Bibliografia referencial: Prática de Enfermagem (Nettina, S.M. - 
Guanabara Koogan, 8ª ed. 2007). Bibliografia Publicações Institucionais do Ministério da Saúde: Manual de Enfermagem do Programa 
Saúde da Família – IDS/USP/MS, 2001 (http://www.ee.usp.br/doc/manual_de_enfermagem.pdfCadernos da Atenção Básica. Ministério da 
Saúde (http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php): Volume 13 – Controle dos Cânceres do Colo de Útero e da Mama; Volume 14 – 
Prevenção Clínica de Doença Cardiovascular, Cerebrovascular e Renal crônica; Volume 15 – Hipertensão Arterial Sistêmica; Volume 16 – 
Diabetes Mellitus; Volume 18 – HIV/AIDS, Hepatites e outras DST; Volume 19 – Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idoso; Volume 28 - 
Atenção à demanda espontânea na APS; Volume 30 - Procedimentos na UBS. Portal “Saúde Baseada em Evidências” 
(http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/periodicos). Manual de normas, rotinas e procedimentos de Enfermagem – 
Atenção Básica – SMS/SP,2012 
(http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/enfermagem/ManualTecnico_NormasRotinas_2013.pdf). Anotações 
de Enfermagem – COREN/SP, 2009 (http://www.portaldaenfermagem.com.br/downloads/manual-anotacoes-de-enfermagem-coren-sp.pdf). 
 

 FARMACÊUTICO 
Conhecimentos Específicos: Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial – Receituário e 
Notificação. Farmacologia Geral: Absorção e Distribuição de Drogas, Farmacocinética, Biotransformação e Excreção de Drogas, Princípios de 
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Ações de Drogas, Fatores que Alteram os Efeitos de Medicamentos. Conceito de biodisponibilidade e bioequivalência. Política Nacional de 
Medicamentos - Políticas de Saúde e de Medicamentos, Regulamentação e Qualidade, Seleção de Medicamentos, Disponibilidade e Acesso, 
Educação, Informação e Comunicação. Bulas e Rótulos de Medicamentos. Medicamentos Controlados. Medicamentos de Notificação Simples. 
Medicamentos de Referência. Medicamentos Dinamizados. Medicamentos Específicos. Medicamentos Fitoterápicos. Medicamentos 
Fracionados. Medicamentos Genéricos Medicamentos Novos. Medicamentos Similares. Pós Registro de Medicamentos. Registro de 
Medicamentos. Farmacovigilância. Farmacopeia Brasileira. Assistência Farmacêutica: Ciclo da Assistência Farmacêutica - produção, seleção, 
programação, aquisição, armazenamento, distribuição, prescrição, dispensação de medicamentos. Uso Racional de Medicamentos, 
Assistência Farmacêutica na atenção básica. Assistência Farmacêutica no SUS (Medicamentos disponibilizados, Programas aos quais se 
destinam - Saúde Mental, Excepcionais, Hipertensão e Diabetes, Estratégicos, AIDS). Princípios de ética profissional. Código de Ética da 
Profissão Farmacêutica. Noções sobre atividades administrativas e gerenciais na assistência farmacêutica e farmácias: Organização, estrutura 
física, sanitária e legal da Central de Abastecimento Farmacêutico e farmácia municipal. Planejamento de atividades, elaboração de 
procedimentos, organização, logística e administração de materiais, acompanhamentos físico financeiro, controle de estoque, ponto de 
ressuprimento. Implantação de sistemas de qualidade, acompanhamento e avaliação de processos. Bibliografia referencial: Resolução RDC 
nº 37 de julho de 2012 - Dispõe sobre a atualização do Anexo I, Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob 
Controle Especial (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0037_02_07_2012.htm). Lei Federal 9.787/99 - Dispõe sobre a 
vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras 
providências (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9787.htm). Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos - Resolução RDC nº 17/2010 
e atualizações (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2010/res0017_16_04_2010.html).  Código de Ética da Profissão Farmacêutica 
(http://www.cff.org.br/sistemas/geral/revista/pdf/76/08-codigodeetica.pdf). 
 

 FISIOTERAPEUTA 
Conhecimentos Específicos: Anatomia geral; Fisiologia geral; Neuroanatomia; Cinesiologia; Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações 
e contraindicações de termoterapia - fototerapia - hidroterapia - massoterapia - cinesioterapia - eletroterapia - mecanoterapia - manipulação 
vertebral; Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia; Neuranatomia; Fisioterapia em neurologia; Fisioterapia em ginecologia e 
obstetrícia; Fisioterapia em pediatria, geriatria e neonatologia; Fisioterapia em cardiovascular; Fisioterapia em pneumologia; fisioterapia 
respiratória: fisioterapia pulmonar - gasimetria arterial; insuficiência respiratória aguda e crônica; infecção do aparelho respiratório; avaliação 
fisioterápica do paciente crítico; ventilação mecânica - vias aéreas artificiais: indicações da ventilação mecânica, modos de ventilação 
mecânica, desmame da ventilação mecânica; Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito de ergonomia, doenças ocupacionais 
relacionadas ao trabalho, práticas preventivas no ambiente de trabalho; Fisioterapia em pré e pós-operatório; Assistência fisioterapêutica 
domiciliar - Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC); Plasticidade Neuronal e Equoterapia - Equoterapia em Lassidão Pélvica - 
Alimentação e Escovação em Patologias Neurológicas - Equoterapia em Neuroses e Psicoses - Benefícios no Tratamento da Esquizofrenia - 
Equoterapia como Terapia Complementar na Dependência Química - Contraindicações para Equoterapia. Ética Profissional. Educação em 
Saúde: conceitos básicos. Trabalho em equipe multiprofissional; Relação com os usuários e pacientes. Outros conhecimentos específicos 
exigidos para desempenho da função.  Bibliografia Referencial: Código de Ética e Deontologia em Fisioterapia 
(http://www.crefito10.org.br/publicacoes/codigo-etica-profissional/HTML/).  Fisioterapia: Avaliação e tratamento (Susan B.O. Sullivan, Thomaz J. 
Schmitz, Ed. Manole, 5ª ed.). Equoterapia – Fundamentos Científicos (Gabriele Brigitte Walter, Ed. Atheneu, 2013). 
 

 FONOAUDIÓLOGO 
Conhecimentos Específicos: Patologia e terapêutica da linguagem. Aquisição e o desenvolvimento da linguagem. Bases neurobiológicas da 
linguagem. O sistema auditivo: bases anatômicas e funcionais. O sistema fonador: bases anatômicas e funcionais. Fundamentos de linguística 
em fonoaudiologia. Disfonias. Reeducação após laringectomia. Disartrias. Dislalias. Disglossias. Intervenção fonoaudiológica na surdez infantil. 
Próteses auditivas. Atraso da linguagem. Disfasia infantil e afasia congênita. Fonoaudiologia e paralisia cerebral infantil. Os distúrbios da 
aprendizagem da linguagem escrita. Afasias do adulto. Alexias e agrafias. Disfemia. Fonoaudiologia e escola. Sistemas aumentativos e 
alternativos de comunicação.  Audiologia. Anatomia, fisiologia e desenvolvimento da audição. Avaliação e diagnóstico audiológico: testes 
audiológicos para identificação das alterações cocleares, retrococleares e do sistema tímpano-ossicular.   Avaliação e diagnóstico audiológico: 
testes eletrofisiológicos e de avaliação do processamento auditivo.  Intervenção audiológica no idoso.  Intervenção audiológica na saúde do 
trabalhador.  Deficiência da audição, reabilitação e prótese auditiva/aparelho auditivo.   Deficiência da audição, reabilitação e implante coclear.  
Exame otoneurológico.  Terapia fonoaudiológica da criança surda.   Reabilitação vestibular.  Triagem auditiva neonatal e acompanhamento do 
desenvolvimento da audição.  PAIR: perda auditiva induzida por ruído.  Trabalho interdisciplinar em Audiologia.  Disfagia.  Anatomia da 
cavidade oral, orofaringe, hipofaringe, laringe e esôfago. Fisiologia da deglutição. Métodos de avaliação nas disfagias. Disfagias em recém-
nascidos e lactentes: conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico. Disfagias em crianças com disfunções 
neuromotoras: conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico. Disfagias neurogênicas: conceito, etiologia, 
classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico. Disfagias mecânicas/oncológicas: conceito, etiologia, classificação, investigação e 
tratamento fonoaudiológico. Disfagias em portadores de doenças neuromusculares: conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento 
fonoaudiológico. Disfagia psicogênica: conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico. Trabalho interdisciplinar em 
disfagia. Aquisição e desenvolvimento da linguagem oral e escrita. Transtornos de fala e fluência: conceito, etiologia, classificação, avaliação, 
diagnóstico e intervenção fonoaudiológica.  Distúrbios de linguagem oral e escrita: conceito, etiologia, classificação, avaliação, diagnóstico e 
intervenção fonoaudiológica nos ciclos de vida.  Transtornos do desenvolvimento: espectro autístico, deficiência intelectual e física e outros.  
Afasias: conceito, etiologia, classificação, avaliação, diagnóstico e intervenção fonoaudiológica.  Linguagem nos processos de envelhecimento.  
Trabalho interdisciplinar em Linguagem. Anatomia e fisiologia do sistema estomatognático.  Desenvolvimento das estruturas e funções 
orofaciais nos ciclos de vida.  Avaliação, diagnóstico e tratamento em Motricidade Orofacial.  Disfunções da articulação temporomandibular e 
dor orofacial, traumas de face, cirurgia ortognática, estética facial, paralisia facial, queimaduras, câncer de boca, fissuras lábio-palatinas e 
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demais más-formações orofaciais. Alterações de fala músculo esqueléticas. Desenvolvimento e alterações da função respiratória. Trabalho 
interdisciplinar em Motricidade Orofacial.  Anatomia e fisiologia do aparelho fonador.  Avaliação de voz clínica, voz profissional e em 
fononcologia. Tratamento em voz clínica.  Intervenção/ tratamento em voz profissional.  Tratamento em fononcologia.  Voz e disfonia nos ciclos 
de vida: da infância à senescência.  Promoção de saúde, qualidade de vida e voz.  Trabalho interdisciplinar em voz. Aquisição da leitura, 
escrita e alfabetização.  Transtornos de aprendizagem e outros distúrbios relacionados à aprendizagem. Ética Profissional. Regulamentação da 
Profissão. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Bibliografia referencial: Manual de Fonoaudiologia (J. 
Pena-Casanova e outros - Artmed - 2ª ed., 2002). Audiometria Tonal, Logoaudiometria e Medidas de Imitância Acústica 
(http://www.fonoaudiologia.org.br/publicacoes/eplaudoaudio.pdf). Ambiente Acústico em Cabina/Sala de Teste 
(http://www.fonoaudiologia.org.br/publicacoes/ambiente_acustico.pdf). Áreas de Competência do Fonoaudiólogo no Brasil 
(http://www.fonoaudiologia.org.br/publicacoes/epacfbr.pdf). Guia Prático de Consulta Rápida da CID-10 pelo Fonoaudiólogo 
(http://www.fonoaudiologia.org.br/publicacoes/pubmanual1.pdf). Caracterização das Ações inerentes ao Exercício Profissional do 
Fonoaudiólogo (http://www.fonoaudiologia.org.br/publicacoes/epdo1.pdf). Classificação Brasileira de Procedimentos em Fonoaudiologia 
(http://www.fonoaudiologia.org.br/publicacoes/cbpfa2ed.pdf). Manual de Biossegurança – Medidas de controle de infecção pata fonoaudiólogos 
(http://www.fonoaudiologia.org.br/publicacoes/pubmanual2.pdf). 
 

 MÉDICO 
Conhecimentos Específicos: Doenças dermatológicas: Micoses superficiais mais comuns e onicomicoses. Infecções bacterianas e Erisipela. 
Escabiose. Pediculose. Eczema. Dermatite de contato. Urticária. Doenças cardiovasculares: Doença reumática. Insuficiência arterial periférica. 
Tromboses venosas. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: Hipertensão arterial 
sistêmica, Insuficiência coronariana, Insuficiência cardíaca congestiva. Doenças Respiratórias: Bronquite aguda e crônica. Asma. Doença pulmonar 
obstrutiva crônica. Pneumonia. Tuberculose. Neoplasias. Insuficiência Respiratória Aguda. Tromboembolismo Pulmonar. Doenças 
otorrinolaringológicas: Rinite. Sinusite. Otite. Amigdalite. Doenças gastrointestinais: Gastrite. Úlcera péptica. Colecistopatias. Diarreia aguda e 
crônica. Hepatites. Parasitoses intestinais. Tumores de cólon. Doenças renais: Insuficiência renal aguda e crônica. Glomerulonefrites. Nefrolitíase. 
Infecções urinárias. Doenças metabólicas e endocrinológicas: Desnutrição. Diabetes mellitus. Doenças da Tireoide. Obesidade. Doenças 
hematológicas: Anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas. Leucopenia. Púrpuras. Distúrbios de coagulação. Leucemias e linfomas. 
Doenças reumáticas: Osteoartrose. Doença reumatoide juvenil. Gota. Lupus eritematoso sistêmico. Artrite infecciosa. Doenças neurológicas: 
Cefaleias. Epilepsia. Acidente vascular cerebral. Meningites. Neuropatias periféricas. Doenças psiquiátricas: Alcoolismo. Pânico. Depressão. Surtos 
Psicóticos. Doenças infecciosas e transmissíveis: Hanseníase. Doenças sexualmente transmissíveis. AIDS. Leishmaniose. Leptospirose. Doença 
meningocócica. Viroses. Dengue, Tuberculose e Hanseníase; Interpretação de exames complementares de apoio diagnóstico na atividade clínica 
diária. Orientação dos distúrbios psicológicos mais comuns na prática ambulatorial. Desenvolvimento de ações de caráter multiprofissional ou 
interdisciplinar. A dimensão subjetiva do adoecer para pacientes, familiares e cuidadores e a dimensão objetiva do adoecer: implicações nas 
intervenções de saúde. A história clínica e o exame clínico no cuidado à saúde de adultos e idosos. A humanização do cuidado em saúde: relação 
profissionais de saúde versus pacientes e acompanhantes. A racionalidade na solicitação de exames complementares e no uso de medicamentos 
no cuidado à saúde de adultos e idosos. Ética Profissional. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Cadernos da Atenção 
Básica: (http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php). Nº 12 - Obesidade; Nº 14 - Prevenção Clínica de Doença Cardiovascular, 
cerebrovascular e renal crônica; Nº 15 - Hipertensão Arterial Sistêmica; Nº 16 - Diabetes Mellitus; Nº 19 - Envelhecimento e Saúde da Pessoa 
Idosa; Nº 20 - Carência de Micronutrientes; Nº 21 - Vigilância em Saúde; Nº 28 - Atenção à demanda espontânea na APS; Nº 30 - Procedimentos. 
Harrison - Medicina Interna (Eugene Braunwald e outros – Editora McGraw Hill, 15ª ed., 2002). Guia de Vigilância Epidemiológica – 7ª ed., 2009 
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf). Projeto Diretrizes AMB – Associação Médica Brasileira 
(http://www.projetodiretrizes.org.br/amb.php). Portal “Saúde baseada em evidências” (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-
ministerio/principal/periodicos). Código de Processo Ético Profissional (http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).  
 

 MÉDICO ESPECIALISTA - CARDIOLOGIA 
Conhecimentos Específicos: Risco Cardiovascular – Classificação. Estratificação de risco. Fluxograma de classificação de risco vascular. 
Avaliação clínico-laboratorial. Escore de risco global. Escore Framingham Revisado para Homens. Escore Framingham Revisado para 
Mulheres. Prevenção clínica da doença cardiovascular e cerebrovascular. Intervenções preventivas. Prevenção não-farmacológica: Alimentação 
saudável. Controle de peso. Álcool. Atividade Física. Tabagismo. Prevenção farmacológica: Anti-hipertensivos. Aspirina. Hipolipemiantes. 
Fármacos hipoglicemiantes. Vacinação contra influenza. Terapia de Reposição hormonal. Abordagem integrada das intervenções. Hipertensão 
arterial sistêmica. Distúrbios do sistema cardiovascular: abordagem ao cliente cardiopata, exame físico do sistema cardiovascular, 
eletrocardiografia, imageamento cardíaco não-invasivo, ecocardiografia, cardiologia nuclear, angiografia e cateterismo cardíaco diagnósticos. 
Distúrbios do ritmo: bradiarritmias, distúrbio do nó sinoartrial, distúrbios da condução AV, taquiarritmias. Distúrbios do coração: função 
miocárdica normal e anormal, insuficiência cardíaca, transplante cardíaco, cardiopatias congênitas no adulto, febre reumática, cor pulmonale, 
miocardiopatias e miocardites, doença pericárdica, tumores cardíacos, manifestações cardíacas de doenças sistêmicas, lesão cardíaca 
traumática. Doenças vasculares: a patogenia da aterosclerose, prevenção e tratamento da aterosclerose, infarto agudo do miocárdio, 
cardiopatia isquêmica, revascularização coronária percutânea, doença vascular hipertensiva, doenças da aorta, doenças vasculares dos 
membros. Arritmias cardíacas. Parada cardiorrespiratória. Síndromes coronarianas agudas. Insuficiência cardíaca congestiva. Miocardites. 
Doenças do pericárdio. Avaliação pré-operatória. Ética Profissional. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Cadernos da 
Atenção Básica (http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php): Nº 14 - Prevenção Clínica de Doença Cardiovascular, cerebrovascular e renal 
crônica; Nº 15 - Hipertensão Arterial Sistêmica. Harrison - Medicina Interna (Eugene Braunwald e outros – Editora McGraw Hill, 15ª ed., 2002). 
Projeto Diretrizes AMB – Associação Médica Brasileira – Área de Cardiologia (http://www.projetodiretrizes.org.br/amb.php). Portal “Saúde 
baseada em evidências” (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/periodicos). Código de Processo Ético Profissional 
(http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).  
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 MÉDICO ESPECIALISTA – CARDIOLOGIA INFANTIL 

Conhecimentos Específicos: Diagnóstico em cardiologia pediátrica. Cardiologia pediátrica geral. Emergências em cardiologia pediátrica. 
Cardiopatias congênitas. Risco Cardiovascular – Classificação. Estratificação de risco. Fluxograma de classificação de risco vascular. 
Avaliação clínico-laboratorial. Escore de risco global. Escore Framingham Revisado para Homens. Escore Framingham Revisado para 
Mulheres. Prevenção clínica da doença cardiovascular e cerebrovascular. Intervenções preventivas. Prevenção não-farmacológica: Alimentação 
saudável. Controle de peso. Álcool. Atividade Física. Tabagismo. Prevenção farmacológica: Anti-hipertensivos. Aspirina. Hipolipemiantes. 
Fármacos hipoglicemiantes. Vacinação contra influenza. Terapia de Reposição hormonal. Abordagem integrada das intervenções. Hipertensão 
arterial sistêmica. Distúrbios do sistema cardiovascular: abordagem ao cliente cardiopata, exame físico do sistema cardiovascular, 
eletrocardiografia, imageamento cardíaco não-invasivo, ecocardiografia, cardiologia nuclear, angiografia e cateterismo cardíaco diagnósticos. 
Distúrbios do ritmo: bradiarritmias, distúrbio do nó sinoartrial, distúrbios da condução AV, taquiarritmias. Distúrbios do coração: função 
miocárdica normal e anormal, insuficiência cardíaca, transplante cardíaco, cardiopatias congênitas no adulto, febre reumática, cor pulmonale, 
miocardiopatias e miocardites, doença pericárdica, tumores cardíacos, manifestações cardíacas de doenças sistêmicas, lesão cardíaca 
traumática. Doenças vasculares: a patogenia da aterosclerose, prevenção e tratamento da aterosclerose, infarto agudo do miocárdio, 
cardiopatia isquêmica, revascularização coronária percutânea, doença vascular hipertensiva, doenças da aorta, doenças vasculares dos 
membros. Arritmias cardíacas. Parada cardiorrespiratória. Síndromes coronarianas agudas. Insuficiência cardíaca congestiva. Miocardites. 
Doenças do pericárdio. Avaliação pré-operatória. Ética Profissional. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Cardiologia 
Pediátrica (Antonio Augusto Lopes, Ed. Manole, 2011). Cadernos da Atenção Básica (http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php): Nº 14 - 
Prevenção Clínica de Doença Cardiovascular, cerebrovascular e renal crônica; Nº 15 - Hipertensão Arterial Sistêmica. Harrison - Medicina Interna 
(Eugene Braunwald e outros – Editora McGraw Hill, 15ª ed., 2002). Projeto Diretrizes AMB – Associação Médica Brasileira – Área de Cardiologia 
(http://www.projetodiretrizes.org.br/amb.php). Portal “Saúde baseada em evidências” (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-
ministerio/principal/periodicos). Código de Processo Ético Profissional (http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).  
 

 MÉDICO ESPECIALISTA - CIRURGIA GERAL 
Conhecimentos Específicos: Princípios Básicos Da Cirurgia: História Da Cirurgia. Ética Em Cirurgia. Biologia Molecular E Celular. 
Mediadores Da Resposta Inflamatória. Choque, Eletrólitos E Líquidos. Princípios Hematológicos Em Cirurgia. Metabolismo Em Pacientes 
Cirúrgicos. Cicatrização De Feridas. Medicina Regenerativa. Avaliação Crítica Dos Resultados Cirúrgicos. Segurança Do Paciente Cirúrgico. 
Tratamento Perioperatório: Princípios De Pré-Operatório E Operatórios. Ultrassonografia Para Cirurgiões. Infecções Cirúrgicas E Escolha De 
Antibióticos. Complicações Cirúrgicas. Cirurgia Em Idosos. Obesidade Mórbida. Princípios De Anestesiologia, Tratamento Da Dor E Sedação 
Consciente. Técnicas Emergentes Na Cirurgia: Informática, Eletrônica, Robótica. Trauma E Cuidados Intensivos: Atendimento Inicial Ao 
Traumatizado. Tratamento De Emergência Dos Traumatismos Musculoesqueléticos. Queimaduras. Mordidas E Picadas. Cuidados Cirúrgicos 
Intensivos. Procedimentos Cirúrgicos À Beira Do Leito. O Papel Do Cirurgião Nos Desastres Civis Não Convencionais. Transplante E 
Imunologia: Imunologia Dos Transplantes E Imunossupressão. Transplante De Órgãos Abdominais. Oncologia Cirúrgica: Biologia Do Tumor E 
Marcadores Tumorais. Melanoma E Câncer De Pele. Sarcomas De Partes Moles. Tumores Ósseos. Cabeça E Pescoço: Mama: Doenças Da 
Mama. Reconstrução Da Mama. Endócrina: Tireoide. As Glândulas Paratireoides. Pâncreas Endócrino. As Glândulas Suprarrenais. Síndromes 
De Neoplasias Endócrinas Múltiplas. Esôfago: Hérnia De Hiato E Doença Do Refluxo Gastroesofágico. Abdome: Parede Abdominal, Umbigo, 
Peritônio, Mesentérios, Omento E Retroperitônio. Hérnias. Abdome Agudo. Hemorragia Gastrointestinal Aguda. Estômago. Intestino Delgado. 
O Apêndice. Cólon E Reto. Ânus. Fígado. Complicações Cirúrgicas Da Cirrose E Da Hipertensão Porta. Vias Biliares. Pâncreas Exócrino. O 
Baço. Tórax: Parede Torácica E Pleura. Mediastino. Pulmão. Embolia Pulmonar. Síndrome Do Desfiladeiro Torácico. Doença Cardíaca 
Congênita. Tratamento Cirúrgico Da Doença Arterial Coronariana. Doença Cardíaca Adquirida: Valvular. Vascular: Leitovascular Torácico Com 
Ênfase Na Aorta. Doença Vascular Cerebral. Aneurisma Vascular. Doença Oclusiva Arterial Periférica. Trauma Vascular. Doença Venosa. 
Linfáticos. Acessos E Portos. Especialidades Em Cirurgia Geral: Cirurgia Pediátrica. Neurocirurgia. Cirurgia Plástica. Cirurgia Da Mão. Cirurgia 
Ginecológica. Cirurgia Na Paciente Grávida. Cirurgia Urológica. Ética Profissional. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: 
Sabiston – Tratado de Cirurgia – 18ª edição (Kenneth L. Mattox e outros, Ed. Elsevier, 2009). Projeto Diretrizes AMB – Associação Médica 
Brasileira – Área de Cirurgia (http://www.projetodiretrizes.org.br/amb.php). Portal “Saúde baseada em evidências” 
(http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/periodicos). Código de Processo Ético Profissional 
(http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).  
 
  MÉDICO ESPECIALISTA - CIRURGIÃO INFANTIL 
Conhecimentos Específicos: Doenças Comuns Na Criança: Acesso Venoso Na Criança. Hérnias Inguinais/Hidroceles Na Criança. Fimose. 
Derrames pleurais. Abdome Agudo Em Pediatria/Apendicite Aguda. Escroto Agudo.  Massas Cervicais Na Criança. Doença De Refluxo 
Gastroesofágico. Invaginação intestinal. Doença De Hirschsprung. Aganglionose Congênita Intestinal, Megacólon Congênito. Tumores Da 
Criança. Trauma Na Criança. CIRURGIA NEONATAL:  Estenose Hipertrófica Do Piloro. Icterícia Neonatal Cirúrgica. Defeitos Congênitos Da 
Parede Abdominal: Onfalocele Gastrosquise (Laparosquise). Malformações Diafragmáticas. Atresia Do Esôfago. Obstruções Intestinais Do 
Recém-Nascido. Atresias Do Intestino Delgado. Enterocolite Necrosante. Anomalias Anorretais. UROPEDIATRIA: Métodos De Estudo Do Trato 
Urinário Na Criança. Estenose Da Junção Pieloureteral (EJUP). Refluxo Vesicoureteral (RVU). Bexiga Neurogênica. Hipospádias. Válvula De 
Uretra Posterior. Defeitos Da Diferenciação Sexual (DDS). Síndromes De Pseudo-Hermafroditismo. Elementos Gerais Para O Equilíbrio 
Hidroeletrolítico Na Criança - Dados Gerais Para O Trabalho De Reposição Hidroeletrolítica Na Criança. Elementos De Nutrição Em Cirurgia 
Pediátrica. Causas Mais Comuns De Abdome Agudo Por Faixa Etária. Referências Para Dimensões Viscerais Medidas Por Ultrassonografia. 
Critérios Clínicos Na Enterocolite Necrosante. Drogas Em Uso Para Tratamento De Bexiga Neurogênica. Classificação De Malformação 
Anorretal. Causas De Hemorragia Digestiva Na Criança. Parâmetros De Uso Imediato No Trauma Pediátrico. Drogas Úteis Em Pediatria. Ética 
Profissional. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Cirurgia Pediátrica Para O Pediatra; Cirurgião Geral; Cirurgião 
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Pediátrico (Lisieux Eyer De Jesus, Ed. Revinter, 2003). Projeto Diretrizes AMB – Associação Médica Brasileira – Área de Cirurgia e Pediatria
(http://www.projetodiretrizes.org.br/amb.php). Portal “Saúde baseada em evidências” (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-
ministerio/principal/periodicos). Código de Processo Ético Profissional (http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).  
 

 MÉDICO ESPECIALISTA - DERMATOLOGIA 
Conhecimentos Específicos: Abordagem ao paciente com distúrbios da pele. Eczema, psoríase, infecções cutâneas, acne e outras doenças 
comuns da pele. Manifestações cutâneas de doenças internas. Doenças cutâneas mediadas imunologicamente. Farmacodermias. 
Fotossensibilidade e outras reações à luz.  Lesões elementares. Estrutura da pele. Doenças eczematosas. Critérios diagnósticos de dermatite 
atópica. Doenças erimato-descamativas. Micoses superficiais. Causas da eritrodermia. Epidermólises bolhosas congênitas. Doenças bulhosas 
adquiridas. Diagnóstico diferencial das úlceras. PLECT. Paniculites. Causas de eritema nodoso. Lesões com sinais flogísticos. Parasitoses. 
Causas de tumor doloroso. Alterações vasculares. Alterações pigmentares. Pápulas disseminadas. Causas de prurido autotóxico. Acne e 
rosácea. Lesões orais. Lesões genitais. Doenças agravadas pela exposição solar. Drogas fotossensibilizantes. Alopecias. Topografias 
clássicas. Sensibilizantes comuns. Radiação ultravioleta (UV). Fototipos de Fitzpatrick. Câncer de pele. Estadiamento do melanoma. Lesões 
benignas. Hanseníase. DST. Tipos de Herpesvírus. Tipos de HPV. Sorologias das colagenoses. Critérios diagnósticos de Lupus Erimatoso 
Sistêmico. Síndromes congênitas. Exantemas da infância. Dermatoses na gravidez. Dermatoses no doente HIV. Sinais (Koebner, patergia, 
Zirelli, Nokolski, Auspitz, da vela, da unhada, de Sampaio, de Koplik, estrias de Wickham). Intradermorreações. Envelhecimento cutâneo. 
Efeitos colaterais de toxicidade. Potências dos corticosteroides tópicos. Ética Profissional. Bibliografia referencial e sites para estudo do 
conteúdo: Harrison – Tratado de Medicina Interna (Editora McGraw Hill – 16ª ed.). Dermatologia (Rubem David Azulay - Ed. Guanabara 
Koogan - 5ª ed. Projeto Diretrizes AMB – Associação Médica Brasileira – Área de Dermatologia (http://www.projetodiretrizes.org.br/amb.php). 
Cadernos da Atenção Básica Nº 9 - Dermatologia na Atenção Básica da Saúde (http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php). Portal “Saúde 
baseada em evidências” (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/periodicos). Código de Processo Ético Profissional 
(http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).  
 

 MÉDICO ESPECIALISTA - ENDOCRINOLOGIA 
Conhecimentos Específicos: Princípios de Endocrinologia. Distúrbios da adeno-hipófise e do hipotálamo. Distúrbios da neuro-hipófise. 
Distúrbios da glândula tireoide. Distúrbios do córtex suprarrenal. Feocromocitoma. Diabetes mellitus. Hipoglicemia. Emergência no diabetes 
mellitus. Síndrome metabólica. Distúrbios dos testículos. Distúrbios dos ovários e do trato reprodutivo feminino. Distúrbios endócrinos da 
mama. Distúrbios da diferenciação sexual. Distúrbios que acometem múltiplos sistemas endócrinos. Distúrbios das glândulas paratireoides e 
outros distúrbios eu causam hipercalcemia e hipocalcemia. Doenças das adrenais. Distúrbios no metabolismo das lipoproteínas. 
Hemocromatose. Distúrbios do metabolismo das purinas e pirimidinas. Doença de Wilson. Doenças do depósito lisossômico. Doenças do 
depósito de glicogênio e outros distúrbios hereditários do metabolismo dos carboidratos. Distúrbios hereditários do metabolismo e do 
armazenamento de aminoácidos. Obesidade. Osteoporose. Ética Profissional. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: 
Cadernos da Atenção Básica: Nº 12 - Obesidade; Nº 16 – Diabetes Mellitus (http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php). Harrison - 
Medicina Interna (Eugene Braunwald e outros – Editora McGraw Hill, 15ª ed., 2002). Guia de Vigilância Epidemiológica – 7ª ed., 2009 
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf). Projeto Diretrizes AMB – Associação Médica Brasileira – 
Área de Endocrinologia e Metabologia (http://www.projetodiretrizes.org.br/amb.php). Portal “Saúde baseada em evidências” 
(http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/periodicos). Código de Processo Ético Profissional 
(http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).  
 

 MÉDICO ESPECIALISTA - ENDOCRINOLOGIA INFANTIL 
Conhecimentos Específicos: Aspectos fisiológicos em endocrinologia pediátrica. Distúrbios do crescimento. Obesidade e síndrome 
metabólica. Anomalias da diferenciação sexual e distúrbios adrenais. Distúrbios puberais. Diabetes melito e distúrbios tireoidianos. Tópicos 
especiais. Recursos diagnósticos em endocrinologia pediátrica. Emergências em endocrinologia pediátrica. Princípios de Endocrinologia. 
Distúrbios da adeno-hipófise e do hipotálamo. Distúrbios da neuro-hipófise. Distúrbios da glândula tireoide. Distúrbios do córtex suprarrenal. 
Feocromocitoma. Diabetes mellitus. Hipoglicemia. Emergência no diabetes mellitus. Síndrome metabólica. Distúrbios dos testículos. Distúrbios 
dos ovários e do trato reprodutivo feminino. Distúrbios endócrinos da mama. Distúrbios da diferenciação sexual. Distúrbios que acometem 
múltiplos sistemas endócrinos. Distúrbios das glândulas paratireoides e outros distúrbios eu causam hipercalcemia e hipocalcemia. Doenças 
das adrenais. Distúrbios no metabolismo das lipoproteínas. Hemocromatose. Distúrbios do metabolismo das purinas e pirimidinas. Doença de 
Wilson. Doenças do depósito lisossômico. Doenças do depósito de glicogênio e outros distúrbios hereditários do metabolismo dos carboidratos. 
Distúrbios hereditários do metabolismo e do armazenamento de aminoácidos. Obesidade. Osteoporose. Ética Profissional. Bibliografia 
referencial e sites para estudo do conteúdo: Endocrinologia Na Prática Pediátrica - 2ª Edição - Coleção Pediatria No Instituto Na Criança 
HC-FMUSP (Durval Damiani – Ed. Manole, 2011). Cadernos da Atenção Básica: Nº 12 - Obesidade; Nº 16 – Diabetes Mellitus 
(http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php). Harrison - Medicina Interna (Eugene Braunwald e outros – Editora McGraw Hill, 15ª ed., 
2002). Guia de Vigilância Epidemiológica – 7ª ed., 2009 (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf). 
Projeto Diretrizes AMB – Associação Médica Brasileira – Área de Endocrinologia e Metabologia (http://www.projetodiretrizes.org.br/amb.php). 
Portal “Saúde baseada em evidências” (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/periodicos). Código de Processo Ético 
Profissional (http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).  
 

 MÉDICO ESPECIALISTA - ENDOSCOPIA 
Conhecimentos Específicos: Aspectos Gerais da Endoscopia Digestiva. Exame Normal, Técnicas e Equipamentos. Esôfago. Estômago, 
Duodeno e Delgado. Cólon e Reto. Hemorragia Digestiva. Via Biliar E Pancreática. Endoscopia Digestiva: Alta (Esôfago, Estômago, Duodeno), 
Baixa (Colonoscopia), Trato gastrointestinal: exame normal: orofaringe, hipofaringe, estômago, duodeno; esôfago: divertículo, hérnia de hiato, 
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refluxo, neoplasias; estômago: úlceras, úlceras malignas, divertículos, pâncreas ectópico, varizes, cirurgia, alterações das mucosas gástricas; 
duodeno: piloro, bulbo, duodeno, úlcera péptica, úlcera duodenal, pólipos, neoplasias. Colonoscopia: Reto, Sigmoide, Colón (ascendente, 
transverso e descendente) e íleo terminal. Endoscopia De Vias Aéreas: Superiores (Rinoscopia Nasofaringe); Íleo (Orofaringe cavidade oral, 
Hipofaringe, Laringe); Inferiores (Broncoscopia). Broncoscopia: Traqueia, Carina principal, Brônquios fonte (D e E), Brônquios lobares (D: 
superior, médio e inferior: intermediário e E: superior (Divisão superior e Divisão lingular e inferior) e Brônquios segmentares. Bibliografia 
referencial e sites para estudo do conteúdo: Endoscopia Digestiva: Diagnóstico e Tratamento (Marcelo Averbach e outros, Ed. Revinter, 
2012). Harrison - Medicina Interna (Eugene Braunwald e outros – Editora McGraw Hill, 15ª ed., 2002). Projeto Diretrizes AMB – Associação 
Médica Brasileira – Área de Gastroenterologia (http://www.projetodiretrizes.org.br/amb.php). Portal “Saúde baseada em evidências” 
(http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/periodicos). Código de Processo Ético Profissional 
(http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).  
 

 MÉDICO ESPECIALISTA - FISIATRIA 
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos Específicos: Conceito de Fisiatria ou Medicina Física e Reabilitação. A história natural da 
instalação e evolução das incapacidades. Conceito de Deficiência. Processo de reabilitação – O Processo de Reabilitação Global do paciente. 
Fluxograma do processo de Reabilitação. Atuação Multidisciplinar. Posição do Fisiatra em relação à Equipe Multidisciplinar e às demais 
especialidades médicas. Conceito de Elegibilidade e Inelegibilidade em Reabilitação. Anamnese e exame físico em fisiatria – Anamnese em 
Fisiatria. Exame físico em Fisiatria: Exame físico geral e específico. Diagnóstico de Funcionalidade. Prognóstico da Reabilitação. Exames 
complementares em fisiatria – Indicação e interpretação de exames. Rotina específica de exames. Exames Especiais em Fisiatria: 
Eletrodiagnóstico, Eletroneuromiografia, Potenciais Evocados e Urodinâmica. Anatomia do sistema nervoso – Anatomia do Sistema Nervoso 
Central. Anatomia do Sistema Nervoso Periférico. Anatomia do sistema musculoesquelético. Fisiologia aplicada à fisiatria – Neurofisiologia. 
Fisiologia do Ato Motor. Desenvolvimento Neuromotor. Fisiologia do Exercício. Cinesiologia – Cinemática: Posição e Movimentos por Planos, 
Cadeias Cinéticas. Artrocinemática: Aplicabilidade da Goniometria. Cinética: Teorias 29 do Movimento, o estudo da Estática. Interação dos 
fatores mecânicos e fisiológicos na função muscular. Estudo da Marcha Humana. Física aplicada – Mecânica, Eletricidade, Vibrações, Ondas, 
Luz, Calor. Biofísica aplicada – Ação dos Agentes Físicos sobre o organismo. Conhecimentos Básicos em Termoterapia, Eletroterapia, 
Mecanoterapia, Fototerapia e Hidroterapia. Farmacocinética e farmacodinâmica – Farmacocinética das drogas mais usadas em Fisiatria. 
Farmacodinâmica das drogas mais usadas em Fisiatria. Farmacoterapia em fisiatria – Farmacoterapia relacionada a dor, inflamação e aos 
distúrbios do movimento. Associações e interações medicamentosas. Fisioterapia Termoterapia: conceito, recursos, técnicas de aplicação 
indicações e contraindicações. Eletroterapia: conceito, recursos, técnicas de aplicação, indicações e contraindicações. Fototerapia: conceito, 
recursos, técnicas de aplicação, indicações e contraindicações. Hidroterapia: conceito, recursos, técnicas de aplicação, indicações e 
contraindicações. Mecanoterapia: conceito, recursos, técnicas de aplicação, indicações e contraindicações. Cinesioterapia: conceito, 
classificação dos exercícios, recursos, técnicas de aplicação, indicações e contraindicações. Massoterapia: conceito, recursos, técnicas de 
aplicação, indicações e contraindicações. Prescrição do tratamento fisioterápico. Terapia ocupacional – Conceitos. Métodos de Avaliação 
Funcional. Áreas e formas de atuação. Treinamento em Atividades de Vida Diária. Prescrição e Objetivos em Terapia Ocupacional. 
Fonoaudiologia – Conceitos. Áreas e formas de atuação. Prescrição e Objetivos do tratamento fonoaudiológico. Psicologia – Áreas e formas de 
atuação: perfil psicológico do reabilitando, psicometria, apoio psicológico ao paciente e à família do grande incapacitado. Prescrição de 
avaliação e tratamento psicológicos e seus objetivos. Serviço social – Áreas e formas de atuação. Contribuição na reinserção social do grande 
incapacitado. Prescrição de avaliação social do reabilitando e sua família. Outras interdisciplinas – Enfermagem: cuidados específicos com 
paciente acamado, colaboração nas interconsultas ambulatoriais. Recreação e Pedagogia terapêutica. Orientação Profissional: Readaptação. 
Recursos terapêuticos especiais – Eletroestimulação Funcional: conceito, indicações e contraindicações. BioFeedback: conceito, indicações e 
contraindicações. Bloqueios Neurolíticos: conceito, agentes farmacológicos, indicações e contraindicações. Acupuntura: noções básicas de sua 
utilização como recurso terapêutico em Fisiatria. Ética Profissional. Bibliografia referencial: Medicina Física e Reabilitação (Therezinha R. 
Chamlian, Ed. Guanabara, 2010). Projeto Diretrizes AMB – Associação Médica Brasileira – Área de Medicina Física e Reabilitação 
(http://www.projetodiretrizes.org.br/amb.php). Portal “Saúde baseada em evidências” (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-
ministerio/principal/periodicos). Código de Processo Ético Profissional (http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).  
 

 MÉDICO ESPECIALISTA - GERIATRIA 
Conhecimentos Específicos: Políticas públicas de relevância para a saúde da pessoa idosa no sistema único de saúde – sus; Humanização 
e acolhimento à pessoa idosa na atenção básica; Comunicação com a pessoa idosa; Promoção de hábitos saudáveis: Alimentação Saudável; 
Prática Corporal/Atividade Física; Trabalho em Grupo com Pessoas Idosas; Atribuição dos profissionais da atenção básica no atendimento à 
saúde da pessoa idosa; Avaliação global da pessoa idosa na atenção básica: Alimentação e Nutrição; Acuidade Visual; Acuidade Auditiva; 
Incontinência Urinária;  Sexualidade; Vacinação; Avaliação Cognitiva; Depressão; Mobilidade; Queda; Avaliação Funcional; Suporte familiar e 
social: Avaliação da Funcionalidade Familiar; Avaliação Estresse do Cuidador;  Violência Intrafamiliar e Maus Tratos contra a pessoa idosa; 
Avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa; Fragilidade em idosos;  Envelhecimento e medicamentos;  Osteoporose;  Quedas;  
Hipertensão arterial sistêmica; Diabetes mellitus; Incontinência urinária; Depressão;  Demência; Envelhecimento e AIDS; Atenção domiciliar às 
pessoas idosas; Gerenciamento ou cuidados com a pessoa em processo de envelhecimento; Como proceder no caso de óbito da pessoa 
idosa; Avaliação da visão (cartão jaeger);  Avaliação da audição (teste do sussurro); Avaliação cognitiva (mini exame do estado mental, 
desenho do relógio e questionário de pfeffer); Avaliação de depressão (escala de depressão geriátrica abreviada); Avaliação de equilíbrio e 
marcha (tinneti); Avaliação das atividades básicas de vida diária (katz); Avaliação das atividades instrumentais de vida diária (lawton); 
Avaliação da independência funcional  (medida de independência funcional); Avalição da funcionalidade familiar (apgar de família); Avaliação 
da estrutura familiar (genograma); Avaliação dos recursos familiares e comunitários (ecomapa); Avaliação da sobrecarga dos cuidadores 
(zarit); Avaliação da presença de violências e maus tratos contra a pessoa idosa; Alimentação saudável para as  pessoas idosas; Ficha de 
notificação de violência; Doença de Alzheimer – Diagnóstico e Tratamento. Osteoporose – Tratamento. Ética Profissional. Bibliografia 
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referencial: Cadernos da Atenção Básica. Ministério da Saúde: Volume 19 – Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa 
(http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php). Projeto Diretrizes AMB – Associação Médica Brasileira – Áreas: Geriatria e Gerontologia. 
Diretrizes Clínicas na Saúde Suplementar (http://www.projetodiretrizes.org.br/amb.php). Portal “Saúde baseada em evidências” 
(http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/periodicos). Código de Processo Ético Profissional 
(http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).  
 

 MÉDICO ESPECIALISTA - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 
Conhecimentos Específicos: Bases biológicas: Anatomia. Ovulação, fecundação, migração e nidação ovular. Modificações gravídicas locais. 
Adaptação do organismo materno à gravidez. Endocrinologia na gravidez. Duração da gravidez e evolução cronológica. Propedêutica obstétrica. 
Puerpério: fisiologia e assistência. Lactação: fisiologia e assistência. Gestação múltipla. Hiperemese gravídica. Doença hipertensiva específica da 
gestação: etiopatogenia, fisiopatologia, pré-eclâmpsia – clínica e assistência, eclampsia, síndrome HELLP. Abortamento espontâneo. Patologias 
clínicas na gestação: diabetes mellitus, insuficiência renal aguda na gravidez, infecção pelo vírus da imunodeficiência humana – AIDS. Patologia do 
parto e do puerpério: Distócias – conceito e classificação, distócia óssea, distócia de partes moles: tumores prévios, distócia funcional, distócia 
fetal, distócia anexial. Obstetrícia Operatória: analgesia e anestesia: aspectos obstétricos, intervenções durante a gestação. Aspectos médico-
legais: eventos obstétricos após reprodução assistida. Aspectos médico-sociais: abortamento séptico, aspectos genéticos – identificação de 
famílias e gestantes sob risco de gerar crianças com alterações genéticas. Drogas na gestação: repercussões perinatais. Fibromioma do útero. 
Distopia genital. Infecção do trato urinário inferior. Ciclo menstrual. Dismenorreia. Amenorreia. Climatério. Osteoporose e climatério. Contracepção 
na adolescência. Endometriose. Doenças sexualmente transmissíveis. Papilomavírus humano e o câncer de colo uterino. Câncer do endométrio. 
Dor mamária. Procedimentos diagnósticos nas lesões não palpáveis da mama. Câncer de mama: fatores de risco, de prognóstico e preditivos. 
Atenção à saúde da mulher: aspectos éticos. Processo diagnóstico: relação médico-paciente em ginecologia obstetrícia. Anamnese em 
ginecologia. Exame físico em ginecologia. Colpocitologia. Mamografia. Particularidades no atendimento a recém-nascidas, crianças até a 
puberdade e adolescentes. Puberdades precoce e tardia. Traumas e abuso sexual. Anticoncepção hormonal oral. Antiestrogênios. Anticoncepção 
hormonal injetável. Anticoncepção hormonal injetável trimestral. Métodos de barreira. Métodos comportamentais – planejamento. Dispositivos 
intrauterinos (DIU). Anticoncepção durante a amamentação. Anticoncepção de emergência. Ética Profissional. Bibliografia referencial e sites 
para estudo do conteúdo: Obstetrícia Básica (Bussâmara Neme – Editora Sarvier, 3ª ed., 2000). Ginecologia de Consultório (Geraldo Rodrigues 
de Lima e outros – Editora EPM – 1ª ed., 2003).  Tratado de Ginecologia (FEBRASGO – 1ª ed., 2000). Cadernos da Atenção Básica 
(http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php): Nº 18 – HIV/AIDS, hepatites e outras DST; Nº 26 – Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva. Guia de 
Vigilância Epidemiológica – 7ª ed., 2009 (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf). Projeto Diretrizes 
AMB – Associação Médica Brasileira – Área de Ginecologia e Obstetrícia (http://www.projetodiretrizes.org.br/amb.php). Portal “Saúde baseada 
em evidências” (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/periodicos). Código de Processo Ético Profissional 
(http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).  
 

 MÉDICO NECROPSISTA 
Conhecimentos Específicos: Anatomia e patologia humana. Medicina Legal. Exame do cadáver e suas vísceras. Técnicas de autópsia: 
conhecimento dos instrumentos utilizados, abertura de tronco e crânio, dissecação de órgãos. Técnicas de embalsamento. Relatório da 
necropsia. Preenchimento da declaração de óbito. Aspectos legais e éticos da necropsia. Instrumental utilizado em necropsia. Biossegurança. 
Técnicas de necropsia. Vias de acesso para o exame odonto-legal. Técnicas de conservação de cadáveres. Técnicas de necropsia. 
Traumatismos contusos. Traumatismos perfurantes. Incisos, cortocontusos e Traumatismos perfurocontusos. Lesões provocadas por 
asfixia. Lesões provocadas por meio físico. Traumatologia forense na Odontologia.  
Achados necroscópicos. Tanatologia forense. Sexologia forense. Entomologia forense. Necropsia digital. Bibliografia referencial e sites para 
estudo do conteúdo: Atlas de Medicina Legal (Luís Eduardo Toledo Avelar, Ed. Medbook, 2013). Manual de Técnicas em Necropsia Médico-
Legal (Luís Carlos Prestes Jr, Ed. Rubio, 2009). Portal “Saúde baseada em evidências” (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-
ministerio/principal/periodicos). Código de Processo Ético Profissional (http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).  
 

 MÉDICO ESPECIALISTA - NEUROLOGIA 
Conhecimentos Específicos: Neurobiologia das doenças. Abordagem ao paciente com doença neurológica, testes eletrofisiológicos do sistema 
nervoso central e periférico. Neuroimageamento nos distúrbios neurológicos. Diagnóstico molecular dos distúrbios neurológicos. Convulsões e 
epilepsia. Doenças cerebrovasculares. Doença de Alzheimer e outras demências primárias. Doença de Parkinson e outros distúrbios 
extrapiramidais. Distúrbios atáxicos. Esclerose lateral amiotrófica e outras doenças do neurônio motor. Distúrbios do sistema nervoso autônimo. 
Distúrbios comuns dos nervos cranianos. Doenças da medula espinhal. Traumatismos cranianos e raquimedulares. Tumores primários e 
metastáticos do sistema nervoso. Esclerose múltipla e outras doenças desmielinizantes. Meningite bacteriana e outras infecções supurativas. 
Meningite e encefalite viral. Meningite crônica e recorrente. Doenças devidas a príons. Neurologia em terapia intensiva. Abordagem ao paciente 
com neuropatia periférica. Síndrome de Guillain-Barré e outras neuropatias mediadas imunologicamente. Doença de Charcot-Marie-Tooth e outras 
neuropatias adquiridas. Miastenia gravis e outras doenças da junção neuromuscular. Avaliação do doente com doença muscular. Polimiosite, 
dermatomiosite e miosite com corpúsculos de inclusão. Distrofias musculares e outras doenças musculares. Ética Profissional. Bibliografia 
referencial e sites para estudo do conteúdo: Harrison - Medicina Interna (Eugene Braunwald e outros – Editora McGraw Hill, 15ª ed., 2002). 
Projeto Diretrizes AMB – Associação Médica Brasileira – Áreas de Neurologia, Neurofisiologia Clínica e Neurocirurgia 
(http://www.projetodiretrizes.org.br/amb.php). Portal “Saúde baseada em evidências” (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-
ministerio/principal/periodicos). Código de Processo Ético Profissional (http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).  
 

 MÉDICO ESPECIALISTA - NEUROLOGIA INFANTIL 
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Conhecimentos Específicos: Avaliação Neurológica do Recém-nascido. Avaliação Neurológica do Lactente e Acompanhamento do Recém-
nascido de Risco. Distúrbios do Desenvolvimento do SNC. Ressonância Magnética na Avaliação do Sistema Nervoso Central Fetal. Síndrome 
Hipóxico-isquêmica do Recém-nascido. Crises Epilépticas do Recém-nascido. Poligrafia neonatal. Hemorragias Intracranianas do Recém-
nascido. Tocotraumatismo. Infecções Congênitas Perinatais. Meningites Bacterianas no Recém-nascido. Dependência Passiva de Drogas no 
Recém-nascido e Síndrome de Abstinência. Epilepsia de Difícil Controle. Crise Convulsiva Febril. Síndrome de West - Espasmos Infantis. 
Síndrome de Lennox-Gastaut. Novas Drogas Antiepilépticas. Tratamento Cirúrgico em Epilepsias na Infância. Distúrbios Paroxísticos Não-
epilépticos. Meningites Bacterianas. Infecções Viróticas do SNC. Neurotuberculose na Infância. Neurocisticercose. Mielorradiculopatia 
Esquistossomótica. O Líquido Cefalorraquiano na Infância. Estado de Mal Epiléptico. Hipertensão Intracraniana. Diagnóstico e Conduta no 
Coma Infantil. Traumatismo Cranioencefálico. Morte Encefálica. Abordagem Pré-hospitalar de Urgências em Neuropediatria. Miopatias. 
Síndrome da Criança Hipotônica. Eletroneuromiografia em Pediatria. Síndromes Dismórficas com Alterações do Sistema Nervoso Central. 
Aminoacidopatias. Academias Orgânicas. Síndromes Neurocutâneas. Lisossomopatias. Mitocondriopatias e Peroxissomopatias. Tumores 
Supratentoriais. Tumores Infratentoriais. Tumores da Pineal. Hidrocefalia na Infância.  Cranioestenoses. Disrafismos Cranioespinhais. 
Disrafismos Espinhais Ocultos. Traumatismo Raquimedular. Paralisia Cerebral - Classificação - Etiologia - Apresentação Clínica. Paralisia 
Cerebral - Tratamento: Ortopedia-Fisioterapia-Terapia Ocupacional-Fonoaudiologia. Paralisia Cerebral - Tratamento Neurológico Clínico-
cirúrgico-fisioterápico. Encefalomielite Disseminada Aguda (ADEM). Polirradiculoneurite aguda (Síndrome de Guillain-Barré). Transtorno do 
Déficit de Atenção/Hiperatividade. Medicina Nuclear em Neurologia Infantil. Tratamento dos Movimentos Anormais. Cefaleias. Doença 
Cerebrovascular. Diagnóstico Laboratorial em Neurologia Infantil. Espectroscopia de Prótons por Ressonância Magnética do Encéfalo: 
Princípios e Aplicações Clínicas na Infância. Síndromes Epilépticas na Infância e na Adolescência. Ética Profissional. Bibliografia referencial 
e sites para estudo do conteúdo: Harrison - Medicina Interna (Eugene Braunwald e outros – Editora McGraw Hill, 15ª ed., 2002). Projeto 
Diretrizes AMB – Associação Médica Brasileira – Áreas de Neurologia, Neurofisiologia Clínica e Neurocirurgia 
(http://www.projetodiretrizes.org.br/amb.php). Compêndio de Neurologia Infantil (Luiz Fernando Fonseca et alii - 2ª ed. - 2010 - Ed. Medbook). 
Portal “Saúde baseada em evidências” (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/periodicos). Código de Processo Ético 
Profissional (http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).  
 

 MÉDICO ESPECIALISTA - NUTRÓLOGO 
Conhecimentos Específicos: Nutrologia Conceitual: Conceitos gerais; Interação entre doença e estado nutricional; Avaliação do estado 
nutricional: Composição corporal; Composição corporal: avaliação e alterações fisiológicas e patológicas; Antropometria; Avaliação bioquímica; 
Calorimetria Indireta; Bioimpedância. Terapia Nutrológica Parenteral e Enteral: Conceitos gerais; Indicações e prescrição; Nutrição enteral; 
Nutrição parenteral; Casos especiais (nefropatas, enterectomizados, hepatopatas, etc.). Distúrbios da Conduta Alimentar: Conceitos Gerais; 
Anorexia nervosa − bulimia − vigorexia − ortorexia − TCC; Fisiopatologia, clínica e tratamento nutroterápico e medicamentoso. Obesidade e 
Síndrome Metabólica: Conceitos gerais; diagnóstico; etiopatogenia; Nutroterapia; atividade física; mudanças cognitivas e comportamentais; 
farmacoterapia; tratamento cirúrgico; avaliação nutrológica pré e pós-cirurgia bariátrica. Hipovitaminoses: Conceitos gerais. Vitaminas hidro e 
lipossolúveis; Principais carências a nível hospitalar; Uso terapêutico de vitaminas. Nutrição na Gestação e Lactação; Aleitamento materno; 
Alimentação e nutrição da Criança e do Adolescente; Avaliação da condição nutricional; Distúrbios do crescimento de causa nutricional; 
Distúrbios do apetite; Carências nutricionais específicas; Desnutrição energético-proteica; Obesidade na infância e adolescência; Nutrição 
materno infantil em Saúde Pública; Nutrição e atividade física; Terapia nutricional em condições especiais. Avaliação nutrológica do paciente 
adulto. Avaliação do estado nutrológico infanto-juvenil. Nutrologia na atividade física e no esporte. Obesidade: abordagem nutrológica. Cirurgia 
metabólica. Transtornos da conduta alimentar e terapia nutrológica. Procedimentos médicos em nutrologia. Fitoterápicos em nutrologia. 
Terapia nutrológica no paciente com câncer. Nutrologia e estresse oxidativo. Ética Profissional. Bibliografia referencial: Tratado de Nutrologia 
(Durval Ribas Filho e outros, Ed. Manole, 2012). Pediatria: Nutrologia básica e avançada (Artur Figueiredo Dourado, Ed. Manoel, 2009). Projeto 
Diretrizes AMB – Associação Médica Brasileira – Área de Medicina Física e Reabilitação (http://www.projetodiretrizes.org.br/amb.php). Portal 
“Saúde baseada em evidências” (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/periodicos). Código de Processo Ético 
Profissional (http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).  
 

 MÉDICO ESPECIALISTA - OFTALMOLOGIA 
Conhecimentos Específicos: O sistema visual humano. Avaliação clínica da função visual. Olho vermelho ou doloroso. Perda visual 
transitória ou súbita. Perda visual crônica. Ptose. Diplopia. Refração. Inflamações oculares. Catarata. Glaucoma. Retina. Estrabismo. 
Traumatismos. Manifestações oculares na AIDS. Vias ópticas. Distúrbios do olho seco. Pálpebras. Vias lacrimais. Conjuntiva. Córnea. Cirurgia 
de córnea e refrativa. Episclera e esclera. Cristalino. Uveite. Tumores oculares. Doença vascular da retina. Distúrbios maculares adquiridos. 
Distrofias hereditárias de fundo. Descolamento de retina. Opacidades vítreas. Estrabismo. Neuroftalmologia. Efeitos colaterais oculares de 
medicações sistêmicas. Ética Profissional. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Harrison - Medicina Interna (Eugene 
Braunwald e outros – Editora McGraw Hill, 15ª ed., 2002). Projeto Diretrizes AMB – Associação Médica Brasileira – Área de Oftalmologia 
(http://www.projetodiretrizes.org.br/amb.php). Oftalmologia Clínica (Jack J. Kanski e Brad Bowling – Ed.Elsevier – 7º ed., 2012). Portal “Saúde 
baseada em evidências” (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/periodicos). Código de Processo Ético Profissional 
(http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).  
 

 MÉDICO ESPECIALISTA - OTORRINOLARINGOLOGIA 
Conhecimentos Específicos: Orelhas: Cerume, corpo estranho e otites externas; Otite média secretora e otite média aguda; Otite média 
crônica; Complicações das otites; Paralisia facial periférica; Presbiacusia; Vertigens; Zumbido. Fonoaudiologia: Avaliação fonoaudiológica; 
Distúrbios de comunicação; Otorrinolaringologia pediátrica; Faringites e amigdalites; Sinossinusites recorrentes na infância; Otite média aguda 
recorrente Nariz: Rinites; Rinossinusite aguda; Rinossinusite crônica; Complicações das rinossinusites; Epistaxes; Fraturas nasais; 
Otorrinolaringologia na unidade de terapia intensiva; Atresia de coanas. Laringe: Laringites; Carcinoma da laringe; Nódulo cervical; Abscesso 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
CONCURSO PÚBLICO Nº 3/2015 - EDITAL de ABERTURA de INSCRIÇÕES 

 

Prefeitura Municipal de TAUBATÉ – Concurso Público nº 3/2015 
 

28 

cervical; Disfagia; Voz e disfonia. Semiologia em Otorrinolaringologia. Urgências em Otorrinolaringologia. Síndrome da apneia obstrutiva do 
sono. Ética Profissional. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Princípios de Otorrinolaringologia (K. J. Lee - 9ª ed. 2010 
- Ed. Artmed). Harrison – Tratado de Medicina Interna (Editora McGraw Hill – 16ª ed.). Projeto Diretrizes AMB – Associação Médica Brasileira – 
Área de Otorrinolaringologia (http://www.projetodiretrizes.org.br/amb.php). Portal “Saúde baseada em evidências” 
(http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/periodicos). Código de Processo Ético Profissional 
(http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).  
 

 MÉDICO ESPECIALISTA - PNEUMOLOGIA 
Conhecimentos Específicos: Etiologia. Epidemiologia. Fisiopatologia. Diagnóstico clínico e exames subsidiários. Tratamento. Prognóstico e 
profilaxia das seguintes afecções pleuro-pulmonares: Asma Brônquica e outras doenças que cursam com Hiper-reatividade Brônquica 
(Sinusobronquite, Refluxo Gastroesofásico). Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Enfisema. Doenças pulmonares ambientais. Pneumonias 
Adquiridas na Comunidade e Nosocomiais. Bronquioectasia. Fibrose cística. Tuberculose e outras Microbacterioses. Paracoccidioidomicose e 
outras Micoses Pulmonares. Doenças Intersticiais. Doenças Ocupacionais. Tromboembolismo Venoso e outras Doenças da Circulação 
Pulmonar. Neoplasias. Insuficiência Respiratória Aguda. Distúrbios da ventilação. Ventilação Mecânica Invasiva e Não Invasiva. Síndrome da 
Apneia do Sono. Síndrome da angústia respiratória aguda. Tabagismo e outros Poluentes Ambientais. Pneumoconioses. Oxigenoterapia 
domiciliar. Endoscopia Peroral e Afecções Pleurais. Ética Profissional. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Harrison – 
Tratado de Medicina Interna (Editora McGraw Hill – 16ª ed.). Projeto Diretrizes AMB – Associação Médica Brasileira – Área de Pneumologia 
(http://www.projetodiretrizes.org.br/amb.php). Portal “Saúde baseada em evidências” (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-
ministerio/principal/periodicos). Código de Processo Ético Profissional (http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).  
 

 MÉDICO ESPECIALISTA - PSIQUIATRIA 
Conhecimentos Específicos: Exame do estado mental. Neuropsiquiatria. Transtornos psiquiátricos. Transtornos mentais. Distúrbios de 
ansiedade. Transtorno de pânico. Distúrbio de ansiedade generalizada. Transtornos fóbicos. Distúrbios de estresse. Transtorno obsessivo-
compulsivo. Transtorno de estresse pós-traumático. Transtornos do humor. Transtornos depressivos. Transtorno bipolar. Transtornos 
alimentares. Bulimia nervosa. Anorexia nervosa. Compulsão alimentar periódica. Transtornos somatoformes. Transtornos da personalidade. 
Esquizofrenia. Distúrbios na infância, pré-adolescência e adolescência. Classificação e avaliação da violência. Problemas de saúde mental em 
desabrigados. Alcoolismo. Abuso e dependência de opioides. Cocaína e outras drogas de abuso comum. Psicogeriatria. Dependência de 
nicotina. Psicofarmacologia. Eletroconvulsoterapia. Emergências em Psiquiatria. Ética Profissional. Bibliografia referencial: Harrison - Medicina 
Interna - Eugene Braunwald e outros, Editora McGraw Hill. Manual de Psiquiatria - UNIFESP - Luiz Fernando dos Reis Falcão e outros, Editora 
Roca. Projeto Diretrizes AMB – Associação Médica Brasileira – Área de Psiquiatria (http://www.projetodiretrizes.org.br/amb.php). Portal “Saúde 
baseada em evidências” (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/periodicos). Código de Processo Ético Profissional 
(http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).  
 

 MÉDICO ESPECIALISTA - REUMATOLOGIA 
Conhecimentos Específicos: Doenças Reumáticas. Abordagem aos distúrbios articulares e musculoesqueléticos. Testes Laboratoriais nas 
Doenças Reumatológicas. Estudos por Imagem nas Doenças Reumáticas. Estrutura e Função do Tecido Conjuntivo. Doenças Hereditárias do 
Tecido Conjuntivo. Doenças Autoinflamatórias Sistêmicas. Osteoartrite. Bursite, Tendinite, Distúrbios Periarticulares dos membros e Medicina 
Esportiva. Artrite Reumatoide. Artrite idiopática juvenil. Artrite Infecciosa, Artrite Psoriática e artrites associada a doenças gastrointestinais. 
Policondrite recidivante e outras artrites. Febre reumática. Espondiloartropatias. Lúpus Eritematoso Sistêmico. Esclerodermia (Esclerose 
Sistêmica). Síndrome de Sjögren. Polimiosite e Dermatopolimiosite. Vasculites Sistêmicas. Polimialgia Reumática e Arterite Temporal. Gotas e 
outras artropatias causadas por cristais. Fibromialgia e Síndrome de Fadiga Crônica. Amiloidoses. Doenças Sistêmicas nas quais a Artrite é 
uma Característica. Fibroesclerose Multifocal Idiopática. Síndromes reumáticas dolorosas regionais. Tratamento Cirúrgico das Doenças 
Articulares. Ética Profissional. Bibliografia e sugestões de site para estudo do conteúdo: www.saude.gov.br; Harrison – Tratado de 
Medicina Interna (Editora McGraw Hill – 16ª ed.). Projeto Diretrizes AMB – Associação Médica Brasileira – Área de Reumatologia 
(http://www.projetodiretrizes.org.br/amb.php). Portal “Saúde baseada em evidências” (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-
ministerio/principal/periodicos). Código de Processo Ético Profissional (http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).  
 

 MÉDICO ESPECIALISTA - UROLOGIA 
Conhecimentos Específicos: Sistemas de distúrbios do trato urinário. Exame físico do trato urinário. Refluxo vesico-ureteral. Infecção urinária. 
Moléstia sexualmente transmitida. Insuficiência renal crônica. Doenças do pênis e uretra masculina. Hipertensão arterial renovascular. Traumas 
renais, uretrais, vesicais, uretrais, da região escrotal e pênis: diagnóstico e tratamento. Tumores benignos e malignos de rins, suprarrenais, bexiga, 
próstata, testículos e pênis: diagnóstico, estadiamento e tratamento. Malformações congênitas do trato urinário: diagnóstico, tratamentos e 
resultados. Patologias sistêmicas com repercussões urológicas: diagnóstico e tratamentos. Emergências urológicas: diagnóstico e tratamento. 
Tratamento de complicações em cirurgias urológicas. Litíase urinária e suas complicações: diagnóstico e tratamento. Azotemia e anormalidades 
urinárias. Proteinúria. Hematúria, Piúria e Cilindros. Poliúria. Incontinência e sintomas do trato urinário inferior. Dor vesical. Cistite intersticial. 
Distúrbios hidroeletrolíticos. Hipovolemia. Hiponatremia. Hipernatremia. Hipocalemia. Hipercalemia. Disfunção erétil. Infertilidade. Vasectomia. Ética 
Profissional. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Harrison - Medicina Interna (Eugene Braunwald e outros – Editora 
McGraw Hill, 15ª ed., 2002). Urologia – Guia de Medicina Ambulatorial e Hospitalar UNIFESP/Escola Paulista de Medicina (Marcos Dall’Oglio e 
outros – Editora Manole, 1ª ed., 2004). Projeto Diretrizes AMB – Associação Médica Brasileira – Área de Urologia 
(http://www.projetodiretrizes.org.br/amb.php). Portal “Saúde baseada em evidências” (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-
ministerio/principal/periodicos). Código de Processo Ético Profissional (http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).  
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 MÉDICO ESPECIALISTA - VASCULAR 
Conhecimentos Específicos: Abordagem ao paciente cardiopata. Exame físico do sistema cardiovascular. Eletrocardiografia. Imageamento 
cardíaco não invasivo, ecocardiografia e cardiologia nuclear. Angiografia e cateterismo cardíaco diagnósticos. As bradiarritmias, distúrbios da 
função do nó sinoatrial e distúrbios na condução AV. As taquiarritmias. Função miocárdica normal e anormal. Insuficiência cardíaca. 
Transplante cardíaco. Cardiopatias congênitas no adulto. Febre reumática. Cardiopatia valvar. Cor pulmonale. Miocardiopatias e miocardites. 
Doença pericárdica. Tumores cardíacos, manifestações cardíacas de doenças sistêmicas e lesão cardíaca traumática. A patogenia da 
aterosclerose. Prevenção e tratamento da aterosclerose. Infarto agudo do miocárdio. Cardiopatia isquêmica. Revascularização coronária 
percutânea. Doença vascular hipertensiva. Doenças da aorta. Doenças vasculares dos membros. Ética Profissional. Bibliografia referencial e 
sites para estudo do conteúdo: Cadernos da Atenção Básica (acessíveis em (http://dab.saude.gov.br/caderno_ab.php): Nº 14 - Prevenção 
Clínica de Doença Cardiovascular, cerebrovascular e renal crônica; Nº 15 - Hipertensão Arterial Sistêmica. Harrison - Medicina Interna (Eugene 
Braunwald e outros – Editora McGraw Hill, 15ª ed., 2002). Projeto Diretrizes AMB – Associação Médica Brasileira – Área de Angiologia e Cirurgia 
Vascular (http://www.projetodiretrizes.org.br/amb.php). Portal “Saúde baseada em evidências” (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-
ministerio/principal/periodicos). Código de Processo Ético Profissional (http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).  
 

 MÉDICO PSF 
Conhecimentos Específicos: A implantação da unidade de saúde da família. Treinamento Introdutório. Educação Permanente.  Saúde do 
Trabalhador. Controle da Tuberculose. Hipertensão sistêmica e Diabetes Mellitus – protocolo. Violência intrafamiliar – orientações para a 
prática em serviço. Dermatologia na atenção básica da saúde. Controle da hanseníase. Saúde da criança: acompanhamento do crescimento e 
do desenvolvimento infantil, nutrição, aleitamento materno e alimentação complementar. Obesidade.   Controle dos cânceres de colo do útero e 
da mama. Prevenção clínica de doença cardiovascular, cerebrovascular e renal crônica. Hipertensão arterial sistêmica. Diabetes Mellitus. 
Saúde Bucal. HIV/AIDS, hepatites e outras DST. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Carência de micronutrientes. Vigilância em saúde: 
dengue, esquistossomosse, hanseníase, malária, tracoma e tuberculose. Zoonoses. Saúde na escola. Doenças respiratórias crônicas. Saúde 
sexual e saúde reprodutiva. Diretrizes do NASF - Núcleo de apoio à saúde da família. Atenção à demanda espontânea na APS. Rastreamento. 
Procedimentos. Práticas integrativas e complementares. Atenção ao pré-natal de baixo risco. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, pulmonares, do sistema digestivo, renais, metabólicas e do sistema endócrino, 
hematológicas, reumatológicas, neurológicas, psiquiátricas, infecciosas e transmissíveis, ginecológicas Situação de violência (identificação e 
procedimentos).  Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família – PSF. Ética Profissional. Bibliografia referencial e sites para estudo 
do conteúdo: Cadernos da Atenção Básica (Ministério da Saúde - volumes 1 a 33 (http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php). Guia 
Prático do Programa de Saúde da Família (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/partes../guia_psf1.pdf). Guia de Vigilância 
Epidemiológica – 7ª ed., 2009 (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf). Projeto Diretrizes AMB – 
Associação Médica Brasileira – Áreas: Diretrizes Clínicas na Saúde Suplementar; Medicina da Família e Comunidade 
(http://www.projetodiretrizes.org.br/amb.php). Medicina Ambulatorial – condutas de Atenção Primária Baseada em Evidências (Bruce B. 
Duncan, ed. Artmed). Tratado de Medicina de Família e Comunidade (Gustavo Gusso, Ed. Artmed). Portal “Saúde baseada em evidências” 
(http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/periodicos). Código de Processo Ético Profissional 
(http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).  
 

 MÉDICO VETERINÁRIO 
Conhecimentos Específicos: Sistema Sanguíneo, Linfático e Cardiovascular. Sistema Digestivo. Sistema Endócrino. Olho e Ouvido. 
Afecções Generalizadas. Sistema Imune.  Distúrbios Metabólicos. Sistema Musculoesquelético. Sistema Nervoso. Influências Físicas. Sistema 
Reprodutivo. Sistema Respiratório. Pele. Sistema Urinário. Comportamento. Valores e Procedimentos Clínicos. Animais Silvestres e de 
Laboratório. Manejo, Criação e Nutrição. Farmacologia. Doenças Aviárias. Toxicologia. Zoonose. Vigilância sanitária e epidemiológica de 
alimentos: Intoxicações e toxi-infecções de origem alimentar. Profilaxia das intoxicações e toxi-infecções alimentares. Investigação de surtos. 
Colheita de Amostras. Epidemiologia: Epidemiologia geral e aplicada – princípios gerais, definição e classificação. Cadeia epidemiológica e 
transmissão. Métodos epidemiológicos aplicados à vigilância sanitária. Estatística vital: Definições e conceitos. Levantamento de dados. 
Estatística de morbidade. Prevalência. Incidência. Proporções, coeficientes, índices utilizados em estudo de saúde. Coeficiente ou taxas de 
mortalidade, morbidade e letalidade. Gerais. Específicas. Doenças infectocontagiosas de importância em Saúde Pública Veterinária: 
Determinada por bactérias. Tuberculose. Brucelose. Leptospirose. Salmoneloses. Estreptococciases. Estafilococciases. Determinadas por 
vírus. Raiva. Encefalites equinas. Determinadas por protozoários. Leishmaniose. Toxoplasmose. Determinadas por nematoides. Ascaridíase. 
Ancilostomíase. Determinadas por cestoides. Teníases. Cisticercoses. Equinococoses. Zoonoses: Conceituação e classificação de zoonoses. 
Controle da raiva. Controle de roedores. Controle de vetores. Quirópteros. Doenças infectocontagiosas dos animais domésticos. Farmacologia 
e terapêutica médico-veterinária. Fisiologia dos animais domésticos. Inspeção e tecnologia de produtos de origem animal. Nutrição animal. 
Parasitologia médico-veterinária. Patologia médico-veterinária. Reprodução e fisiologia da reprodução animal. Toxicologia. Zootécnica. Higiene 
e higienização de estabelecimentos e de alimentos. Medidas de controle urbano de animais de fauna sinantrópica. Medidas de controle urbano 
de animais domésticos. Planejamento e Administração em Saúde Pública. Vigilância Epidemiológica. Outros conhecimentos específicos 
exigidos para desempenho da função. Informações Epidemiológicas. Calendário de Vacinação. Rastreabilidade. Alimentação Animal. Bem-
estar animal. Ética Profissional. Bibliografia referencial: Guia de Vigilância Epidemiológica – 7ª ed., 2009 
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf). Manual Merck de Veterinária (Ed. Roca, 2008).  
Programas Nacionais de Saúde Animal no Brasil – Manual de Legislação – MAPA, 2009 (acessível em http://www.agricultura.gov.br). Projeto 
Diretrizes AMB – Associação Médica Brasileira – Área de Veterinária (http://www.projetodiretrizes.org.br/amb.php). Portal “Saúde baseada em 
evidências” (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/periodicos). Código de Processo Ético Profissional 
(http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).  
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
CONCURSO PÚBLICO Nº 3/2015 - EDITAL de ABERTURA de INSCRIÇÕES 

 

Prefeitura Municipal de TAUBATÉ – Concurso Público nº 3/2015 
 

30 

 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Conhecimentos Específicos: Ambiente hospitalar. Organização e funcionamento do hospital. Serviço de enfermagem. Organização e 
funcionamento da unidade de enfermagem ou unidade de internação. Anotações de enfermagem: Terminologia hospitalar. Infecção hospitalar. 
O paciente hospitalizado. Noções gerais. Sinais vitais. Posições para exames. Assistência de enfermagem ao exame físico. Técnica de coleta 
de espécime para exames complementares. Urina tipo I, EAS rotina e uranálise. Fezes. Escarro. Sangue. Lavado gástrico. Preparo da unidade 
do paciente. Atendimento das necessidades básicas do paciente. Medidas para o conforto do paciente. Mobilização. Movimentação e 
transporte do paciente acamado. Higiene corporal. Controle hídrico do paciente. Administração de medicamentos. Tratamentos diversos: 
Aplicações quentes e frias. Cateterismo vesical. Lavagem intestinal (enteróclise). Lavagem gástrica. Assistência de enfermagem aos pacientes 
portadores de feridas. Feridas. Classificação das feridas. Tipos de cicatrização. Fatores que afetam a cicatrização normal. Curativo. Retirada 
de pontos. Bandagem. Ética profissional. Anatomia. Fisiologia. Hipertensão arterial. Gravidez. Assistência pré-natal. Doenças sexualmente 
transmissíveis. Assistência de enfermagem ao recém-nascido A criança e algumas necessidades. Manutenção das condições vitais. Saúde 
pública: políticas de saúde e saúde coletiva. Enfermagem em saúde pública e programas em saúde pública. Programa Saúde da Família 
(PSF). Doenças infecciosas e parasitárias. Vacinas. Ética Profissional. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Prática de 
Enfermagem - Nettina, S.M. – Editora Guanabara Koogan, 2007. Cadernos de Atenção Básica. Ministério da Saúde 
(http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php): Volume 13 – Controle dos Cânceres do Colo de Útero e da Mama; Volume 14 – Prevenção 
Clínica de Doença Cardiovascular, Cerebrovascular e Renal crônica; Volume 15 – Hipertensão Arterial Sistêmica; Volume 16 – Diabetes 
Mellitus; Volume 18 – HIV/AIDS, Hepatites e outras DST; Volume 19 – Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idoso; Volume 28 - Atenção à 
demanda espontânea na APS; Volume 30 - Procedimentos na UBS. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
(http://novo.portalcofen.gov.br/wp-content/uploads/2012/03/resolucao_311_Anexo.pdf) 
 

 TÉCNICO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO 
Conhecimentos Específicos: Equipamentos Odontológicos Básicos. Cadeira. Características da cadeira. Mochos. Diferenças entre o mocho 
do operador e o mocho do assistente. Equipo. Características gerais dos equipos. Tipos de equipos. Caixa de comando. Cuidados importantes 
com o equipo. Refletor. Cuidados. Mesa auxiliar. Unidade auxiliar. Cuidados. Cuspideira. Seringa tríplice. Compressor de ar. Manutenção. 
Peças de mão. Estufa. Ciclos. Vantagens da utilização da estufa. Desvantagens. Autoclave. Raio X. Cuidados.  Equipamentos Periféricos. 
Cuba ultrassônica. Seladora. Destilador de água. Plastificadora a vácuo. Câmara escura. Tipos de câmara escura. Negatoscópio. Aparelho de 
profilaxia.  Amalgamador. Fotopolimerizador. Indicadores biológicos. Mini-incubadora. Microscópio operatório. Bibliografia referencial: 
Materiais e Equipamentos Odontológicos - Conceitos e Técnicas de Manipulação e Manutenção (Francesca Botelho Bonatti, Ed. Érica, 2014). 
 
 

 TÉCNICO DE RAIO X 
Conhecimentos Específicos: Técnicas radiográficas. Física. Proteção. Anatomia. Exame Radiográfico. Cabeça. Pescoço. Colunas. Membros 
Superiores. Membros Inferiores. Tórax. Abdome. Contrastado. Mama. Efeitos biológicos das radiações em meios de proteção. Processamento 
de filmes radiológico. Identificação dos equipamentos radiológicos, seus componentes e acessórios, utilizados e funcionamento. Atitude ética e 
profissional do Técnico em Radiologia. Procedimentos de proteção em radiodiagnóstico. Código de Ética. Bibliografia referencial e sites para 
estudo do conteúdo: Manual de Radiologia – Fundamentos e Técnicas (Gelvis Cardoso dos Santos, Editora Yendis. Portaria SVS/MS n° 
453/1998 - Aprova o Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e 
odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá outras providências 
(http://www.conter.gov.br/uploads/legislativo/portaria_453.pdf). Resolução CONTER nº 15/2011 - Código de ética dos profissionais de técnicas 
radiológicas (http://www.conter.gov.br/uploads/legislativo/codigodeetica.pdf).  
 

 TÉCNICO EM NECROPSIA 
Conhecimentos Específicos: Técnicas de necropsia. Traumatismos contusos. Traumatismos perfurantes. Incisos, cortocontusos e 
Traumatismos perfurocontusos. Lesões provocadas por asfixia. Lesões provocadas por meio físico. Traumatologia forense na Odontologia.  
Achados necroscópicos. Tanatologia forense. Sexologia forense. Entomologia forense. Necropsia digital. Noções de anatomia e patologia 
humana. Noções de Medicina Legal. Técnica de autópsia: conhecimento dos instrumentos utilizados, abertura de tronco e crânio, dissecação 
de órgãos. Técnicas de embalsamento. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Atlas de Medicina Legal (Luís Eduardo 
Toledo Avelar, Ed. Medbook, 2013). Manual de Técnicas em Necropsia Médico-Legal (Luís Carlos Prestes Jr, Ed. Rubio, 2009). 
 

 TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA 
Conhecimentos Específicos: Ambientação Profissional. Morfologia, Anatomia e Estrutura Dental e Oclusão. Nomenclatura e características 
anatômicas dos elementos dentais. Soluções Metálicas para Aparatologia Fixa. Recobrimentos Estéticos para Aparatologia Fixa. Estrutura 
Unitária sobre Implante. Prótese Fixa.  Prótese Total. Prótese Parcial Removível: planejamento e acrilização. Aparelhos Ortodônticos 
Removível. Equipamento, Material e Instrumental de Prótese Dentária. Ética Profissional. Consolidação das Normas para Procedimentos nos 
Conselhos de Odontologia. (Resolução CFO nº 63/2005). Bibliografia referencial: Fundamentos de Prótese Total (José Ceratti Turano, Luiz 
Martins Turano, Marcello Villas-BôasTurano – 9º Edição – Editora Santos); Fundamentos de Prótese Fixa (Herbert T. Shilingburg, Sumiya 
Hobo, Lowell D. Whitsett, Richard Jacobi e Susan E. Brackett – 4º Edição – Editora Quintessence); Manual de Prótese Parcial Removível 
(Claudio Kliemann e Wagner de Oliveira – 1º Edição – Editora Santos); Anatomia Dental e Escultura (Waldemar Cantisano e Fortunato Antonio 
Badan Palhares – 3º Edição – Editora Guanabara Koogan); Introdução aos Materiais Dentários (Richard Van Noort – 3º Edição – Editora 
Elsevier).  
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 TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 
Conhecimentos Específicos: Normatização da Profissão. Ética Profissional. Conceito. Direito dos pacientes. Comportamento profissional. 
Privacidade e segredo profissional. Conduta do ACD frente ao cirurgião-dentista. Etiqueta Profissional. Introdução. Aparência pessoal. 
Atendimento ao público. Pontos-chave no contato humano. Telefonia. Autocontrole. Relações profissionais. Administração do Consultório 
Dentário. Ergonomia Aplicada à Odontologia. Áreas ou zonas de trabalho. Padronização. Deveres do ACD. Transferências de instrumentos. 
Tempo, ação e movimento. O equipamento como elemento de trabalho. Posição de trabalho do cirurgião-dentista. Anatomia. Definição. Corpo 
humano. Constituição. Anatomia dentária. Biossegurança. Contaminação. Cuidados universais. Objetivos. Medidas de proteção de 
profissionais e da equipe de saúde. Dificuldades na execução das normas de biossegurança. Preparação do ambiente. Conceito. 
Classificação. Cuidados com o instrumental. Classificação dos objetivos inanimados – Spaulding. Etapas para o processamento do 
instrumental contaminado. Cuidados com a manipulação do lixo e da roupa suja. Doenças Infectocontagiosas. Infecções bacterianas. Infecções 
fúngicas. Infecções viróticas. Proteção por vacinas. Fundamentos Básicos de Enfermagem. Sinais vitais. Emergências médicas em consultório 
dentário. Vias de administração de medicamentos. Radiologia. Aparelhos de raio X odontológicos. Radioproteção. Filmes radiográficos 
periapicais. Câmara escura. Soluções de processamento. Laboratório de Prótese Dentária. Prótese. Prótese dentária. Tipos de prótese 
dentária. A participação do ACD no atendimento dos serviços de prótese. Relação entre ACD e TPD. Fases de confecção de próteses. 
Prevenção. Placa dentária. Doença periodontal. Doença cárie. Meios de controle. Selantes na prevenção. Instalação de um Consultório 
Odontológico. Requisitos Básicos. Legislação Básica. Sala de clínica. Equipamentos e Aparelhos odontológicos. Cadeia odontológica. Equipo. 
Unidade auxiliar. Foco ou refletor. Mocho. Aparelho de raio X. Amalgamador. Fotopolimerizador. Ultrassom. Esterilizador de bolinhas. Câmara 
escura. Negatoscópio. Estufa. Autoclave. Seladora automática. Peças de mão. Seringa tríplice. Compressor. Caixa de comando. Pedal. Bomba 
de alta sucção. Armário clínico auxiliar. Instrumentais odontológicos. Instrumentais para exame clínico. Instrumentais para procedimentos. 
Instrumentais para cirurgia. Instrumentais e materiais para exodontias. Instrumentais para periodontia. Instrumentais e materiais para dentística 
e prótese. Para endodontia - Instrumentais e materiais. Instrumentais para ortodontia. Materiais Dentários. Materiais restauradores diretos. 
Cimentos e bases produtoras. Materiais para confecção de prótese. Manipulação de gessos. Cimentos para endodontia. Materiais Diversos. 
Para dentística, prótese e endodontia. Para prevenção e higiene bucal. Para biossegurança e cirurgia. Para dentística, prótese e ortodontia. 
Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Bibliografia referencial: ACD – Auxiliar de Consultório Dentário 
(William Nivio dos Santos e Juan Luís Coimbra, Ed. Rubio, 2005). Publicações Institucionais do Ministério da Saúde: Manual Técnico - 
Técnico em Higiene Dental e Auxiliar de Consultório Dentário. Perfil e Competências Profissionais http://cfo.org.br/wp-
content/uploads/2009/10/tecnico_higiene_dental_auxilia_cons_dent_final.pdf).  
 

 TÉCNICO EM VETERINÁRIA 
Conhecimentos Específicos: Vigilância sanitária e epidemiológica de alimentos: Intoxicações e toxi-infecções de origem alimentar. Profilaxia 
das intoxicações e toxi-infecções alimentares. Investigação de surtos. Colheita de Amostras. Epidemiologia: Epidemiologia geral e aplicada – 
princípios gerais, definição e classificação. Cadeia epidemiológica e transmissão. Métodos epidemiológicos aplicados à vigilância sanitária. 
Estatística vital: Definições e conceitos. Levantamento de dados. Estatística de morbidade. Prevalência. Incidência. Proporções, coeficientes, 
índices utilizados em estudo de saúde. Coeficiente ou taxas de mortalidade, morbidade e letalidade. Gerais. Específicas. Doenças 
infectocontagiosas de importância em Saúde Pública Veterinária: Determinada por bactérias. Tuberculose. Brucelose. Leptospirose. 
Salmoneloses. Estreptococciases. Estafilococciases. Determinadas por vírus. Raiva. Encefalites equinas. Determinadas por protozoários. 
Leishmaniose. Toxoplasmose. Determinadas por nematoides. Ascaridíase. Ancilostomíase. Determinadas por cestoides. Teníases. 
Cisticercoses. Equinococoses. Zoonoses: Conceituação e classificação de zoonoses. Controle da raiva. Controle de roedores. Controle de 
vetores. Quirópteros. Doenças infectocontagiosas dos animais domésticos. Farmacologia e terapêutica médico-veterinária. Fisiologia dos 
animais domésticos. Inspeção e tecnologia de produtos de origem animal. Nutrição animal. Parasitologia médico-veterinária. Patologia médico-
veterinária. Reprodução e fisiologia da reprodução animal. Toxicologia. Zootécnica. Higiene e higienização de estabelecimentos e de 
alimentos. Medidas de controle urbano de animais de fauna sinantrópica. Medidas de controle urbano de animais domésticos. Planejamento e 
Administração em Saúde Pública. Vigilância Epidemiológica. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. 
Informações Epidemiológicas. Calendário de Vacinação. Rastreabilidade. Alimentação Animal. Bem-estar animal. Bibliografia referencial: 
Guia de Vigilância Epidemiológica – 7ª ed., 2009 (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf). Manual 
Merck de Veterinária (Ed. Roca, 2008).  Programas Nacionais de Saúde Animal no Brasil – Manual de Legislação – MAPA, 2009 
(http://www.agricultura.gov.br).  
 

 TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Conhecimentos Específicos: Fundamentos da Terapia Ocupacional. Relação Terapeuta-Paciente. Trabalho em Equipe. Abordagens 
Grupais. Avaliação Qualitativa em Terapia Ocupacional: Princípios, Métodos e Técnicas de Coleta de Dados. Métodos e Técnicas de Avaliação 
nas Áreas de Desempenho Ocupacional. Métodos e Técnicas de Avaliação em Componentes de Desempenho. Avaliação dos Contextos. 
Análise de Atividade. Reabilitação Baseada na Comunidade. Prática Baseada em Evidências. Terapia Ocupacional na Saúde Mental e 
Psiquiatria.   Terapia Ocupacional da disfunção física: neurologia do adulto, disfunções neurológicas, lesões da medula espinhal, paralisia 
braquial obstétrica, tratamento de queimados, dermatoses ocupacionais, doenças reumáticas, tratamento de amputados, ortopedia e 
traumatologia, dor neuromusculoesquelética. Terapia Ocupacional na Saúde e no Trabalho: saúde do trabalhador e ergonomia. Terapia 
Ocupacional na prática pediátrica: deficiência mental, atraso no desenvolvimento, transtorno emocional infantil, transtornos da coordenação 
motora e da aprendizagem, desordens neuromotoras, adaptações para o brincar. Terapia Ocupacional na prática social. Terapia Ocupacional 
da Geriatria e Gerontologia: terapia ocupacional gerontológica, reabilitação do idoso portador de demência tipo Alzheimer. Terapia Ocupacional 
da Disfunção sensorial: abordagens da Terapia Ocupacional na disfunção auditiva, disfunção visual. Terapia Ocupacional e Tecnologia 
Assistiva: design universal, adaptação ambiental e doméstica, mobilidade, órtese e prótese, cadeira de rodas e sistema de adequação postural, 
comunicação alternativa e suplementar, softwares adaptados de computador, adaptação veicular. Outros campos de atuação: AIDS, oncologia, 
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equoterapia, cardiologia, Home Care, neonatologia, inclusão escolar. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: 1) Terapia 
Ocupacional: Fundamentação e Prática - Alessandra Cavalcanti & Cláudia Galvão, Editora Guanabara Koogan. 2) Código de Ética e 
Deontologia da Terapia Ocupacional – Resolução COFFITO nº 425/2013 (http://www.crefito10.org.br/publicacoes/codigo-etica-
profissional/HTML/). 
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ANEXO III – FORMULÁRIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

À Publiconsult ACP Ltda 

Ref.: Concurso Público Nº 3/2015 da Prefeitura Municipal de TAUBATÉ 

Nome:  

N.º de Inscrição:  

Documento de identidade:  

Cargo:  

Endereço completo com 
CEP, fone e e-mail: 

 

 

Recurso contra: 

(Marcar com "X" a opção) 

� Edital de Abertura das Inscrições 

� Indeferimento de Inscrição 

� Questões e Gabarito da Prova Objetiva – QUESTÃO Nº_____. 

(ATENÇÃO: preencher um formulário de recurso para cada questão) 

� Classificação Provisória (incluindo análise de títulos) 

Requerimento / Fundamentação / Embasamento: 

(Descrever sucintamente no espaço abaixo, caso necessário anexar cópia da documentação comprobatória). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local e Data:  

 

Assinatura: 

 

 

 


