EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO
DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE IPATINGA-MG.
A Prefeitura Municipal de Ipatinga torna público que estarão abertas, no período a seguir indicado, inscrições ao Concurso Público
de Provas e Títulos para provimento de cargos do seu Quadro de Pessoal, discriminados no Anexo I, nos termos da legislação
pertinente e das normas estabelecidas neste Edital.
O Concurso Público será acompanhado por uma Comissão de Concurso Público criada por meio de Portaria da Exma. Sra. Prefeita
Municipal.
1. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS E OUTROS DADOS
1.1. Cargos: o concurso destina-se ao provimento de cargos vagos, dos que vagarem ou forem criados na sua vigência. O número
de vagas, o grau de escolaridade exigido, vencimento, carga horária e valor da inscrição são os constantes do Anexo I, parte
integrante deste Edital.
1.2. Local de trabalho: Prefeitura Municipal, inclusive nas unidades da zona urbana ou rural.
1.3. Jornada de trabalho: conforme discriminada no Anexo I.
1.4. Regime Jurídico: os candidatos aprovados no concurso, após sua nomeação, terão suas relações de trabalho regidas pelo
Estatuto do Servidor Público do Município de Ipatinga.
1.5. Atribuições dos cargos: são as constantes do Anexo IV deste Edital.
2. DAS CONDIÇÕES PARA POSSE
2.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português, a quem foi deferida a igualdade nas condições previstas no § 1º do
art. 12 da Constituição da República e amparado pela reciprocidade de direitos advinda da legislação específica, conforme
item 10.8 alínea “j”.
2.2. Estar em dia com as obrigações eleitorais.
2.3. Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.
2.4. Ter, na data da posse, a escolaridade, o registro no respectivo Conselho de Classe quando o exercício do cargo o exigir e os
requisitos exigidos para o provimento do cargo.
2.5. Ter, na data da posse, a idade mínima de 18 anos completos.
2.6. Gozar de boa saúde física e mental e ter capacitação física para o exercício do cargo.
2.7. Ser detentor de aptidão física e mental para o exercício das funções inerentes ao cargo, na forma de Laudo Médico Oficial.
2.8. Não ser aposentado por invalidez ou estar em idade de aposentadoria compulsória, ou seja, 70 (setenta) anos, em obediência
ao Art. 40, inciso II da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.
2.9. Não exercer cargo, emprego ou função pública, ressalvados os casos de acumulação permitida na Constituição.
2.10. No ato da inscrição não serão solicitados os comprovantes das exigências contidas neste Edital.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. Disposições Gerais
3.1.1. O candidato deverá tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos no Edital que rege este concurso e da legislação
pertinente, antes de realizar sua inscrição, evitando ônus desnecessários.
3.1.2. É de exclusiva responsabilidade do candidato ou de seu representante a exatidão dos dados cadastrais informados no
Requerimento Eletrônico de Inscrição, via Internet.
3.1.3. A Prefeitura de Ipatinga e o IMAM não se responsabilizam por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações e
endereço incorretos ou incompletos fornecidos pelo candidato.
3.1.4. Qualquer informação falsa ou inexata por parte do candidato no Requerimento Eletrônico de Inscrição, apurada a qualquer
tempo, implicará na convocação do candidato para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente os esclarecimentos e a
documentação necessária.
3.1.5. A Prefeitura e o IMAM não se responsabilizam, quando os motivos de ordem técnica não lhes forem imputáveis, por
inscrições não recebidas por falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falhas de impressão,
problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos candidatos, bem como por outros fatores alheios que
impossibilitem a transferência dos dados e a impressão do boleto bancário.
3.1.6. O Requerimento Eletrônico de Inscrição e o valor pago referente à taxa são pessoais e intransferíveis.
3.1.7. A inexistência, por qualquer motivo, do pagamento da taxa de inscrição será motivo de indeferimento da inscrição, exceto
para os candidatos que se enquadrarem no item 3.2.1.
3.1.8. Não haverá inscrição condicional, via fac-simile, e/ou extemporânea.
3.1.9. O candidato com deficiência além de declarar no Requerimento Eletrônico de Inscrição, a sua condição de deficiente físico,
deverá encaminhar ao IMAM, laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência com expressa referência
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença-CID, conforme especificado no item 5.5 deste
Edital.
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3.1.10. O candidato somente poderá concorrer a uma das vagas apresentadas neste Edital de concurso.
3.1.11. Efetivada a inscrição, não será aceito pedido para alteração de opção de cargo.
3.1.12. Havendo mais de uma inscrição paga, independentemente do cargo escolhido, prevalecerá a última inscrição cadastrada no
site, ou seja, a de data e horário mais recentes. As demais inscrições realizadas não serão consideradas, mesmo que sejam
para cargos diferentes.
3.1.13. O valor da taxa de inscrição paga em duplicidade ou fora do prazo será devolvido no prazo de 10 dias úteis, mediante
comprovação e solicitação do candidato, por escrito, endereçado ao IMAM, constando os dados necessários para sua
devolução.
3.1.14. O valor da taxa de inscrição será devolvido ao candidato nos casos de cancelamento, suspensão, alteração da data prevista
para realização da prova ou não realização do Concurso Público.
3.1.14.1. A restituição da taxa de inscrição deverá ser requerida pelo candidato ou por procurador por ele constituído, por meio do
preenchimento e entrega de formulário a ser disponibilizado pelo IMAM, em seu site ( www.imam.org.br ) e no Posto de
Informações, localizado no Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, no 3º andar do Prédio Central da
Prefeitura Municipal de Ipatinga, Rua Maria Jorge Selim de Sales, nº 100 – Centro, Ipatinga-MG, no horário 09h às 12h e
das 13h30 às 17h de segunda a sexta-feira, ou enviado via Correios com AR por meio de SEDEX ou carta com Aviso de
Recebimento (AR), para a rua Célia de Souza, 55, do bairro da Sagrada Família, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP.:
31.030-500 nos prazos estabelecidos nos itens 3.1.14.3. e 3.1.14.4.
3.1.14.2. O formulário de restituição da taxa de inscrição estará disponível, nos locais indicados no subitem 3.1.14.1., desde a data
de publicação do ato que ensejou a não realização do certame.
3.1.14.3. No caso de cancelamento, suspensão e não realização do Concurso Público o formulário de restituição, devidamente
preenchido e acompanhado de cópia de documento de identidade do candidato, deverá ser entregue, em até 30 (trinta)
dias após o ato que ensejou a não realização do certame, no Posto de Informações ou enviado via Correios com AR por
meio de SEDEX ou carta com Aviso de Recebimento (AR), para a rua Célia de Souza, 55, do bairro da Sagrada Família,
Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP.: 31.030-500.
3.1.14.4. No caso de alteração da data prevista para realização da prova o formulário de restituição, devidamente preenchido e
acompanhado de cópia de documento de identidade do candidato, deverá ser entregue, em até 20 (vinte) dias anteriores
à nova data de realização das provas, no Posto de Informações no endereço especificado no item 3.1.14.1. ou enviado
via Correios com AR por meio de SEDEX ou carta com Aviso de Recebimento (AR), para a rua Célia de Souza, 55, do
bairro da Sagrada Família, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP.: 31.030-500.
3.1.14.5. Para obter a restituição da taxa de inscrição, o candidato deverá informar nome e número do banco, número da agência
com dígito e número da conta corrente com dígito, bem como o nome completo e CPF do titular da conta, caso a conta
seja de terceiros, acompanhado da cópia do documento de identidade do candidato.
3.1.14.6. A restituição da taxa de inscrição será processada nos 20 (vinte) dias seguintes ao término do prazo fixado nos subitens
3.1.14.3, 3.1.14.4, por meio de depósito bancário em conta a ser indicada no respectivo formulário de restituição.
3.1.14.7. O valor a ser restituído ao candidato será corrigido monetariamente pela variação do IGPM desde a data do pagamento
da inscrição até a data da efetiva restituição.
3.1.15. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as
quais não poderá alegar desconhecimento.
3.1.16. O candidato é responsável pelas informações prestadas no Requerimento Eletrônico de Inscrição, arcando o mesmo com as
consequências de eventuais erros no preenchimento daquele documento.
3.1.17. O Edital poderá ser impresso pelo candidato, via Internet no site www.imam.org.br e estará disponível, para consulta, na
Prefeitura Municipal de Ipatinga.
3.2. Isenção do pagamento de taxa de inscrição:
3.2.1. A pessoa abrangida pela Lei Municipal nº 2.404 de 02/01/2008, que dispõe sobre a isenção da taxa de inscrição em
Concursos Públicos e Processos Seletivos, poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição, somente para
uma das vagas apresentadas neste Edital de concurso, exclusivamente nos dias 22, 23 e 24 de agosto de 2016.
3.2.2. O formulário de solicitação de isenção conforme Anexo VI deste Edital, também estará disponível para impressão na página
eletrônica www.imam.org.br (clicar Concursos em Andamento/Prefeitura Municipal de Ipatinga-MG – Edital
001/2016/Informações do Concurso).
3.2.3. Para requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição o candidato deverá preencher e assinar o requerimento de
isenção conforme Anexo VI desse Edital e apresentar os seguintes documentos:
3.2.3.1. cópia de comprovante de endereço em nome do candidato.
3.2.3.2. cópia do PIS
3.2.3.3. cópia da Carteira de Identidade e do CPF
3.2.3.4. cópia de comprovante de rendimentos ou declaração firmada do pelo candidato da sua condição de carente.
3.2.3.4.1. O candidato que falsamente declarar-se carente será automaticamente eliminado deste Concurso.
3.2.3.4.2. O controle e fiscalização da declaração será feito pelo órgão vinculado à Secretaria Municipal de Assistência
Social do Município.
3.2.4. A organizadora do Concurso Público consultará a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
3.2.5. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do
art. 10 do Decreto nº 83.936, de 06/09/79.
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3.2.6. O candidato poderá, a critério do IMAM, ser convocado para apresentar documentação original, bem como outros
documentos complementares.
3.2.7. Não será aceita a solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição via fax e/ou correio eletrônico.
3.2.8. O formulário de pedido de isenção devidamente preenchido e assinado e a documentação comprobatória especificada no
item 3.2.3. e seus subitens poderão ser:
a) entregues no Centro de Treinamento Gian Carlo Vella, localizado na Rua Salmão, nº 300, Bairro Forquilha – Ipatinga, no
horário de 9h às 12h e das 13:30 às 17h, no prazo estabelecido no item 3.2.1.
b) enviados via Correios com AR por meio de SEDEX, para a rua Célia de Souza, 55, do bairro da Sagrada Família, Belo
Horizonte, Minas Gerais, CEP.: 31.030-500, postada no prazo estabelecido no item 3.2.1.
3.2.9. O formulário de pedido de isenção e a documentação comprobatória deverão ser entregues em envelope fechado contendo,
na face frontal, os seguintes dados de encaminhamento: Concurso Público da Prefeitura Municipal de Ipatinga – Edital
001/2016 – Ref. Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição.
3.2.10. Cada candidato deverá encaminhar individualmente seu formulário, sendo vedado o envio de formulários de mais de um
candidato no mesmo envelope.
3.2.11. Não será aceita a solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição via fax e/ou correio eletrônico.
3.2.12. Não será concedida a isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta, não atendendo o disposto no item 3.2.3. e seus
subitens
d) não observar o prazo estabelecido no item 3.2.1.
e) apresentar documentos ilegíveis ou preenchidos incorretamente.
3.2.13. O deferimento ou indeferimento da solicitação do pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição do candidato será
publicado no hall do 3º andar da Prefeitura e nos sites www.ipatinga.mg.gov.br e www.imam.org.br , no dia 06/09/2016,
em ordem alfabética, com o número de carteira de identidade.
3.2.14. O candidato cuja isenção do pagamento da taxa de inscrição for deferida estará automaticamente inscrito neste concurso.
3.2.15. O candidato que tiver o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido poderá efetuar sua inscrição
conforme o disposto no item 4 e seus subitens.
3.2.16. Caberá recurso contra o indeferimento da isenção do pagamento da taxa de inscrição nos dias 08, 09 e 12/09/2016 por uma
das seguintes formas:
a) ser entregue no Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, localizado no 3º andar do Prédio Central da
Prefeitura Municipal de Ipatinga, Rua Maria Jorge Selim de Sales, nº 100 – Centro, Ipatinga-MG, no horário de 9h às 12h
e das 13h30 às 17h.
b) enviado via Correios com AR por meio de SEDEX, para a rua Célia de Souza, 55, do bairro da Sagrada Família, Belo
Horizonte, Minas Gerais, CEP.: 31.030-500.
3.2.17. Os recursos deverão ser entregues pessoalmente, por intermédio de procurador ou via correios em envelope fechado, no
período recursal, conforme o disposto no item 3.2.16 alíneas a e b, contendo externamente, em sua face frontal, os
seguintes dados – Ref - Concurso Público da Prefeitura Municipal de Ipatinga – Edital 001/2016, Indeferimento da
Isenção da Taxa de Inscrição, nome completo, identidade e cargo.
3.2.18. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será publicada nos sites www.ipatinga.mg.gov.br link “Diário
Oficial” e www.imam.org.br , no dia 19/09/2016.
3.2.19. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, considerados nulos
todos os atos dela decorrentes, assegurado o direito do contraditório e da ampla defesa.
3.3. Outras informações referentes à inscrição:
3.3.1. A relação de candidatos inscritos no Concurso será publicada no dia 04/10/2016 no site www.imam.org.br (clicar Concursos
em Andamento/ Prefeitura Municipal de Ipatinga – Edital 001/2016/informações do concurso/relação de candidatos inscritos
no Concurso).
3.3.1.1. O candidato que pagou a inscrição e seu nome não constar na relação de candidatos inscritos no Concurso, poderá
enviar para o email: concursos@imam.org.br nos dias 05, 06 e 07/10/2016 o comprovante de pagamento da inscrição,
bem como o respectivo boleto.
3.3.1.2. Após análise será divulgada nos sites www.ipatinga.mg.gov.br e www.imam.org.br a relação definitiva dos candidatos
inscritos no Concurso.
3.3.2. O candidato receberá pelos Correios, no endereço indicado no Requerimento Eletrônico de Inscrição o Cartão de Inscrição
contendo o local, dia e horário de realização da prova. No caso do não recebimento do Cartão até o dia 28/10/2016 ou
recebimento com incorreções, o candidato poderá entrar em contato pelo telefone (31) 3324-7076, no horário de 9h às 17h
ou verificar a relação de candidatos inscritos com local de prova no site www.imam.org.br
3.3.3. É obrigação do candidato conferir, no Cartão de Inscrição, seu nome, o número do documento utilizado para inscrição, a
data do seu nascimento e o cargo pleiteado.
3.3.4. Os eventuais erros de digitação ocorridos no nome do candidato e no número do documento utilizado para inscrição,
deverão, obrigatoriamente, ser comunicados pelo candidato ao Fiscal de Sala, no dia, no horário e no local de realização
de sua prova. O fiscal anotará na Lista de Presença as correções.
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3.3.5. Os eventuais erros de digitação na data do nascimento do candidato, deverá, obrigatoriamente, ser corrigido, enviando email para concursos@imam.org.br ou enviado via Correios com AR por meio de SEDEX, para a rua Célia de Souza, 55, do
bairro da Sagrada Família, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP.: 31.030-500, contendo externamente, em sua face frontal, os
seguintes dados – Ref - Concurso Público da Prefeitura Municipal de Ipatinga – Edital 001/2016, Correção da Data de
Nascimento, nome completo, identidade e cargo pretendido.
3.3.6. O candidato que não solicitar a correção dos dados deverá arcar exclusivamente com as consequências advindas de sua
omissão.
3.3.7. O candidato deverá comparecer ao local da prova com documento oficial de identidade com foto.
3.3.8. Outras informações referentes a este concurso poderão ser obtidas pelo telefone do IMAM (31) 3324-7076 de 9h às 17h
horas, exceto aos sábados, domingos e feriados, ou pelo site www.imam.org.br
4. DA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
4.1. Período: a partir das 10h do dia 22/08/2016 até às 23h59 do dia 22/09/2016.
4.2. A inscrição será recebida, exclusivamente, via internet no endereço eletrônico www.imam.org.br
O candidato que tiver dificuldade de acesso a internet poderá, pessoalmente ou através de procurador, comparecer,
durante o período de inscrição, diretamente no Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, 3º andar
da Prefeitura de Ipatinga-MG, no horário de 9h às 12h e das 13h30 às 17h de segunda a sexta-feira, exceto feriados e
pontos facultativos, munido de documento de identidade e CPF para realização de sua inscrição e impressão do seu
boleto bancário.
Será disponibilizado no endereço acima citado, pessoal capacitado para orientação quanto ao preenchimento do
Requerimento Eletrônico de Inscrição e na impressão do boleto bancário.
4.3. Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) acessar o endereço eletrônico www.imam.org.br (clicar Concursos em Andamento/Prefeitura Municipal de Ipatinga-MG –
Edital 001/2016/Inscrição on line);
b) preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição;
c) confirmar os dados cadastrados;
d) gerar e imprimir o boleto bancário;
e) efetivar o pagamento do valor da taxa de inscrição correspondente, em qualquer agência bancária em seu horário normal
de funcionamento, até o dia 23/09/2016. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias
na localidade em que o candidato se encontra, este deverá antecipar o respectivo pagamento, considerando o primeiro
dia útil que antecede o feriado como data final para realização do pagamento da taxa de inscrição, desde que o
pagamento seja feito no período de inscrição determinado neste Edital.
4.4. Não serão aceitas inscrições por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, (fax), transferência ou depósito em conta
corrente, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas, agendamentos de pagamentos, ou por qualquer
outra via que não a especificada neste Edital.
4.5. A não comprovação do pagamento da taxa de inscrição ou o pagamento efetuado em quantia inferior determinará o
cancelamento automático da inscrição.
4.6. Não será válida a inscrição via Internet cujo pagamento seja realizado em desacordo com a forma e o prazo previstos nos itens
4.1., 4.2. e 4.3.
4.7. A inscrição via Internet somente será concretizada se confirmado o pagamento da taxa de inscrição.
4.8. O comprovante de pagamento do candidato será o boleto, devidamente quitado. Para esse fim, o boleto deverá estar
autenticado ou acompanhado de respectivo comprovante do pagamento realizado até a data limite do vencimento, não sendo
considerado para tal o simples agendamento de pagamento, uma vez que este pode não ser processado ante a eventual
insuficiência de fundos ou outras situações que não permitam o pagamento efetivo do valor da inscrição.
4.9. O boleto bancário será emitido em nome do requerente e deverá ser impresso em impressora a laser ou jato de tinta para
possibilitar a correta impressão e leitura dos dados e do código de barras.
4.10. Qualquer dúvida quanto ao procedimento ou dificuldade do preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição, o
candidato deverá entrar em contato com o IMAM pelo telefone (31) 3324-7076 de 9h às 17h, exceto aos sábados,
domingos e feriados.
5. DAS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
5.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscreverem no presente Concurso Público, em cargos cujas
atribuições sejam compatíveis com a deficiência, para as quais serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas de cada
cargo oferecidas neste concurso, de acordo com a Lei Municipal nº 1309 de 22/03/94.
5.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em número fracionário, utilizar-se-á arredondamento, na
medida da viabilidade das vagas oferecidas, reconhecendo a impossibilidade de arredondamento no caso de majoração das
porcentagens mínima (5%) e máxima (20%) previstas no Decreto nº 3.298 de dezembro de 1.999 e Lei 8.112 de 11 de
dezembro de 1.990 respectivamente.
5.2. Consideram-se deficiências que asseguram ao candidato o direito de concorrer às vagas reservadas, aquelas identificadas nas
categorias contidas no Artigo 4º do Decreto Federal nº 3298/99.
5.3. Após o preenchimento das vagas contidas no Edital para as pessoas com deficiência será observado o mesmo percentual em
caso de surgimento de novas vagas no decorrer do prazo de validade do Concurso.
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5.4. O candidato com deficiência, durante o preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição, além de observar os
procedimentos descritos neste Edital, deverá proceder da seguinte forma:
a) informar se é com deficiência;
b) selecionar o tipo de deficiência;
c) informar se necessita e especificar a condição especial para a realização das provas;
d) enviar laudo médico conforme item 5.5.
5.5. O candidato com deficiência deverá entregar pessoalmente, ou através de procurador, durante o período de inscrição,
no Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, 3º andar da Prefeitura de Ipatinga, no horário de 9h às
12h e das 13h30 às 17h de segunda a sexta-feira, ou enviar via Correios com AR por meio de SEDEX, para a rua
Célia de Souza, 55, do bairro da Sagrada Família, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP.: 31.030-500, postada até a data
de encerramento das inscrições, laudo médico original ou cópia autenticada em cartório, atestando a espécie e o grau
ou nível da deficiência com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de DoençaCID, bem como a provável causa da deficiência com os seguintes dados de encaminhamento: Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Ipatinga – Edital 001/2016 – Ref. Laudo Médico.
5.6. O laudo médico terá validade somente para este Concurso e será posteriormente enviado para a Prefeitura de
Ipatinga.
5.7. O candidato com deficiência poderá requerer, no ato da inscrição, condição especial para o dia de realização das
provas, indicando as condições de que necessita para a realização destas, conforme previsto artigo 40, parágrafos 1º
e 2º, do Decreto Federal n. 3.298/1999 e suas alterações. O candidato que não fizer tal requerimento terá o mesmo
tratamento oferecido aos demais candidatos, não lhe cabendo qualquer reivindicação a esse respeito no dia da prova
ou posteriormente.
5.8. Na falta do laudo médico ou das informações indicadas no item 5.5 o Requerimento Eletrônico de Inscrição será
processado como de candidato sem deficiência, mesmo que declarada tal condição, não podendo o candidato alegar
posteriormente esta condição, para reivindicar a prerrogativa legal.
5.9. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização da prova, deverá requerê-lo no ato da
inscrição, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, seguindo mesmo
procedimento indicado no item 5.5, deste Edital.
5.10. A solicitação de condições especiais para a realização da prova estará sujeita à apreciação e deliberação do IMAM,
observada a legislação específica.
5.11. O candidato com deficiência que eventualmente não proceder conforme disposto no item 5.4. alínea “c” deste Edital, não
indicando no Requerimento Eletrônico de Inscrição, a condição especial de que necessita, poderá fazê-lo, por meio de
requerimento de próprio punho, datado e assinado, devendo este ser enviado ao IMAM, acompanhado do respectivo Laudo
Médico, conforme disposto neste Edital, no item 5.5., até o término das inscrições.
5.12. O candidato com deficiência deverá atender a todos os itens especificados neste Edital.
5.13. O candidato com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas neste Edital, participará do Concurso Público em
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de
aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para os demais candidatos.
5.14. Na falta de candidatos habilitados para as vagas reservadas, as mesmas serão preenchidas pelos demais concursados, com
estrita observância da ordem classificatória.
5.15. O local da realização da prova deverá oferecer condições de acessibilidade aos candidatos com necessidades especiais,
segundo as peculiaridades dos inscritos, contando, também, com indicações seguras de localização, de modo a evitar que
esses candidatos venham a ser prejudicados.
5.16. O candidato será submetido, quando convocado, à Perícia Médica realizada por junta médica da Prefeitura Municipal, sem
ônus para o mesmo, que terá decisão sobre a aptidão do candidato ao cargo a que concorre, considerando o grau de
deficiência.
5.17. A Perícia Médica mencionada não exime o candidato com deficiência dos exames de saúde pré-admissionais e regulares.
5.18. O candidato que após avaliação médica, não for considerado com deficiência nos termos da legislação vigente, permanecerá
somente na lista geral de classificação do cargo para o qual se inscreveu.
5.19. O candidato que após avaliação médica, tiver sua deficiência, considerada incompatível com as atribuições do cargo
pretendido, e que após análise do recurso citado no item 9.1.5., o mesmo for indeferido e esgotadas todas as instâncias
possíveis de recurso será eliminado do concurso, com a consequente anulação do ato de posse correspondente.
5.20. O 1º (primeiro) preenchimento do cargo, por candidato classificado com deficiência deverá ocorrer quando da 5ª (quinta)
vaga de cada cargo contemplado neste Edital. As demais admissões ocorrerão na 21ª, na 41ª, 61ª e assim por diante, durante
o prazo de validade deste Concurso Público. Para tanto será convocado candidato com deficiência melhor classificado no
cargo.
6. DO PROCESSO SELETIVO
6.1. O Processo Seletivo do Concurso constará de Prova Objetiva de Múltipla Escolha e Prova de Títulos, conforme
discriminação abaixo:
6.1.1. Prova Objetiva de Múltipla Escolha: para os cargos de nível médio, de caráter eliminatório e classificatório, constando de
25 (vinte e cinco) questões com 04 (quatro) opções de resposta, no valor de 04 (quatro) pontos por resposta correta, com
duração máxima de 03 (três) horas, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver o mínimo de 60% (sessenta por
cento) dos pontos.
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6.1.2. Prova Objetiva de Múltipla Escolha: para os cargos de nível superior, de caráter eliminatório e classificatório, constando
de 40 (quarenta) questões com 04 (quatro) opções de resposta, no valor de 2,5 (dois e meio) pontos por resposta correta,
com duração máxima de 03 (três) horas, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver o mínimo de 60% (sessenta
por cento) dos pontos.
6.1.3. O conteúdo de todas as provas e os respectivos programas constituem os Anexos II e III deste Edital.
6.2. Prova de Títulos: para todos os cargos, de caráter classificatório, sendo pontuada de acordo com as tabelas abaixo:
Para os cargos de Fiscal Municipal de Saúde, Técnico de Contabilidade, Técnico de Enfermagem, Técnico de Segurança no
Trabalho e Técnico de Farmácia
Valor máximo de 10 (dez) pontos
Valor
Máximo de
Títulos Avaliados
Comprovação
Unitário
pontos
Curso de capacitação na área específica* de
Fotocópias autenticadas de Certificados de
atuação, com carga horária mínima de 40
01 (um)
Capacitação,
expedido
por
instituição
(quarenta) horas.
ponto por
02(dois)
oficialmente reconhecida pelo MEC ou Conselho
certificado
pontos
Estadual ou Federal, oficialmente reconhecida
pelo Ministério da Saúde e Educação.
Experiência Profissional no Serviço Público
Fotocópia autenticada de Declaração expedida
Federal, Estadual e Municipal, estando 02 (dois)
06(seis) pontos
pelo local onde trabalhou, atestando o exercício
relacionado diretamente com o cargo a que pontos por
da função pleiteada, devidamente assinada por
concorre.
ano
representantes da Instituição em papel timbrado,
Experiência Profissional na iniciativa privada
01 (um)
ou do Contrato de trabalho ou da carteira de
estando relacionado diretamente com o cargo ponto por 02(dois) pontos
trabalho.
a que concorre.
ano
*Considera-se área específica os cursos/títulos que sejam na área de saúde e que sejam relacionados diretamente com o
cargo a que concorre.
Para os cargos de Nível Superior
Valor máximo de 10 (dez) pontos
Títulos Avaliados

Doutorado na área de atuação do cargo
pretendido pelo candidato.
Mestrado na área de atuação do cargo
pretendido pelo candidato.
Pós-graduação exclusiva na área específica*,
de atuação pretendida e ou na área de Saúde
pública com carga horária de 360 horas.

Experiência Profissional na área de saúde,
no Serviço Público Federal, Estadual e
Municipal, estando relacionado diretamente
com o cargo a que concorre.
Experiência Profissional na iniciativa privada
estando relacionado diretamente com o cargo
a que concorre.

Valor
Unitário

Máximo de
pontos

Comprovação

02 (dois)
pontos

02 (dois) pontos

Fotocópia autenticada do Diploma de grau de
doutor ou certidão de conclusão + histórico
escolar autenticado.

01(um)
ponto

01(um) ponto

Fotocópia autenticada do Diploma de grau de
mestre ou certidão de conclusão + histórico
escolar autenticado.

0,5 (meio)
ponto

01 (um)
pontos por
ano
01 (um)
ponto por
ano

01(um) ponto

04(quatro)
pontos

02(dois) pontos

Fotocópias autenticadas de Diplomas ou
Históricos Escolares ou certificados de curso de
pós-graduação em nível de especialização lato
sensu, com carga horária mínima de 360
(trezentas e sessenta) horas, expedido por
instituição oficialmente reconhecida pelo MEC ou
Conselho Estadual ou Federal de Educação).
Fotocópia autenticada de Declaração expedida
pelo local onde trabalhou, atestando o exercício
da função pleiteada, devidamente assinada por
representantes da Instituição em papel timbrado,
ou do Contrato de trabalho ou da carteira de
trabalho.

*Considera-se área específica os cursos/títulos que sejam na área de saúde e que sejam relacionados diretamente com o
cargo a que concorre.
6.2.1. Outras informações sobre a Prova de Títulos:
I. Apenas serão analisados os títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva de Múltipla Escolha.
II.
A experiência profissional no serviço público deverá ser comprovada mediante certidão original ou cópia autenticada de
tempo de serviço, expedida pelo órgão competente (Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, direta ou
indireta), que ateste a qualificação do candidato, a função desempenhada e respectivo período, devidamente assinada
por representantes e em papel timbrado da instituição, ou cópia autenticada das folhas de qualificação civil (frente e
verso) e folhas de contrato de trabalho da carteira de trabalho (CTPS).
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III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.

XV.

A experiência profissional na iniciativa privada deverá ser comprovada mediante cópias autenticadas das folhas de
qualificação civil (frente e verso) e folhas de Contrato(s) de Trabalho na Carteira de Trabalho (CTPS).
A experiência profissional dos autônomos deverá ser comprovada mediante apresentação de cópias autenticadas do
Registro de Inscrição da Prefeitura onde atua, acompanhada dos respectivos comprovantes de pagamento do ISS.
Serão considerados comprovantes de experiência profissional até 31 de julho de 2016.
Não serão pontuadas declarações e ou certidões de tempo de experiência emitidas no prazo superior a 01(um) ano.
Na declaração de experiência, se o candidato possuir tempo de serviço em emprego com nomenclatura diversa daquela
para a função ora pretendida, deverá constar, OBRIGATORIAMENTE, as atribuições do emprego que exercia quando
fora contratado. Os títulos nesta situação somente serão apreciados se em conformidade com este item, tendo em vista
que tais informações são imprescindíveis para a aferição, por parte da comissão de coordenação, da correlação das
atribuições entre as funções, conforme Anexo IV.
Não serão pontuados como título, documentos em que não esteja especificado o dia, mês e ano de tempo de
experiência.
É vedado ao candidato se valer de contagem paralela de tempo de serviço para fins de título, não podendo ocorrer
contagem em duplicidade, quando no mesmo período o candidato, porventura, tiver 02 (dois) vínculos empregatícios em
jornada de trabalho dobrada em uma mesma instituição ou em instituições diferentes.
Não será considerado, para efeitos de experiência profissional, o período de estágio desempenhado pelo candidato.
A comprovação de títulos referentes a cursos de doutorado, mestrado e pós-graduação através de diplomas ou certificados
somente terão validade se informarem EXPRESSAMENTE a respectiva portaria do MEC ou Conselho Estadual ou
Federal de Educação que autoriza o funcionamento do respectivo curso de pós-graduação realizado.
A regra acima também se aplica à comprovação de títulos referentes a cursos para os quais ainda não foram expedidos
diplomas e/ou certificados, que forem comprovados através de declaração de conclusão de curso.
Ainda, somente será considerado válido o título se com declaração de término do curso, com conclusão e apresentação de
monografia (se houver), e ainda, se declaração com data de expedição de até 180 (cento e oitenta) dias, após conclusão
do referido curso, uma vez que após este prazo somente será aceito diploma e/ou histórico escolar, por tratar-se o prazo
de 180 dias o prazo máximo para expedição do certificado e/ou histórico escolar pela instituição de ensino.
Não serão pontuados como títulos declarações que apenas informem que o candidato está regularmente matriculado em
curso de pós-graduação, mesmo que nessa declaração conste a previsão de término do mesmo. A declaração de
conclusão de curso somente será considerada válida se informar EXPRESSAMENTE que o referido curso foi
integralmente concluído.
Os diplomas ou certificados de conclusão de curso de pós-graduação “lato sensu”, em nível de especialização, deverão
atender aos seguintes aspectos: a) Os diplomas ou certificados de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, em
nível de especialização, realizados sob a égide da Resolução CNE/CES nº 1, de 3 de abril de 2001, emitida pela
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação, publicada no Diário Oficial
da União de 9 de abril de 2001, Seção I, p. 12 deverão conter - ou ser acompanhados de – histórico escolar, do qual
devem constar, obrigatoriamente, a relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno em cada
uma das disciplinas e o nome e qualificação dos professores responsáveis por elas; período e local em que o curso foi
realizado e a sua duração total, em horas de efetivo trabalho acadêmico; título da monografia ou do trabalho final do curso
e nota ou conceito obtido; declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições estabelecidas na
Resolução CNE/CES nº 1 e indicação do ato legal de credenciamento da instituição, no caso de Cursos ministrados à
distância. Esta exigência está amparada pelo art. 12 da Resolução CNE/CES nº 1; b) Os diplomas ou certificados de
conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, realizados sob a égide da Resolução
CNE/CES nº 3, de 5 de outubro de 1999, emitida pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de
Educação do Ministério da Educação, publicada no Diário Oficial da União de 7 de outubro de 1999, Seção I, p. 52
deverão mencionar a área específica do conhecimento a que corresponde, e conter, obrigatoriamente, a relação das
disciplinas, sua carga horária, a nota ou conceito obtido pelo aluno; o nome e a titulação do professor por elas
responsável; o período em que o curso foi realizado e a declaração de que o curso cumpriu todas as disposições da dita
Resolução. Esta exigência está amparada pelo art. 5º da Resolução CNE/CES nº 3; c) Os diplomas ou certificados de
conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, realizados sob a égide da Resolução
CNE/CES nº 2, de 20 de setembro de 1996, emitida pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de
Educação do Ministério da Educação, publicada no Diário Oficial da União de 17 de outubro de 1996, Seção I, p. 21183,
deverão conter, obrigatoriamente, a relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno em cada
uma das disciplinas e o nome e qualificação dos professores responsáveis por elas; o critério adotado para avaliação do
aproveitamento; período e local em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de efetivo trabalho
acadêmico e declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições estabelecidas na Resolução
CNE/CES nº 2. Esta exigência está amparada pelo art. 11 da Resolução CNE/CES nº 2; d) Os diplomas ou certificados de
conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, realizados sob a égide da Resolução
CNE/CES nº 12, de 6 de outubro de 1983, emitida pelo Conselho Federal de Educação do Ministério da Educação,
publicada no Diário Oficial da União de 27 de outubro de 1983, Seção I, p. 18.233 deverão conter - ou ser acompanhado
de – histórico escolar, do qual devem constar, obrigatoriamente, cada uma das disciplinas e o nome e qualificação dos
professores responsáveis por elas; o critério adotado para avaliação do aproveitamento; período e local em que o curso
foi realizado e a sua duração total, em horas de efetivo trabalho acadêmico e declaração da instituição de que o curso
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XVI.

XVII.
XVIII.
XIX.

XX.
XXI.

XXII.

cumpriu todas as disposições estabelecidas na Resolução CNE/CES nº 12. Esta exigência está amparada pelo parágrafo
único do art. 5 da Resolução nº 12/83; e) outras Resoluções que amparem os diplomas expedidos.
Outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina – tais como declarações, certidões, comprovantes de pagamento
de taxa para obtenção de documentação, cópias de requerimentos, além dos mencionados no item anterior, ou
documentos que não estejam em consonância com as Resoluções citadas não serão considerados para efeito de
pontuação.
Somente serão aceitos cursos ministrados por Instituição de Ensino oficial ou reconhecida pelo MEC.
Os candidatos detentores de diplomas de Mestrado ou Doutorado realizados em universidades estrangeiras só terão seus
cursos considerados para os fins deste Edital se seus diplomas tiverem sido revalidados, conforme as regras
estabelecidas pelo MEC.
O candidato poderá apresentar tantos títulos quanto desejar. No entanto, os pontos que excederem o valor máximo
estabelecido para cada espécie de título avaliado, bem como o valor máximo da avaliação dos títulos, serão
desconsiderados, sendo somente avaliados os títulos que tenham correlação direta com a área pretendida pelo
candidato.
Os candidatos deverão apresentar a documentação referente à Prova de Títulos no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da
publicação da Relação de Candidatos Aprovados.
A documentação referente a Prova de Títulos deverá ser entregue no Departamento de Desenvolvimento de Recursos
Humanos - DERHU situado no 3º andar do Prédio Central da Prefeitura Municipal de Ipatinga, Rua Maria Jorge Selim de
Sales, nº 100 – Centro, Ipatinga-MG, no horário das 9h às 12h e das 13h30 às 17h ou enviada Correios com AR por meio
de SEDEX, ou carta com aviso de Recebimento (AR) para a Rua Célia de Souza, 55, do bairro da Sagrada Família, Belo
Horizonte, Minas Gerais, CEP.: 31.030-500 no prazo estabelecido no item “XX”, sendo a tempestividade verificada de
acordo com a data de postagem ou pelo protocolo de entrega.
Os títulos deverão ser apresentados:
a. se pessoalmente, com apresentação do documento original para conferência no ato da entrega ou cópia
devidamente autenticada em cartório.
b. se via Correios, cópia devidamente autenticada em cartório.
c. Não será feita nenhuma análise de documento, no ato da apresentação.
d. Os candidatos deverão apresentar a documentação referente à Prova de Títulos, munidos de envelope pardo,
especificando do lado de fora seu nome completo, o número da carteira de identidade e o nome do cargo a que
concorre.
e. Não serão recebidos documentos fora das especificações acima.
f. Não será computado como Título o curso que se constituir pré-requisito para o exercício do cargo.
g. Não serão aceitas entregas ou substituições de documentos posteriormente ao período determinado.
h. Será de responsabilidade exclusiva do candidato a entrega da documentação referente à Prova de Títulos, não
sendo aceita fora do prazo e local estabelecido.
i. Serão recusados, liminarmente, os títulos que não atenderem às exigências deste Edital.
j. Em hipótese alguma a documentação referente à Prova de Títulos será devolvida aos candidatos após a
realização do concurso.
k. A avaliação dos documentos referentes à Prova de Títulos será de responsabilidade da Comissão de
Concurso.

7. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
7.1. As provas deste Concurso Público serão aplicadas na cidade de Ipatinga provavelmente nos dias 12 e/ou 13 de novembro de
2016. O dia, horário e local serão definidos no Cartão de Inscrição.
7.2. Os locais e horários de realização das provas estarão disponíveis para consulta na internet, no endereço eletrônico
www.imam.org.br no mínimo 10 (dez) dias antes da data de sua realização.
7.3. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de locais (espaço físico) adequados nos estabelecimentos de ensino
disponíveis do município de Ipatinga, a Prefeitura reserva-se o direito de modificar as datas prováveis para realização das
provas.
7.4. Havendo alteração nas datas prováveis os candidatos serão avisados com a devida antecedência, por meio do Cartão de
Inscrição, publicação no Quadro de Avisos da Prefeitura e nos sites www.ipatinga.mg.gov.br e www.imam.org.br, além da
imprensa escrita e falada.
7.5. Em hipótese alguma o candidato poderá fazer prova fora da data, do horário estabelecido para o fechamento dos portões, e
do local pré-determinado.
7.6. O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário
previsto, para identificação e assinatura da Lista de Presença. O candidato deverá trazer lápis, borracha, caneta esferográfica
azul ou preta e documento oficial com foto.
7.7. Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial da cidade de Brasília-DF.
7.8. Não haverá tolerância no horário estabelecido para o início da prova.
7.9. O ingresso do candidato na sala onde se realizará a prova só será permitido no horário estabelecido, obrigatoriamente com o
documento de identidade com foto.
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7.10. Serão considerados documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira Expedida por Órgão ou
Conselho de Classe (OAB, CREA, CRA etc.); Carteira de Trabalho e Previdência Social, Certificado de Reservista, Carteira de
Motorista com foto e Passaporte.
7.11. O documento deverá estar em perfeitas condições, a fim de permitir, com clareza, a identificação do candidato e deverá
conter, obrigatoriamente, filiação, fotografia e data de nascimento.
7.12. Não serão aceitos documentos de identidade com prazos de validade vencidos, ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados.
7.13. O candidato impossibilitado de apresentar, no dia da prova, documento oficial de identidade original, por motivo de perda,
furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido, no máximo, nos
30 (trinta) dias anteriores à realização da prova e outro documento que contenha fotografia e assinatura, e será submetido à
identificação especial que compreende a coleta de assinatura e impressão digital em formulário próprio.
7.14. O candidato deverá apor sua assinatura na Lista de Presença de acordo com aquela constante no seu documento de
identidade.
7.15. O candidato, após ter assinado a Lista de Presença, não poderá ausentar-se do local de realização da sua prova, sem
acompanhamento do Fiscal de Prova.
7.16. Será considerado faltoso o candidato que deixar de assinar a Lista de Presença ou não devolver a Folha de Respostas.
7.17. Em caso de perda do Cartão de Inscrição, o candidato deverá procurar a Coordenação do concurso na escola e no dia onde a
prova será realizada.
7.18. Os portões serão fechados no horário estabelecido para início das provas. O candidato que chegar após o fechamento dos
portões, terá vedada sua entrada no estabelecimento e será automaticamente eliminado do concurso.
7.19. Objetivando garantir a lisura e a idoneidade deste Concurso Público, no dia de realização das provas o candidato poderá ser
submetido ao sistema de detecção de metal nas salas, corredores e banheiros.
7.20. Será excluído do concurso o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido para realização da prova;
b) não apresentar o documento de identidade ou equivalente com foto; (em caso de perda ou roubo do documento, o
candidato deverá apresentar o Boletim de Ocorrência Policial de acordo com item 7.13).
c) ausentar-se do recinto da prova sem permissão ou praticar ato de incorreção ou descortesia com qualquer examinador,
executor e seus auxiliares incumbidos da realização das provas;
d) utilizar-se de um ou mais meios previstos nos itens 7.21, 7.22 e 7.23;
e) comunicar-se de forma verbal, escrita ou gestual com outro candidato;
f) quebrar o sigilo da prova mediante qualquer sinal que possibilite a identificação;
g) ao terminar a prova, não entregar ao Fiscal de Prova, obrigatoriamente, o Caderno de Prova Objetiva de Múltipla
Escolha e a Folha de Respostas;
h) ausentar-se do local de prova, sem o acompanhamento do Fiscal de Prova;
i) utilizar-se de processos ilícitos na realização da prova, se comprovado posteriormente, mediante análise, por meio
eletrônico, estatístico, mecânico, visual ou grafotécnico;
j) usar telefone celular nas dependências dos locais de prova;
k) portar arma (s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o
respectivo porte;
l) perturbar, de qualquer modo a ordem dos trabalhos;
m) permanecer no local após a conclusão e entrega da Folha de Respostas.
7.21. É proibido, durante a realização das provas, o porte de qualquer equipamento eletrônico tais como máquinas calculadoras,
agendas eletrônicas ou similares, telefone celulares, smart fones, tablets, ipods, gravadores, pen drives, mp3 player ou similar,
qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, beep, notebook palm-top, walkman, máquina fotográfica, controle de
alarme de carro, etc.; bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, quipá, lenço ou similares etc.
7.22. O candidato que portar relógio ou telefone celular, ou outro equipamento conforme citado no item 7.21, deverá entregá-los ao
Fiscal de Sala, antes do início da prova, que por sua vez os colocará em envelope lacrado devolvendo-o ao candidato. O
envelope lacrado somente poderá ser aberto fora das dependências da escola.
7.23. Durante o período de realização das provas é proibido qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, a
utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações
7.24. Os objetos de uso pessoal (bonés, etc) serão colocados em local indicado pelo Fiscal de Prova e retirados somente após a
entrega da Prova Objetiva de Múltipla Escolha e da Folha de Respostas.
7.25. Ao final das provas, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua
prova, devendo todos assinar no verso da Lista de Presença, atestando a idoneidade da fiscalização da prova e retirando-se
da sala de uma só vez.
7.26. As instruções constantes no Caderno de Prova e na Folha de Respostas complementam este Edital e deverão ser
rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.
7.27. Na realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, não será permitido esclarecimento sobre enunciado das questões ou
modo de resolvê-las.
7.28. O candidato deverá preencher a Folha de Respostas, cobrindo inteiramente com caneta esferográfica, tinta azul ou preta, o
espaço correspondente à alternativa escolhida. A Folha de Respostas será o único documento válido para efeito de correção
da prova.
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7.29. Será considerada nula a Folha de Respostas da Prova Objetiva que estiver marcada a lápis.
7.30. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a Folha de Respostas, sob pena de
arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de sua correção.
7.31. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
7.32. O candidato deverá devolver, obrigatoriamente ao Fiscal de Prova, ao terminar as provas ou findo o prazo limite para sua
realização o Caderno de Prova, a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada.
7.33. Não serão atribuídos pontos às questões divergentes do gabarito, que apresentarem rasura, duplicidade de resposta, (mesmo
que uma delas esteja correta), ou que estiverem em branco.
7.34. A correção da Prova Objetiva de Múltipla Escolha será por sistema eletrônico de processamento de dados, consideradas
exclusivamente, as respostas transferidas para a Folha de Respostas.
7.35. A duração das provas será de 03 (três) horas, sendo permitida a saída dos candidatos da sala somente após 60 (sessenta)
minutos do seu início.
7.36. O candidato que optar em levar o Caderno de Prova somente poderá sair da sala 02 (duas) horas após o início da mesma.
7.37. O tempo de duração das provas abrange a assinatura e o preenchimento da Folha de Respostas.
7.38. As instruções constantes no Caderno de Prova e na Folha de Resposta, bem como as orientações e instruções expedidas
pelo IMAM durante a realização das provas, complementam este Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas
pelo candidato.
7.39. O Gabarito Provisório para conferência do desempenho dos candidatos será publicado pela Comissão de Concurso, até o 2º
(segundo) dia útil após a realização da respectiva prova, nos sites www.ipatinga.mg.gov.br link “Diário Oficial” e
www.imam.org.br e no Quadro de Avisos da Prefeitura.
7.40. Não será permitida a entrada de candidatos, em hipótese alguma, no local de realização das provas após o fechamento dos
portões.
7.41. Não haverá segunda chamada das provas, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.
7.42. O candidato que comprovar a necessidade de fazer prova em condições especiais, deverá fazer o requerimento por escrito,
com a documentação pertinente, endereçado à Comissão de Concurso, no prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas antes
da realização da mesma. A solicitação de condições especiais para a realização da prova estará sujeita à apreciação e
deliberação da Comissão de Concurso.
7.43. A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, deverá fazer o requerimento por
escrito, endereçado ao IMAM, no prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas antes da realização da mesma.
7.43.1. Para a amamentação, a criança deverá permanecer em ambiente a ser determinado pela Coordenação do concurso.
7.43.2. A candidata lactante poderá levar somente 01 (um) acompanhante, que ficará em local determinado pela coordenação e
será responsável pela guarda da criança.
7.43.3. Durante o período da amamentação, a candidata lactante será acompanhada por fiscal da organizadora, do sexo feminino
que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e condições desse Edital.
7.43.4. Haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
7.44. Não haverá revisão de provas ou vistas das mesmas salvo o previsto no item 9.1.1.3. deste Edital.
7.45. Não haverá prova em condições especiais, exceto para os candidatos que se enquadrarem nos itens: 5.7; 5.9; 5.15, 7.42 e
7.43, deste Edital.
7.46. Não haverá funcionamento de guarda-volumes e a organizadora não se responsabilizará por perdas, danos ou extravios de
objetos ou documentos pertencentes aos candidatos.
7.47. Não será permitido, em nenhuma hipótese, o ingresso ou a permanência de pessoas estranhas ao concurso no
estabelecimento de aplicação das provas.
7.48. Toda e qualquer ocorrência, reclamação ou necessidade de registro, deverá ser imediatamente manifestada ao fiscal ou
representante do IMAM no local e no dia da realização da prova, para o registro na folha ou ata de ocorrências e, caso
necessário, sejam tomadas as providências cabíveis. Não serão consideradas e nem analisadas as reclamações que não
tenham sido registradas na ocasião.
8. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
8.1. A classificação final será feita pela soma dos pontos obtidos na Prova Objetiva de Múltipla Escolha e na Prova de Títulos.
8.1.1. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será dada preferência para efeito de classificação, sucessivamente:
a) ao candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o ultimo dia de inscrição neste Concurso
Público, conforme o § único do artigo 27 do Estatuto do Idoso. (será considerada como parâmetro a data de
realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha).
b) ao candidato que tiver obtido o maior número de pontos no conteúdo “conhecimentos específicos”.
c) ao candidato que tiver obtido o maior número de pontos no conteúdo “conhecimentos de Português”.
d) ao candidato que tiver obtido o maior número de pontos na “prova de títulos”.
e) ao candidato que for mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. (será considerada como parâmetro a
data de realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha).
f) por sorteio público.
9. DOS RECURSOS
9.1. Caberá recurso, desde que devidamente fundamentado e identificado:
10

www.pciconcursos.com.br

9.1.1. Contra questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, dentro de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação do Gabarito
Provisório nos sites www.ipatinga.mg.gov.br link “Diário Oficial” e www.imam.org.br e no quadro de avisos da Prefeitura
9.1.1.1. Deverá ser feito um recurso para cada questão de prova impugnada, ou seja, cada questão deverá ser
apresentada em folha separada.
9.1.1.2. O recurso deverá ser elaborado com argumentação lógica, consistente e acrescidos de indicação da
bibliografia pesquisada pelo candidato para fundamentar seus questionamentos.
9.1.1.3. Para interposição de recurso, os Cadernos de Provas estarão disponíveis para consulta no endereço indicado no
item 9.9. alínea “a”.
9.1.1.4. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a
prova e não obtiveram pontuação nas referidas questões conforme o gabarito provisório, independentemente de
interposição de recursos. Os candidatos que haviam recebido pontos nas questões anuladas, após os recursos,
terão esses pontos mantidos sem receber pontuação a mais.
9.1.1.5. Se houver alteração do Gabarito Provisório, por força de impugnações, o mesmo será republicado.
9.1.2. Contra erros ou omissões na nota da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, dentro de 03 (três) dias úteis, a contar da
publicação da Relação dos Candidatos Aprovados nos sites www.ipatinga.mg.gov.br link “Diário Oficial” e
www.imam.org.br e no quadro de avisos da Prefeitura.
9.1.3. Contra erros ou omissões na nota da Prova de Títulos, dentro de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação da Relação dos
Candidatos Aprovados com a nota da Prova de Títulos nos sites www.ipatinga.mg.gov.br link “Diário Oficial” e
www.imam.org.br e no quadro de avisos da Prefeitura.
9.1.4. Contra declaração de inaptidão do candidato nomeado para o exercício do cargo, decorrente da perícia médica de
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Ipatinga, devendo ser interposto no prazo de 03 (três)dias úteis, iniciado no 1º
dia útil subsequente ao dia da publicação do ato que declarou a inaptidão no site www.ipatinga.mg.gov.br link “Diário
Oficial” e no quadro de avisos da Prefeitura.
9.1.5. Contra declaração de inexistência ou de incompatibilidade da deficiência declarada pelo candidato nomeado com os
parâmetros estabelecidos no decreto federal nº 3298/99, bem como com as atribuições do cargo, decorrente de perícia
médica de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Ipatinga, devendo ser interposto no prazo de 03 (três) dias úteis,
iniciado no 1º dia útil subsequente ao dia da publicação do ato que declarou a inaptidão no site www.ipatinga.mg.gov.br
link “Diário Oficial” e no quadro de avisos da Prefeitura.
9.1.6. Contra indeferimento da isenção do pagamento da taxa de inscrição de acordo com os itens item 3.2.16 e 3.2.17. do Edital.
9.1.7. Contra todos os resultados do presente certame, devendo ser interposto no prazo de 03 (três) dias úteis, iniciado no 1º dia
útil subsequente ao dia da publicação do ato nos sites www.ipatinga.mg.gov.br link “Diário Oficial” e www.imam.org.br e no
quadro de avisos da Prefeitura.
9.2. O requerimento deverá ser digitado ou preenchido com letra de forma legível, contendo o nome do concurso, o nome completo
do candidato, a identidade e o cargo para o qual se inscreveu, em 02 (duas) vias, de acordo com o Modelo de Requerimento
do Recurso constante no ANEXO V desse Edital.
9.3. O recurso deverá ser individual com a indicação precisa daquilo que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente
fundamentado.
9.4. O recurso poderá ser interposto também por procuração.
9.5. Será indeferido, liminarmente, o pedido de recurso sem identificação, sem fundamentação lógica e consistente, fora do prazo,
contra terceiros, recurso interposto em coletivo, cujo teor desrespeite a banca examinadora e o que não for entregue ou
enviado em duas vias.
9.6. O recurso, devidamente fundamentado, deverá conter dados que informem sobre a identidade do recorrente e o cargo para o
qual se inscreveu.
9.7. Para contagem do prazo para interposição de recurso, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento, desde que
coincidente com o dia de funcionamento normal das repartições públicas municipais.
9.8. O prazo previsto para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos, não havendo justificativa para o
não cumprimento e para apresentação de documentação após as datas estabelecidas.
9.9. Os recursos poderão ser protocolados:
a) no Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, situado no 3º andar da Prefeitura Municipal de IpatingaMG, situado à Avenida Maria Jorge Selim de Sales, 100, Centro – Ipatinga – MG, no horário das 9h às 12h e das 13h30
às 17h, no prazo estabelecido no item 9.1. e seus subitens.
b) enviado via Correios com AR por meio de SEDEX, para a rua Célia de Souza, 55, do bairro da Sagrada Família, Belo
Horizonte, Minas Gerais, CEP.: 31.030-500, postada no prazo estabelecido no item 9.1. e seus subitens.
10. DA CONVOCAÇÃO PARA POSSE
10.1. A convocação respeitará a ordem de classificação e o número de vagas existentes ou que vierem a existir, durante o período
de validade deste Concurso Público.
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10.2. O Aviso de Convocação será feito mediante carta registrada, por A.R., para o endereço fornecido pelo candidato no ato da
inscrição e publicado no site www.ipatinga.mg.gov.br link “Diário Oficial” fixando a data limite para apresentação do
candidato.
10.3. Os candidatos convocados deverão se apresentar ao Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Ipatinga, na data prevista no Aviso de Convocação conforme item 10.2, para apresentação da documentação
comprobatória do requisito para exercício do cargo.
10.4. Será considerado desistente, o candidato que por qualquer motivo não comparecer na data expressa no aviso de contratação.
10.5. Os candidatos convocados para a posse sujeitar-se-ão à avaliação médica, de caráter eliminatório, tendo por objetivo avaliar
as condições físicas e mentais do candidato para classificá-lo como APTO, observadas as atividades que serão
desenvolvidas no exercício do cargo.
10.6. O prazo para a realização dos exames é o estabelecido pela Seção de Medicina e Segurança do Trabalho - SESMET,
contados a partir da data do agendamento, considerando-se desistente e perdendo o direito à posse aquele que não se
apresentar no prazo.
10.7. Para realização do Exame Médico de caráter eliminatório Pré-Admissional, os candidatos deverão apresentar resultado dos
seguintes exames, realizados às suas expensas: Até 35 anos: Glicemia de Jejum; Urina I; Hemograma Completo e
Plaquetas; Acima de 35 anos: Glicemia de Jejum; Urina I; Hemograma Completo e Plaquetas; Colesterol Total; Colesterol –
HDL/LDL; Triglicérides; PSA (homens maiores de 45 anos).
10.8. O candidato após ser classificado como apto no Exame Médico, deverá providenciar para posse no cargo, os seguintes
documentos:
a) original e fotocópia da certidão de nascimento ou da certidão de casamento;
b) original e fotocópia do CPF próprio;
c) original e fotocópia do título de eleitor com o comprovante de votação na última eleição ou certidão de quitação com a
Justiça Eleitoral;
d) original e fotocópia do certificado de reservista, se do sexo masculino;
e) original e fotocópia da carteira de identidade, ou do documento único equivalente, de valor legal;
f) original e fotocópia do comprovante de residência atualizado;
g) original e fotocópia do certificado de conclusão do curso que comprove a escolaridade mínima exigida para o cargo;
h) original e fotocópia do registro profissional correspondente ao cargo a que concorre, quando do exercício da atividade
profissional do candidato o exigir e comprovante de regular situação de inscrição no órgão de classe respectivo;
i) 02 (duas) fotografias 3X4, recente;
j) documento expedido pelo Ministério da Justiça, reconhecendo a igualdade de direitos, obrigações civis e gozo dos direitos
políticos, nos termos do Decreto nº 70.436 de 18/04/72 e dos arts. 15 e 17 do Tratado de Amizade, Cooperação e
Consulta entre Brasil e Portugal, celebrado em 22 de abril de 2000 e promulgado pelo Decreto nº 3927/2001; e
documento de identidade de modelo igual ao do brasileiro, com a menção da nacionalidade do portador e referência ao
Tratado, nos termos do seu art. 22.”, na hipótese de o candidato nomeado e declarado apto na perícia médica ser cidadão
português a quem foi deferida igualdade nas condições previstas no § 1º do art. 12 da Constituição Federal.
10.9. O candidato assinará no ato da posse, declaração de que exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública, para fins
do disposto no art.37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal.
10.10. Em nenhuma hipótese haverá justificativa para os candidatos pelo não cumprimento dos prazos determinados, ou serão
aceitos documentos após as datas estabelecidas.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. O prazo de validade do concurso é de 02 (dois) anos, a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogado, uma
vez, por igual período, a juízo do Executivo Municipal.
11.2. Todas as vagas dos cargos oferecidas neste edital serão obrigatoriamente preenchidas dentro do prazo de validade do
concurso havendo candidatos habilitados.
11.3. A publicação da classificação final deste concurso será feita em duas listas, contendo, a primeira, a classificação de todos
os candidatos, inclusive a dos candidatos com deficiência, e, a segunda, somente a classificação dos candidatos com
deficiência.
11.4. Não haverá divulgação da relação de candidatos reprovados.
11.5. Em nenhuma hipótese haverá justificativa para os candidatos pelo não cumprimento dos prazos determinados, nem serão
aceitos documentos após as datas estabelecidas.
11.6. Todas as publicações referentes a este concurso até a sua homologação serão devidamente divulgadas no Quadro de
Avisos do Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, 3º andar da Prefeitura e nos sites
www.ipatinga.mg.gov.br link “Diário Oficial” e www.imam.org.br
11.7. O candidato é legalmente responsável pela veracidade das declarações prestadas e documentos apresentados sob pena
de incurso na legislação penal em qualquer tempo.
11.8. A constatação de irregularidades ou fraudes na inscrição, a não apresentação de documentos, bem como a apresentação
de documentos falsos ou inexatos devidamente confirmado através de processo apuratório, assegurado o direito de ampla
defesa e do contraditório, em qualquer época, implicará na eliminação do candidato, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.
11.9. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento de todos os atos publicados referentes a esse concurso.
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11.10. Todas as despesas relativas à participação no Concurso Público, inclusive gastos com viagens, hospedagem, alimentação,
transporte, autenticação e envio de documentos, bem como aquelas relativas à apresentação para a posse, correrão as
expensas do próprio candidato.
11.11. O candidato aprovado compromete-se a manter seu endereço atualizado, por meio de correspondência dirigida ao
Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Prefeitura. São de inteira responsabilidade do candidato
os prejuízos decorrentes da não atualização do mesmo.
11.12. O IMAM Concursos Públicos não expedirá, a favor do candidato, qualquer tipo de declaração ou atestado que se reporte à
sua classificação, bem como atestados, cópias de documentos, certificados ou certidões relativos a notas de candidatos.
11.13. A Prefeitura expedirá, a favor do candidato classificado, tão somente certidão que se reporte a sua classificação, quando
por ele solicitado.
11.14. A Prefeitura e o IMAM Concursos Públicos, entidade executora deste Concurso, não se responsabilizam por
quaisquer cursos, textos ou apostilas referentes ao concurso, ou por quaisquer informações que estejam em
desacordo com este Edital.
11.15. Todas as publicações referentes a este Concurso serão encaminhadas pela Comissão de Concurso ao setor responsável.
11.16. A homologação do concurso a que se refere este Edital é de competência do Executivo Municipal.
11.17. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a providência ou
evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital, Errata, Adendo ou Aviso, publicado nos sites
www.ipatinga.mg.gov.br link “Diário Oficial” e www.imam.org.br , devendo o candidato manter-se informado sobre as
eventuais atualizações ou retificações do presente Edital.
11.18. A legislação e alterações em dispositivos legais e normativos, com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital,
não serão objeto de avaliação nas provas deste Concurso Público.
11.19. Após a homologação do concurso, todas as informações a ele relativas, serão dadas aos interessados pela Prefeitura de
Ipatinga.
11.20. Após o término do Concurso a organizadora encaminhará toda a documentação referente a este Concurso para a Prefeitura
de Ipatinga, para arquivamento pelo período de 06 anos conforme Resolução n º 14 de 24/10/2001, do Conselho Nacional
de Arquivos (CONARQ).
11.21. Os casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Comissão de Concurso, ouvida a entidade responsável pela execução
deste concurso.
Ipatinga, 17 de junho de 2016.

MARIA CECÍLIA FERREIRA DELFINO
PREFEITA MUNICIPAL
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ANEXO I
CARGO, ESCOLARIDADE, VAGAS, VENCIMENTO, JORNADA DE TRABALHO E VALOR DA INSCRIÇÃO
OBS: Ler as atribuições dos cargos constantes do Anexo IV desse Edital

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: MÉDIO COMPLETO
Emprego / Pré-requisitos

Fiscal Municipal de Saúde (Formação em nível médio)

Total de
Vagas

Vagas Ampla
Concorrência

01

04

Vagas
Pessoas com
Deficiência

Vencimento
Inicial

Taxa de
Inscrição

Jornada
de
Trabalho
Semanal

01

R$ 1.432,87

R$ 47,00

30

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: MÉDIO TÉCNICO
Total de
Vagas

Vagas Ampla
Concorrência

Emprego / Pré-requisitos

Técnico de Contabilidade (Curso Técnico em
01
01
Contabilidade com registro no CRC)
*Técnico de Enfermagem - Área de atuação: Atenção
Hospitalar e Urgência(Curso Técnico de Enfermagem,
10
09
com registro no COREN)
**Técnico de Enfermagem – Área de atuação: Atenção à
Saúde (Curso Técnico de Enfermagem, com registro no
10
09
COREN)
Técnico de Farmácia (Curso Técnico de Farmácia)
08
07
Técnico de Segurança no Trabalho (Curso Técnico de
02
02
Segurança do Trabalho)
* Abrange as unidades hospitalares e pré-hospitalares.
** Abrange outros serviços de saúde exceto hospitalares e pré-hospitalares.

Vagas
Pessoas
com
Deficiênci
a

Vencimento
Inicial

Taxa de
Inscrição

Jornada
de
Trabalho
Semanal

00

R$ 1.432,87

R$ 50,00

30

01

R$ 1.432,87

R$ 50,00

30

01

R$ 1.432,87

R$ 50,00

30

01

R$ 1.432,87

R$ 50,00

40

00

R$ 1.432,87

R$ 50,00

30

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: SUPERIOR + REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO QUANDO O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO O
EXIGIR
Total de Vagas Ampla
Vagas Concorrência

Emprego / Pré-requisitos

Médico I/Cardiologista Adulto (Curso Superior de
Medicina com Especialização em Cardiologia e registro
no CRM)
Médico I/Cirurgião (Curso Superior de Medicina com
Especialização em Cirurgia e registro no CRM)
Médico I/Clínico Geral (Curso Superior de Medicina e
registro no CRM)
Médico I/Gastroenterologista (Curso Superior de
Medicina com Especialização em Gastroenterologia e
registro no CRM)
Médico I/Neurologista Infantil (Curso Superior de
Medicina com Especialização em Neurologia e registro
no CRM)
Médico I/Oftalmologista (Curso Superior de Medicina
com Especialização em Oftalmologia e registro no
CRM)
Médico I/Pediatra (Curso Superior de Medicina com
Especialização em Pediatria e registro no CRM)

01

01

Vagas
Pessoas com
Deficiência

03

00

07

06

01

01

01

00

01
04

01

01
04

Taxa de
Inscrição

Jornada
de
Trabalho
Semanal

R$ 4.357,95

R$ 100,00

20

R$ 4.357,95

R$ 100,00

20

R$ 4.357,95

R$ 100,00

20

R$ 4.357,95

R$ 100,00

20

R$ 4.357,95

R$ 100,00

20

R$ 4.357,95

R$ 100,00

20

R$ 4.357,95

R$ 100,00

20

00

03

01

Vencimento
Inicial

00

00
00
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Médico I/Psiquiatra Adulto (Curso Superior de Medicina
com Especialização em Psiquiatria e registro no CRM)
Médico I/Psiquiatra Infantil (Curso Superior de Medicina
com Especialização em Psiquiatria e registro no CRM)
Odontólogo - Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilofaciais (Curso Superior em Odontologia, com
especialidade na área específica e registro no órgão da
classe)
Odontólogo – Odontopediatra (Curso Superior em
Odontologia, com especialidade na área específica e
registro no órgão da classe)
Odontólogo - Pacientes com Necessidades Especiais
(Curso Superior em Odontologia, com especialidade na
área específica e registro no órgão da classe)

01

01

00

01

01

00

01

01

00

01

01

01

01

00

00

R$ 4.357,95

R$ 100,00

20

R$ 4.357,95

R$ 100,00

20

R$ 75,00

20

R$ 75,00

20

R$ 75,00

20

R$ 2.391,80

R$ 2.391,80

R$ 2.391,80
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ANEXO II
CONTEÚDO DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA
NÍVEL: MÉDIO
EMPREGOS: TÉCNICO DE CONTABILIDADE E TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CONTEÚDO DAS PROVAS
Nº QUESTÕES
Português

08

Matemática

07

Específicos

10

NÍVEL: MÉDIO
EMPREGOS: FISCAL MUNICIPAL DE SAÚDE, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E TÉCNICO DE FARMÁCIA
CONTEÚDO DAS PROVAS
Nº QUESTÕES
Português

08

Sistema Único de Saúde / Saúde Pública

07

Específicos

10

NÍVEL: SUPERIOR
EMPREGOS: TODOS
CONTEÚDO DAS PROVAS
Português

Nº QUESTÕES
15

Sistema Único de Saúde / Saúde Pública

10

Específicos

15
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ANEXO III
PROGRAMAS DAS PROVAS
NÍVEL: MÉDIO
EMPREGOS: TÉCNICO DE CONTABILIDADE E TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
PORTUGUÊS:
Texto: interpretação de texto (informativo, literário ou jornalístico). Ortografia: emprego das letras. Classes gramaticais: emprego e
flexão do substantivo, pronome e verbo. Sintaxe: termos da oração; período composto por coordenação; período composto por
subordinação; sintaxe de concordância; sintaxe de regência; sintaxe de colocação; ocorrência da crase. Pontuação: emprego da
vírgula, do ponto e vírgula e do ponto final.
MATEMÁTICA:
Problemas contextualizados envolvendo: Operações dentro do conjunto dos números Reais; Noções de conjuntos; Sequências
lógicas; Geometria plana: áreas, perímetros; Noções de geometria espacial: volume e capacidade; Equações do 1º grau;
Inequações do 1º grau; Sistemas de duas equações do 1º grau a duas incógnitas; Equações do 2º grau com uma variável no
conjunto dos números real; Noções de função do 1º grau; Noções de função do 2º grau; Noções de estatística: Médias (Aritmética
Simples e Ponderada), e possibilidades; Porcentagem, juros simples, regra de três simples e com posta; Leitura e interpretação de
gráficos e tabelas; Noções de raciocínio Lógico.
ESPECÍFICOS
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
Contabilidade Geral: Conceito, objeto de estudo, funções, finalidades, campo de aplicação, princípios contábeis; Usuários das
informações contábeis; Patrimônio, conceito e formação. Balanço Patrimonial e Equação Fundamental do Patrimônio; Plano de
Contas, e a função das contas retificadoras; Método das Partidas Dobradas e o mecanismo do débito e crédito; Elaboração do
balancete de verificação; Normas e princípios contábeis; Compras e vendas com pagamento antecipado; Operações com
mercadorias; Métodos de Avaliação de Estoques; Operações Financeiras; empréstimos e financiamentos bancários; Encerramento
de contas de resultado e a apuração de resultado; Levantamento do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício;
e do Lucro e/ou Prejuízo Acumulado. Indicadores Econômicos e Financeiros. Ética Profissional: Código de Ética Profissional do
Contabilista e a Lei que regulamenta a profissão contábil no Brasil. Contabilidade e Orçamento Público: Orçamento Público:
conceito, princípios orçamentários ou contábeis, exercício financeiro, ano financeiro e ano civil (conceito e duração), tipos de
orçamento, regimes contábeis ou orçamentários, etapas do orçamento, orçamento anual, ordenador de despesa, unidade
orçamentária, unidade administrativa e de recurso orçamentário, classificação funcional programática, Lei de Diretrizes
Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual. Receita Pública: conceito, classificação em orçamentária e extra orçamentária, categorias
econômicas, estágios da receita pública, restituição e anulação de receita, dívida ativa. Despesa Pública: conceito, classificação
orçamentária e extra-orçamentária, categorias econômicas, estágios da despesa pública, reversão e anulação, restos a pagar,
despesas de exercícios anteriores, suprimentos de fundos, créditos adicionais. Introdução à Contabilidade Pública: conceito,
organização contábil, obrigações e funções, execução analítica e sintética e contabilidade geral, sistema orçamentário, financeiro,
patrimonial e de compensação, plano de contas aplicado ao setor público. Escrituração Contábil: resultante da execução
orçamentária, independente da execução orçamentária, ajuste e encerramento. Demonstrações Contábeis: balanço orçamentário,
financeiro, patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, auditoria. Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor
público (NBC T 16). Licitação Pública: modalidades e suas aplicações no serviço público. Aspectos legais: Lei 4.320/64 e suas
alterações, Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e suas alterações, Lei 8666/93 e suas alterações, Lei 10520/2002 e
Decreto 5450/2005.

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Fundamentos de segurança do trabalho. Normatização e legislação aplicada. Fundamentos de higiene do trabalho (riscos físicos,
químicos e biológicos). Ergonomia. Epidemiologia, Toxicologia e doenças profissionais. Psicologia do trabalho. Tecnologia e
prevenção em combate. Prevenção e controle de perdas. Noções básicas de primeiros socorros. Comunicação, cadastro e
estatística dos acidentes. Custo de acidentes. Inspeção de segurança e investigação de acidentes. Outras questões versando
sobre as atribuições específicas do cargo.
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NÍVEL: MÉDIO
EMPREGOS: FISCAL MUNICIPAL DE SAÚDE, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E TÉCNICO DE
FARMÁCIA
PORTUGUÊS:
Texto: interpretação de texto (informativo, literário ou jornalístico). Ortografia: emprego das letras. Classes gramaticais: emprego e
flexão do substantivo, pronome e verbo. Sintaxe: termos da oração; período composto por coordenação; período composto por
subordinação; sintaxe de concordância; sintaxe de regência; sintaxe de colocação; ocorrência da crase. Pontuação: emprego da
vírgula, do ponto e vírgula e do ponto final.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SAÚDE PÚBLICA:
ESTRUTURA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: Histórico, legislação fundamental e normas operacionais do sistema, princípios,
estrutura administrativa e financeira, responsabilidades dos três níveis Federativos, perspectiva e desafios do sistema. O MODELO
DE ASSISTÊNCIA NO SUS: Níveis de assistência (primário, secundário e terciário), escopo da assistência: promoção da saúde,
prevenção, terapêutica e reabilitação, estrutura em rede regionalizada e hierarquizada, responsabilidade sanitária, humanização do
cuidado, características e funções da atenção primária à saúde, estratégia de saúde da família, gestão da assistência e gestão da
clínica, organização da rede de urgência e emergência, regulação da assistência, planejamento em saúde pública.
EPIDEMIOLOGIA: Epidemiologia no planejamento da assistência: Indicadores de saúde (conceitos, cálculo e interpretação).
Sistemas de informação do SUS e seu uso no planejamento. Epidemiologia das doenças transmissíveis (cadeia causal e
mecanismos de prevenção para as principais patologias transmissíveis no país). HUMANIZAÇÃO E SAÚDE.

ESPECÍFICOS
FISCAL MUNICIPAL DE SAÚDE:
Noções de Microbiologia. Meio ambiente; saneamento básico; poluição atmosférica e sonora. Coleta, transporte e destinação do
lixo. Vigilância nutricional: armazenamento e qualidade dos alimentos. Qualidade da água para consumo humano. Lei
2914/2011.Higiene sanitária e boas práticas na manipulação de alimentos RDC 216/2004 ANVISA E RDC 275/2002 ANVISA.
Estabelecimentos de saúde e de uso coletivo. Condições de medicamentos e desinfetantes. Saúde do trabalhador: equipamentos
de segurança e situações de risco. Vigilância sanitária em Ipatinga:Código de Saúde Municipal Lei 1483/96 e Decreto 3923/98.
Vacinação, campanha de combate aos vetores e roedores.Lei 2914/2011.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM – ÁREAS DE ATUAÇÃO: ATENÇÃO A SAÚDE
Legislação de Enfermagem, ética, bioética, direitos, deveres e competências profissionais. Noções de anatomia e fisiologia.
Procedimentos de enfermagem. Termos técnicos de enfermagem. Verificação e avaliação dos parâmetros vitais. Administração de
medicamentos pela via parenteral (principais vias de administração, cuidados, cálculo de doses). Assistência de enfermagem ao
recém-nascido normal e patológico. Assistência de enfermagem à criança e ao adolescente. Assistência de enfermagem à mulher
no ciclo gravídico puerperal (gravidez, parto e puerpério). Aleitamento materno. Assistência de enfermagem ao paciente adulto e
idoso. Assistência de enfermagem a pacientes em situações clinicas. Assistência de enfermagem em situações de urgência e
emergência. Assistência de enfermagem em Saúde do Trabalhador. Assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico. Assistência
de enfermagem a pacientes portadores de feridas. Assistência integral à saúde mental. Epidemiologia, prevenção e controle de
infecções. Doenças de notificação compulsória. Doenças infectocontagiosas e parasitárias. Doenças Sexualmente Transmissíveis e
AIDS. Noções de imunização (calendário básico de imunização, eventos adversos na administração de vacinas). Conservação de
imunobiológicos (rede de frio). Abordagem do paciente: abordagem, acolhimento e humanização da assistência de enfermagem.
Saúde Pública: Organização dos serviços de saúde e políticas públicas no Brasil. SUS: princípios, diretrizes, controle social.
Atenção primária e Estratégia de Saúde da família (ESF): legislação específica. Ações de prevenção, promoção e vigilância em
saúde. Educação para saúde.
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - ÁREA DE ATUAÇÃO: ATENÇÃO HOSPITALAR E URGÊNCIA:
Abordagem do paciente: abordagem, acolhimento e humanização da assistência de enfermagem. Administração de medicamentos
pela via parenteral (principais vias de administração, cuidados, cálculo de doses). Assistência de enfermagem à criança e ao
adolescente. Assistência de enfermagem a pacientes em situações clinicas. Assistência de enfermagem a pacientes portadores de
feridas. Assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico. Assistência de enfermagem ao paciente idoso. Assistência de
enfermagem ao recém-nascido normal e patológico. Assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência.
Assistência integral à saúde mental. Código de ética: direitos, deveres e competências profissionais. Conservação de
imunobiológicos (rede de frio). Doenças de notificação compulsória. Doenças infecto-contagiosas e parasitárias. Doenças
Sexualmente Transmissíveis e AIDS. Epidemiologia, prevenção e controle de infecções. Noções de fisiologia. Noções de
imunização (calendário básico de imunização, eventos adversos na administração de vacinas). Procedimentos de enfermagem.
Termos técnicos de enfermagem. Verificação e avaliação dos parâmetros vitais. Cuidados intensivos e de média Complexidade a
pacientes internados e ou em observação.
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TÉCNICO EM FARMÁCIA:
Conceitos básicos em farmacologia: droga, fármaco, medicamento, denominação comum brasileira, especialidade farmacêutica.
Sistema métrico decimal: medidas de massa e volume. Formas de expressão de concentrações na manipulação farmacêutica. A
Farmácia Hospitalar e o Controle de Infecções Hospitalares. Armazenamento e Conservação de Medicamentos. Princípios Básicos
de Farmacotécnica: formas sólidas, semi-sólidas, líquidas, retais e vaginais, oftálmicas, auriculares e parenterais. Prescrições
médicas. Sistemas de distribuição de medicamentos. Nutrição parenteral: componentes e técnica de preparo. Medicamentos:
cuidados no armazenamento, dispensação e preparo. Legislação Farmacêutica: Regulamento de Medicamentos Genéricos:
critérios para prescrição e dispensação Regulamento Técnico sobre Boas Práticas de Manipulação de Medicamentos em Farmácias
Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, e suas atualizações Regulamento Técnico para a Terapia de Nutrição Parenteral
Regulamento Técnico de Funcionamento dos Serviços de Terapia Antineoplásica Outras questões versando sobre as atribuições
específicas do cargo.

NÍVEL: SUPERIOR
EMPREGOS: TODOS
PORTUGUÊS:
Texto: interpretação de texto (informativo, literário ou jornalístico). Ortografia: emprego das letras. Classes gramaticais: emprego e
flexão das palavras variáveis; emprego das palavras invariáveis. Sintaxe: os termos da oração; as orações coordenadas; as
orações subordinadas; as orações reduzidas; sintaxe de concordância; sintaxe de regência; sintaxe de colocação; ocorrência da
crase. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SAÚDE PÚBLICA:
ESTRUTURA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: Histórico, legislação fundamental e normas operacionais do sistema, princípios,
estrutura administrativa e financeira, responsabilidades dos três níveis Federativos, perspectiva e desafios do sistema. O MODELO
DE ASSISTÊNCIA NO SUS: Níveis de assistência (primário, secundário e terciário), escopo da assistência: promoção da saúde,
prevenção, terapêutica e reabilitação, estrutura em rede regionalizada e hierarquizada, responsabilidade sanitária, humanização do
cuidado, características e funções da atenção primária à saúde, estratégia de saúde da família, gestão da assistência e gestão da
clínica, organização da rede de urgência e emergência, regulação da assistência, planejamento em saúde pública.
EPIDEMIOLOGIA: Epidemiologia no planejamento da assistência: Indicadores de saúde (conceitos, cálculo e interpretação).
Sistemas de informação do SUS e seu uso no planejamento. Epidemiologia das doenças transmissíveis (cadeia causal e
mecanismos de prevenção para as principais patologias transmissíveis no país). – Fundamentos de epidemiologia clínica (principais
tipos de estudo e interpretação dos resultados). ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR: Regulação da assistência suplementar,
tendências e perspectivas. HUMANIZAÇÃO E SAÚDE.

ESPECÍFICOS
MÉDICO I / CARDIOLOGISTA ADULTO:
Anatomia do coração. Arritmias cardíacas. Avaliação Pré-operatória. Cardiopatias congênitas, cianóticas e acianóticas. Código de
Ética Médica. Dispositivos cardíacos implantáveis. Doença isquêmica do coração. Doenças arteriais periféricas. Doenças
cerebrovasculares. Doenças da aorta. Doenças do pericárdio. Doenças valvares cardíacas. Eletrocardiografia – interpretação.
Endocardites. Endomiocardiopatias. Fisiologia do coração. Hipertensão arterial sistêmica. Insuficiência Cardíaca Congestiva.
Métodos propedêuticos em cardiologia. Síncope – Morte súbita de origem cardíaca. Tumores cardíacos. Análise segmentar das
cardiopatias congênitas. Anatomia do coração normal. Cardiopediatria: Epidemiologia das enfermidades cardiovasculares
congênitas e adquiridas do feto ao adolescente. Ecocardiografia Doppler normal e nas cardiopatias adquiridas e congênitas
(pulsada, colorida, tecidual) e as diversas técnicas de estudos ecocardiográficos Doppler (transtorácico, ecocardiografia de stress,
fetal e transesofágica). Eletrocardiograma normal e nas cardiopatias adquiridas e congênitas. Enfermidades estruturais adquiridas:
incidência, anatomia, fisiopatologia, exame clínico, exames complementares para diagnóstico, tratamento, seguimento.
Enfermidades estruturais congênitas (incidência, anatomia, fisiopatologia, exame clínico, exames complementares para diagnóstico
tratamento seguimento). Exame clínico cardiovascular normal e nas cardiopatias adquiridas e congênitas. Farmacologia das drogas
cardiovasculares de uso na criança e no adolescente. Fisiologia cardiovascular normal. Fisiopatologia dos curtos circuitos direito >
esquerda. Fisiopatologia dos curtos circuitos esquerdo > direita. Genética e enfermidades cardiovasculares. Hemodinâmica
diagnóstica e intervencionista: indicações para o estudo hemodinâmico angiográfico nas cardiopatias adquiridas e congênitas;
posições angiográficas no estudo das enfermidades cardiovasculares; principais indicações para intervenção por cateteres nos
defeitos cardiovasculares congênitos. Outras modalidades de obtenção de diagnóstico por imagem: ressonância magnética,
radioisótopos. Radiografia de tórax normal e nas cardiopatias adquiridas e congênitas. Teste ergométrico na criança.
MÉDICO I / CIRURGIÃO
Abdômen agudo. Afecções cirúrgicas do baço. Anatomia, fisiologia, métodos diagnósticos, abordagem cirúrgica das afecções
cirúrgicas do diafragma. Anatomia, fisiologia, métodos diagnósticos, patologias benignas e malignas, abordagem cirúrgica das
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afecções cirúrgicas em tireoide e paratireoide. Anatomia, fisiologia, métodos diagnósticos, patologias benignas e malignas,
abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas do esôfago. Anatomia, fisiologia, métodos diagnósticos, patologias benignas e
malignas, abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas do estômago e duodeno. Anatomia, fisiologia, métodos diagnósticos,
patologias benignas e malignas, abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas do intestino delgado. Anatomia, fisiologia, métodos
diagnósticos, patologias benignas e malignas, abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas do cólon, reto e ânus. Anatomia,
fisiologia, métodos diagnósticos, patologias benignas e malignas, abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas do fígado. Anatomia,
fisiologia, métodos diagnósticos, patologias benignas e malignas, abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas das vias biliares.
Anatomia, fisiologia, métodos diagnósticos, patologias benignas e malignas, abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas do
pâncreas. Anatomia, fisiologia, métodos diagnósticos, patologias benignas e malignas, abordagem cirúrgica das afecções cirúrgicas
das supra-renais. Anatomia, fisiologia, métodos diagnósticos, patologias benignas e malignas, abordagem cirúrgica das afecções
cirúrgicas do retro-peritônio. Anatomia, fisiologia, métodos diagnósticos, patologias benignas e malignas, abordagem cirúrgica das
afecções cirúrgicas do mesentério. Antibioticoprofilaxia. Atendimento ao politraumatizado. Atendimento inicial, métodos
propedêuticos e terapêuticos. Avaliação e preparo do paciente no pré-operatório/ generalidades. Avaliação pós-operatório. Choque.
Código de Ética Médica. Complicações em cirurgia. Distúrbios hidro-eletrolíticos. Fisiopatologia da peritonite, abordagem
diagnóstica e condutas. Generalidades. Hemostasia e princípios de hemoterapia. Hérnias da parede abdominal. Hidratação venosa.
Infecção em cirurgia. Peritonites e abscessos intra-abdominais. Pré-operatório em condições especiais (disbéticos, cardiopatas,
ictéricos, pacientes em uso de corticoides, distúrbio de coagulação). Resposta endócrina e metabólica ao trauma. Risco de infecção
para cirurgião e equipe de saúde. Síndrome compartimento abdominal. Traumatismo abdominal. Traumatismo da região cervical.
Traumatismo torácico. Traumatismo vascular e cardíaco.
MÉDICO I / CLÍNICO GERAL:
Abordagem clínica das orofaringites agudas. Abordagem do paciente com linfadenopatia e esplenomegalia. Abordagem do paciente
com sangramento e trombose. Abordagem inicial do trauma. Acidentes com animais peçonhentos. Alcoolismo e Tabagismo. Alergia
medicamentosa e à picadas de insetos. Alimentação. Obesidade. Anafilaxia. Desnutrição. Anemias. Antibioticoterapia. Artrite
reumatóide. Aspectos básicos do diagnóstico por imagem. Atendimento à parada cardiorrespiratória. Assistência ventilatória.
Instabilidade hemodinâmica. Demências. Dengue. Diabetes mellitus. Diagnóstico diferencial das adenomegalias. Dislipidemias.
Distúrbios da tireóide. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. Doença inflamatória pélvica e a dor pélvica. Doença pulmonar
obstrutiva crônica. Asma. Pneumonias. Afecções respiratórias agudas. Doenças cloridopépticas (Úlcera Péptica, DRE). Doenças
infectocontagiosas: Influenza H1NI. Gripe e Resfriado. Doenças sexualmente transmissíveis (abordagem sindrômica). AIDS. Dor
abdominal. Diarréia. Parasitoses intestinais, Esquistossomose. Constipação intestinal. Dorsalgia e cervicoalgias. Emergências
clínicas e cirúrgicas. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica. Farmacologia clínica.
Gastrite. Dispepsia sem úlcera e dor torácica não-cardíaca. Neoplasias do estômago e do intestino grosso. Gota e metabolismo do
ácido úrico. Hepatites. Hiperplasia prostática benigna e câncer de próstata. Hipertensão arterial. Insuficiência cardíaca. Cardiopatia
isquêmica. Abordagem clínica das arritmias cardíacas supraventriculares. Iatrogenia. Imunização no adulto. Imunodeficiência.
Infecção urinária, renal e renal crônica. Intoxicações exógenas. Leishmaniose tegumentar e visceral. Leucopenia e leucocitose.
Manipulação e observação de pacientes críticos. Morte encefálica - diagnóstico e legislação. Pancreatite. Cirrose hepática. Doença
da vesícula biliar e dos ductos biliares. Patologias dermatológicas mais prevalentes. Exantemas. Política Nacional de Atenção
Primária em Saúde e Atenção às Urgências. Princípios gerais da terapêutica e da prescrição. Problemas mais comuns de
oftalmologia, ortopedia e ginecologia. Procedimentos invasivos de diagnóstico e tratamento. Rastreamento de neoplasias. Reações
adversas às drogas e aos alimentos. Síncope e Cefaléias. Vertigens. Depressão. Ansiedade. Síndromes coronarianas agudas.
Tratamento de feridas. Traumatismo cranioencefálico. Tromboembolia. Tuberculose. Hanseníase. Urgências: cardiovasculares,
pulmonares, dermatológicas, infectocontagiosas, gastrointestinais, hepáticas, endócrinas, reumáticas, hematológicas e das vias
urinárias.
MÉDICO I / GASTROENTEROLOGISTA:
Câncer do esôfago. Câncer do pâncreas. Câncer gástrico. Cirrose hepática. Código de Ética Médica. Colelitíase e colecistite. Colite
ulcerativa. Diarreias agudas e crônicas. Doença de Crohn. Doença diverticular do intestino grosso. Esofagite de refluxo. Gastrites.
Hemorragia digestiva alta. Hemorragia digestiva baixa. Hepatite aguda e crônica. Hérnia hiatal. Neoplasias do intestino. Pancreatite
aguda e crônica. Parasitoses. Síndrome do Cólon irritável. Síndrome do Crohn. Úlcera péptica.
MÉDICO I/ NEUROLOGISTA INFANTIL
Código de Ética Médica. Disfunção cerebral mínima. Doenças extrapiramidais. Doenças infecciosas. Doenças Vasculares aspectos neurológicos. Epilepsia e desordens convulsivas Cefaleias. Esclerose múltipla. Hemorragias subaracnoides.
Manifestações neurológicas da diabete. Miastenia grave. Neuropatias. Paralisia facial. Síndrome de hérnia de disco lombar e
cervical. Líquor céfaloraquidiano. Síndrome de hipertensão intracraniana. Acidentes vasculares cerebrais na infância. Afecções dos
gânglios da base. Ataxias agudas. Cefaléias. Comas. Comprometimento neurológico em doenças sistêmicas. Dificuldades e
distúrbios do aprendizado escolar. Distúrbios do comportamento. Distúrbios do desenvolvimento do sistema nervoso. Distúrbios do
sono. Doenças desmielinizantes. Doenças Neurocutâneas. Doenças Neurológicas Heredodegenerativas. Doenças
neuromusculares. Encefalopatias não progressivas e progressivas. Epilepsia e distúrbios paroxísticos de natureza não epiléptica.
Exame neurológico do recém–nascido ao adolescente. Hipertensão intracraniana. Infecções congênitas. Infecções do sistema
nervoso. Lisossomopatias. Peroxissomopatias. Traumatismo craniencefálico. Tumores do SNC.
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MÉDICO I/ OFTALMOLOGISTA
Ciências Básicas em Oftalmologia: Anatomia, histologia, embriologia, bioquímica, fisiologia, genética, imunologia, patologia,
microbiologia e farmacologia. Código de Ética Médica. Oftalmologia Clínica e cirúrgica: Semiologia oftalmológica. Afecções
orbitárias. Afecções palpebrais. Afecções do sistema lacrimal. Afecções conjuntivais. Afecções corneanas. Afecções do cristalino.
Afecções esclerais. Afecções do vítreo e da retina. Afecções neuroftalmológicas. Estrabismos. Glaucomas. Uveítes. Refração e
lentes de contato. Visão subnormal. Alterações oftalmológicas em doenças sistêmicas. Trauma e urgências em oftalmologia.
Oftalmologia preventiva: Prevenção na atenção primária (alterações de hábitos com os olhos, condições ergonômicas para o
trabalho com os olhos, elementos da dieta essenciais para os olhos, imunização e saúde ocular, prevenção de doenças oculares
em doenças sistêmicas). Saúde ocular do recém-nascido, de lactentes e pré-escolares, de escolares e adolescentes, do adulto e do
idoso.
MÉDICO I / PEDIATRA:
Adenomegalias. Afecções cirúrgicas mais comuns. Afecções respiratórias agudas e crônicas. Aleitamento materno. Alimentação
complementar saudável. Anemias. Anomalias cromossômicas. Antibióticos: grupos principais, mecanismos de ação, bases para
associação, resistência bacteriana. Asma aguda e persistente. Atendimento ao adolescente: aspectos gerais e especificidades.
Atendimento ao Recém Nascido. Baixa estatura. Código de Ética Médica. Constipação intestinal. Convulsões. Crescimento e
desenvolvimento. Dermatoses comuns. Desidratação e reidratação. Desnutrição. Diabetes mellitus. Diarréia aguda e crônica.
Distúrbios relativos da conduta na infância. Doenças exantemáticas. Erros inatos do metabolismo. Esquistossomose mansoni.
GNDA. Hematúria. Hepatoesplenomegalias. Hipertensão arterial. Hipotireoidismo. Icterícias. Imunização. Infecção do trato urinário.
Infecções. Intoxicações. Obesidade. Parasitoses. Prevenção e risco de acidentes. Refluxo gastro esofágico. Saúde bucal. Síndrome
da imunodeficiência adquirida. Síndrome nefrótica. Sopro cardíaco e cardiopatias. Tuberculose. Violência contra crianças e
adolescentes. Vitaminas (carências e excessos).
MÉDICO I / PSIQUIATRA ADULTO E INFANTIL:
A questão da Saúde e da Doença e suas determinações históricas. Abordagem ao usuário de drogas e vítima de violência. Clínica
Psiquiátrica: Processos demenciais; Deficiência Mental; Psicoses orgânicas e sintomáticas; Esquizofrenia; Transtorno delirante;
Transtorno Bipolar do Humor; Transtorno Depressivo; Transtornos da Ansiedade; Uso abusivo e dependência de substâncias
psicoativas; Transtornos da personalidade. Código de Ética profissional. Formas de psicoterapia. Legislação e Políticas Públicas
sobre Drogas no Brasil. Política de Saúde Mental no Brasil e experiências de desospitalização. Política de saúde. Psicossociologia.
Semiologia
e
psicopatologia:Sensopercepção-Atenção-Consciência-Memória-Impulso-Instinto-Vontade-PensamentoPsicomotricidade-Afetividade. Terapêutica Psiquiátrica: Psicofarmacologia. Psicoterapias. A história das relações entre sociedade e
loucura: a loucura nas diferentes épocas; a Grande Internação; o nascimento do hospital psiquiátrico; o saber e o poder
psiquiátricos na constituição do conceito de doença mental. A legislação referente à Saúde Mental e ao campo de proteção da
criança e do adolescente. Abordagem ao usuário de drogas e vítima de violência. As Reformas Psiquiátricas: as experiências
reformistas (comunidades terapêuticas, psiquiatria de setor, psiquiatria preventiva); as experiências em ruptura com o modelo
psiquiátrico tradicional (a antipsiquiatria, a psiquiatria democrática). Modelos atuais de Reforma Psiquiátrica, especialmente as
experiências brasileira e italiana. As relações entre saúde mental, cidadania, pedagogia e direito. Clínica psiquiátrica da criança e
do adolescente: Nosografia, nosologia e psicopatologia. Noções básicas de psicanálise aplicada ao campo da saúde mental da
criança, adolescente e suas famílias. Processos e etapas do desenvolvimento infantil. Saberes e poderes no campo da saúde
mental: impasses e confrontos.
ODONTÓLOGO – CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAIS:
Acessos cirúrgicos; Anestesia Geral em Cirurgia Bucomaxilofacial; Anestésicos e Técnicas de Anestesia Local; Avaliação Pré e
Pós-Operatória; Cirurgia das Glândulas Salivares; Cirurgia dos Cistos Odontogênicos; Cirurgia dos Tumores Odontogênicos;
Cirurgias com Finalidade Protética; Complicações Bucossinusais; Complicações em Exodontias; Conceitos de Biossegurança em
Cirurgia Bucomaxilofacial Assepsia, Anti-sepsia, Esterilização e Biossegurança; Disfunsões das Articulações Temporomandibulares;
Emergências em Cirurgia Bucal; Emergências Médicas em Odontologia; Ética Profissional e Legislação; Exodontias; Cirurgia dos
Dentes Inclusos; Farmacologia em Cirurgia Bucal: Terapêutica medicamentosa; mecanismos básicos de ação das drogas - Efeitos
sobre o Sistema Nervoso; Fraturas; Hiperplasias Reacionais Inflamatórias; Infecções Odontogênicas. Princípios de Diagnóstico
Diferencial e Biópsia; Mioartropatias do sistema estomatognático e dores orofaciais; Neuralgia do trigêmeo; Noções Básicas de
Cirurgia Hospitalar; Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Saúde Bucal: Estratégia Saúde da Família; Prática
odontológica baseada na promoção de saúde: epidemiologia das doenças bucais; Princípios de Anestesia Local na Prática
Cirúrgica; Problemas Relacionados a Algumas Condições Sistêmicas; Psicofarmacologia; Reparação Tecidual; Semiologia oral:
Anamnese, métodos e técnicas de exame, diagnóstico, plano de tratamento; Técnica Cirúrgica;Princípios de Técnica Cirúrgica:
Diérese, Hemostasia, Síntese, instrumentais, tipos de sutura e fios; Traumatologia Bucomaxilofacial. Urgências e emergências
Odontológicas.
ODONTÓLOGO – ODONTOPEDIATRIA:
A Cárie Dentária. Risco e Atividade de Cárie; Abordagem do Traumatismo Dentário; Analgésicos e Antimicrobianos; Análise da
dentição decídua; Crescimento e desenvolvimento crânio-facial; Terapêutica das Alterações do Desenvolvimento da Dentadura
Decídua; Anestesia Local em Odontopediatria: tipos de anestésicos, técnicas anestésicas, indicações e contra-indicações,
acidentes, medicação de emergência; Anomalias dentárias. Defeitos de Desenvolvimento do Esmalte na Dentição Decídua;
Biossegurança e controle de infecção em odontologia; Cirurgia em odontopediatria; Dentística Restauradora em Odontopediatria;
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Erupção Dentária. Desenvolvimento das dentaduras decídua, mista e permanente: características clínicas; Ética Profissional e
Legislação; Hábitos Bucais Deletéreis; Maloclusões na Primeira Infância. Diagnóstico, prevenção e tratamento das maloclusões;
Manejo de paciente infantil; O Tratamento Restaurador Atraumático (ART); Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional
de Saúde Bucal: Estratégia Saúde da Família; Prática odontológica baseada na promoção de saúde: epidemiologia das doenças
bucais; Radiologia em odontopediatria; Semiologia oral: Anamnese, métodos e técnicas de exame, diagnóstico, plano de
tratamento; Terapia Pulpar em Dentes Decíduos e Permanentes Jovens; Utilização de Selantes; Utilização do Fluoreto. Urgências e
emergências Odontológicas.
ODONTÓLOGO – PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS:
Anamnese e cuidados especiais em assistência odontológica clínica; Anestesia geral; Anestesia locorregional oral: técnicas,
anestésicos, indicações e contraindicações, acidentes, medicação. Atendimento clínico; Controle da lesão e reabilitação do usuário;
Biossegurança e controle de infecção em odontologia; Cariologia: etiologia, etiopatogenia, epidemiologia, terapêutica e prevenção;
Comunicação verbal e não-verbal; Conceito, classificação e protocolo de tratamento a pacientes: com fissuras labiopalatais,
pacientes oncológicos, pacientes soropositivos, hepatites virais e endocardite bacteriana, anemia, hemofilia, leucemia, hipertensão
arterial, angina, diabetes, nefropatias, transplantados, anafilaxia e outras alergias medicamentosas, sífilis, tuberculose, epilepsia,
gestação, deficiências (física, intelectual, auditiva, visual e múltipla); Contenção física e mecânica; Controle de infecções;
Curetagem subgengival, técnicas, indicações e contra-indicações; Dentística: preparo de cavidades, materiais de proteção do
complexo pulpodentário, materiais restauradores, Diagnósticos em patologias bucais; Doenças virais de transmissão ocasional;
Ética Profissional e Legislação; Exames clínicos e diagnósticos; Fluorose: diagnóstico e tratamento; Fluorterapia; toxologia do flúor;
Indicações e contra-indicações do tratamento não invasivo de lesões de cárie, tratamento conservador do complexo dentina-polpa;
Odontopediatria; Orientação para a saúde bucal; Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Saúde Bucal: Estratégia
Saúde da Família; Prática odontológica baseada na promoção de saúde: epidemiologia das doenças bucais; Procedimentos
cirúrgicos de pequeno e médio porte, extração simples, sem odontosecção e com odontosecção, extração com alveoloplastia,
biópsias, suturas, drenagem de manifestações agudas e crônicas; Proteção radiológica. Radiografia e revelação; Saúde bucal
preventiva e curativa; Sedação consciente; Semiologia oral: Anamnese, métodos e técnicas de exame, diagnóstico, plano de
tratamento. Urgências e emergências Odontológicas.
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ANEXO IV
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
FISCAL MUNICIPAL DE SAÚDE
SÚMULA: Fazer cumprir o que ordena a lei, com relação à saúde e higiene pública, através da fiscalização e orientação aos
estabelecimentos da indústria, comércio e prestadores de serviços.
ATRIBUIÇÕES:
Fazer cumprir a legislação municipal relativa à saúde e higiene, mediante: fiscalização e orientação permanente; lavratura de auto
de infração e imposição de multas; apreensão de bens e mercadoria; interdição de estabelecimentos; cumprimento de diligências;
informações e requerimentos de acordo com normas e procedimentos do setor; Desempenhar outras tarefas concernentes à
fiscalização de acordo com legislação pertinente; Coletar material para análise laboratorial; Realizar inquéritos epidemiológicos
inerentes ao aparecimento de surtos de intoxicação causada por alimentos contaminados; Fiscalizar as condições de saúde e
higiene as pessoas que trabalham em estabelecimentos sujeitos ao alvará de autorização sanitária; Coletar dados para
levantamentos estatísticos que subsidiem a análise e o planejamento da vigilância sanitária do Município; Participar de campanhas
de levantamento de vetores; Participar de campanhas de vacinação, controle e combate a vetores e roedores; Colaborar no
planejamento e programação das atividades de fiscalização; Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento da ação fiscalizadora;
Atender às normas de segurança e higiene do trabalho; Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.
MÉDICOS
SÚMULA: Prestar serviços médicos à comunidade, atendendo a pacientes, orientando, prescrevendo e acompanhando a evolução
do tratamento e participando de programas de saúde pública.
ATRIBUIÇÕES COMUNS:
Prestar assistência médica à comunidade, examinando os pacientes, diagnosticando e prescrevendo medicamentos ou outros
tratamentos próprios da medicina terapêutica ou preventiva, observando os princípios no código de ética médica; Requerer exames
clínicos laboratoriais, analisá-los e avaliá-los para fins de diagnóstico e tratamento; Manter em arquivo os registros dos pacientes,
de acordo com o procedimento previsto; Encaminhar pacientes para tratamento especializado, quando necessário; Efetuar
atendimento em casos de urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas, quando necessário; Valorizar a relação médico-paciente
e médico-família como parte de um processo preventivo/terapêutico e de confiança; Oportunizar os contatos com indivíduos sadios
ou doentes, visando abordar os aspectos terapêuticos preventivos e de educação sanitária; Empenhar-se em manter seus clientes
saudáveis, quer venham às consultas ou não; Empenhar-se na promoção e manutenção da saúde coletiva com métodos e ações
efetivas; Executar as ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência; Executar as ações de
assistência nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao adulto, ao idoso e aos portadores de
necessidades especiais, realizando atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais, entre
outros; Executar ações que possam promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável;
Discutir de forma permanente, junto à equipe de trabalho e a comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os direitos à saúde
e as bases legais que os legitimam; Responsabilizar-se pela emissão de laudos médicos para fins diversos e previstos em lei;
Participar do planejamento de assistência à saúde, articulando-se com outras instituições para implementação de ações integradas;
Participar do planejamento e executar programas de treinamento, na área de saúde; Realizar ou participar de reuniões com a
comunidade para desenvolver ações de melhoria de condições de saúde; Participar de programas de saúde pública e de medicina
preventiva, integrando equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da equipe e
promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população; Emitir
atestados de saúde, sanidade e aptidão física e de óbito, para atender a determinações legais e administrativas nos casos previstos
em lei; Atender às normas de segurança e higiene do trabalho; Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia
imediata.

MÉDICO I/CARDIOLOGISTA ADULTO
Tratar de afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para promover ou recuperar a
saúde dos pacientes; Diagnosticar afecções cardíacas, realizando anamnese, auscultação, radioscopia e por outros processos,
para estabelecer a conduta terapêutica; Supervisionar a realização de eletrocardiograma ou executa-o, manipulando
eletrocardiógrafo e monitores, para auxiliar no diagnóstico e/ou controlar a evolução do tratamento; Realizar exames especiais, tais
como a angiocardiografia, punições e outros exames cardiodinâmicos, utilizando aparelhos e instrumental especializado, para
determinar com exatidão a gravidade e extensão da lesão cardíaca; Preparar clinicamente os pacientes para cirurgia,
acompanhando a evolução da cardiopatia, tratando-a adequadamente, para prevenir intercorrências e acidentes no ato cirúrgico;
Controlar o paciente durante a realização de cirurgias cardíacas ou, quando necessário, mantendo o controle pela auscultação,
eletrocardiógrafo, monitoragem e outros exames, para obter o andamento satisfatório das mesmas; Fazer cirurgias do coração e de
outros órgãos torácicos, utilizando aparelho coração- pulmão artificial, pelo sistema extracorpóreo, a fim de implantar marcapasso,
trocar válvulas, fazer anastomose de ponte de safena, transpor artérias mamárias, para correção de determinadas arritmias,
insuficiências e outras moléstias; Fazer controle periódico de doenças hipertensivas, de Chagas, toxoplasmose, sífilis e cardiopatias
isquêmicas, praticando exames clínicos, eletrocardiogramas e exames laboratoriais, para prevenir a instalação de insuficiências
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cardíacas, pericardites e outras afecções; Fazer detecção de moléstias reumatismais em crianças e adolescentes, praticando
exames clínicos e laboratoriais, para prevenir a instalação de futuras cardiopatias; Emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão
física e de óbito, para atender a determinações legais e administrativas.

MÉDICO I/CIRURGIÃO
Realizar intervenções cirúrgicas, utilizando os recursos técnicos e materiais apropriados, para extrair órgãos ou tecidos patológicos
ou traumatizados, corrigir seqüelas ou lesões e/ou estabelecer diagnóstico cirúrgico ou definitivo; Examinar o paciente, fazendo
anamnese e utilizando instrumentos ou aparelhos especiais, para avaliar a necessidade da intervenção cirúrgica; Estudar o caso
clínico, analisando o prontuário do paciente, para estabelecer o diagnóstico e o método operatório indicado ao caso; Requisitar
exames laboratoriais pré-operatórios, preenchendo formulários próprios, para avaliar as condições físicas do paciente e prevenir
problemas intra ou pós-operatórios; Prescrever tratamento de manutenção ou melhora do estado geral, indicando transfusão de
sangue, dieta, repouso ou exercícios físicos e medicação, a fim de melhorar as condições físicas do paciente para a intervenção
cirúrgica; Operar o paciente, utilizando técnicas apropriadas a cada tipo de intervenção cirúrgica, para possibilitar a cura das lesões
ou enfermidades; Acompanhar o paciente no pós-operatório, examinando-o periodicamente e/ou requisitando exames
complementares, para avaliar os resultados da cirurgia e os progressos obtidos pelo paciente; Atender a urgências clínicas e
cirúrgicas; Emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e de óbito, para atender a determinações legais e administrativas.

MÉDICO I/CLÍNICO GERAL
Prestar serviços médicos à comunidade, atendendo a pacientes, prescrevendo e acompanhando a evolução do tratamento e
participando de programas de saúde pública; Prestar assistência médica à comunidade, examinando os pacientes, diagnosticando
e prescrevendo medicamentos ou outros tratamentos próprios da medicina terapêutica ou preventiva; Requerer exames clínicos
laboratoriais; analisá-los e avaliá-los para fins de diagnóstico e tratamento; Manter em arquivo os registros dos pacientes, de acordo
com procedimento previsto; Efetuar atendimento em casos de urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; Encaminhar
pacientes para tratamento especializado; Efetuar exames médicos admissionais para o pessoal da Prefeitura Municipal; Colaborar
em programas de fiscalização sanitária; Responsabilizar-se pela emissão de laudos médicos para fins diversos; Participar do
planejamento de assistência à saúde, articulando-se com outras instituições para implementação de ações integradas; Participar do
planejamento e executar programas de treinamento, na área de saúde; Realizar ou participar de reuniões com a comunidade para
desenvolver ações de melhoria das condições de saúde; Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva,
integrando equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da equipe e promovendo a
operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população; Emitir atestados de saúde,
sanidade e aptidão física e de óbito, para atender a determinações legais e administrativas.
MÉDICO I/ GASTROENTEROLOGISTA
Examinar o paciente, fazendo anamnese , para identificar possíveis causas da patologia. Requisitar exames clínicos e subsidiários,
preenchendo formulários próprios, para avaliar as condições físicas do paciente. Estudar o caso clínico, analisando o prontuário do
paciente, para estabelecer o diagnóstico e o plano terapêutico. Prescrever tratamento, indicando medicamentos e medidas gerais,
para possibilitar o controle ou cura da doença. Planejar e desenvolver programas educativos, promovendo palestras e dando
orientações, para possibilitar a profilaxia das moléstias relativas à especialidade. Emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão
física e de óbito, para atender a determinações legais e administrativas. Atender a urgências clínicas.
MÉDICO I/ NEUROLOGISTA INFANTIL
Realizar punções ou infiltrações no canal raqueano, ventrículo, nervos e troncos nervosos, utilizando seringas e agulhas especiais,
para possibilitar a descompressão dos mesmos, introduzir medicamentos e para outros fins. Indicar e/ou executar cirurgia
neurológica, empregando aparelhos e instrumentos especiais, para preservar ou restituir a função neurológica. Interpretar
resultados de exames de líquor e de neurofisiologia clínica, comparando-os com os dados normais, para complementar
diagnósticos. Realizar exames radiográficos, injetando substâncias radiopacas em veias, artérias e outros órgãos, para localizar o
processo patológico; faz exame eletromiográfico, empregando aparelhagem especial, para diagnosticar as afecções do sistema
nervoso periférico. Planejar e desenvolver programas educativos com relação ao epilético, orientando o paciente e a sociedade,
para reduzir a incidência ou os efeitos da moléstia e promover a integração do paciente em seu meio. Planejar e desenvolver
programas de prevenção de infestações, especialmente cicticerose, moléstia de Chagas, icticereose, meningite e outras, realizando
campanhas de orientação, para diminuir a incidência destas moléstias ou minorar seus efeitos.Emitir atestados de saúde, sanidade
e aptidão física e de óbito, para atender a determinações legais e administrativas. Atender a urgências clínicas e cirúrgicas.
MÉDICO I/ OFTALMOLOGISTA
Examinar os olhos, utilizando técnica e aparelhagem especializada, como oftalmômetro e outros instrumentos, para determinar a
acuidade visual, vícios de refração e alterações de anatomia decorrentes de doenças gerais, como diabetes, hipertensão, anemia e
outras.Efetuar cirurgias como oftalmoplastia e oftalmotomia, utilizando oftalmostato, oftalmoscópio, oftalmoxistro e outros
instrumentos e aparelhos apropriados, para regenerar ou substituir o olho, partes dele ou de seu apêndices e realizar enxerto ou
prótese ocular e incisões do globo ocular.Prescrever lentes, exercícios ortóticos e medicamentos, baseando-se nos exames
realizados e utilizando técnicas e aparelhos especiais, para melhorar a visão do paciente ou curar afecções do órgão visual.Realizar
exames clínicos, utilizando técnicas e aparelhagem apropriadas, para determinar a acuidade visual e detectar vícios de refração,
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visando à admissão de candidatos a empregos, concessão de carteira de habilitação de motorista e outros fins.Coordenar programa
de higiene visual especialmente para escolares e adolescentes, participando de equipes de saúde pública, para orientar na
preservação da visão e prevenção de cegueira. Emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física, para atender a determinações
legais e administrativas. Atender a urgências clínicas e cirúrgicas.
MÉDICO I/PEDIATRA
Prestar assistência médica específica às crianças, examinando-as e prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, para
avaliar, preservar ou recuperar sua saúde; Examinar a criança, auscultando-a, executando palpações e percussões, por meio de
estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e malformações congênitas do recémnascido, avaliar-lhes as condições de saúde e estabelecer diagnóstico; Avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento da
criança, comparando-o com os padrões normais, para orientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros cuidados;
Estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático, prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais, para solucionar
carências alimentares, anorexias, desidratação, infecções, parasitoses e prevenir a tuberculose, tétano, difteria e outras doenças;
Tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis, indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório e
acompanhando o pós-operatório, para possibilitar a recuperação da saúde; Participar do planejamento, execução e avaliação de
planos, programas e projetos de saúde pública, enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção
e recuperação da saúde física e mental das crianças; Emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e de óbito, para atender
a determinações legais e administrativas.
MÉDICO I/PSIQUIATRA ADULTO E INFANTIL
Diagnosticar e tratar as afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais ou de grupo, para prevenir,
recuperar ou reabilitar o paciente; Examinar o cliente, adotando meios específicos, como a observação, o desenvolvimento da
empatia e outros, para situar a problemática conflitiva do paciente; desenvolve a catarse do paciente, estabelecendo a
intercomunicação e transferência, para elaborar o diagnóstico; Encaminhar o paciente a sessões de psicoterapia individual ou de
grupo, baseando-se nas necessidades e nas indicações para o caso, para auxiliá-lo e ajustar-se ao meio; Proceder ao
planejamento, orientação e/ou execução de programas de higiene mental, formando grupos de adolescentes, de pais, de
alcoólatras e outros, para proporcionar orientação sexual, terapia ocupacional, preparação para o matrimônio, psicoterapia e grupo
e outras atividades de apoio; Aconselhar familiares dos pacientes, entrevistando-os e orientando-os, para possibilitar a formação de
atitudes adequadas ao trato com os mesmos; Prescrever e/ou aplicar tratamentos biológicos específicos, empregando
medicamentos ou aparelhos especiais, para promover estímulos cerebrais ou diminuir excitações; Realizar cirurgias específicas,
utilizando instrumentos e aparelhos especiais, para eliminar focos cerebrais determinantes de hiperexcitabilidade; Emitir atestados
de saúde, sanidade, para atender a determinações legais e administrativas; Atender a urgências clínicas.
ODONTÓLOGO - CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAIS
Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e
recuperar a saúde bucal e geral; Realizar implantes, enxertos, transplantes e reimplantes; Fazer biópsias; Executar cirurgia com
finalidade protética; com finalidade ortodôntica e -cirurgia ortognática; Realizar diagnóstico e tratamento cirúrgico de cistos;
afecções radiculares e perirradiculares;-doenças das glândulas salivares; doenças da articulação têmporo-mandibular; -lesões de
origem traumática na área buco-maxilo-facial; malformações congênitas ou adquiridas dos maxilares e da mandíbula; tumores
benignos da cavidade bucal; tumores malignos da cavidade bucal, quando o especialista deverá atuar integrado em equipe de
oncologista; e, de distúrbio neurológico, com manifestação maxilo-facial, em colaboração com neurologista ou neurocirurgião.
ODONTÓLOGO – ODONTOPEDIATRA
Realizar diagnóstico, prevenção, tratamento e o controle dos problemas de saúde bucal do bebê, da criança e do adolescente; a
educação para a saúde bucal e a integração desses procedimentos com os dos outros profissionais da área da saúde; Prevenção
em todos os níveis de atenção, devendo o especialista atuar sobre os problemas relativos à cárie dentária, ao traumatismo, à
erosão, à doença periodontal, às mal-oclusões, às malformações congênitas e às outras doenças de tecidos moles e duros;
Tratamento das lesões dos tecidos moles, dos dentes, dos arcos dentários e das estruturas ósseas adjacentes, decorrentes de
cárie, traumatismos, erosão, doença periodontal, alterações na odontogênese, mal-oclusões e malformações congênitas utilizando
preferencialmente técnicas de mínima intervenção baseadas em evidência; Condução psicológica dos bebês, crianças,
adolescentes, e seus respectivos responsáveis para atenção odontológica; Promoção de saúde, devendo o especialista educar
bebês, crianças, adolescentes, seus respectivos responsáveis e a comunidade para adquirirem comportamentos indispensáveis à
manutenção do estado de saúde das estruturas bucais; Diagnosticar as alterações que afetam o sistema estomatognático e
identificar fatores de risco em nível individual para os principais problemas da cavidade bucal; Tratamento das lesões dos tecidos
moles, dos dentes, dos arcos dentários e das estruturas ósseas adjacentes, decorrentes de cárie, traumatismos, erosão, doença
periodontal, alterações na odontogênese, mal-oclusões e malformações congênitas utilizando preferencialmente técnicas de mínima
intervenção baseadas em evidência.
ODONTÓLOGO - PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Realizar prevenção, diagnóstico, tratamento e o controle dos problemas de saúde bucal de pacientes que tenham alguma alteração
no seu sistema biopsicossocial; Prestar atenção odontológica aos pacientes com distúrbios psíquicos, comportamentais e
emocionais; Prestar atenção odontológica aos pacientes que apresentam condições físicas ou sistêmicas, incapacitantes
temporárias ou definitivas no nível ambulatorial, hospitalar ou domiciliar; Aprofundar estudos e prestar atenção aos pacientes que
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apresentam problemas especiais de saúde com repercussão na boca e estruturas anexas, bem como das doenças bucais que
possam ter repercussões sistêmicas; Interrelacionamento e participação da equipe multidisciplinar em instituições de saúde, de
ensino e de pesquisas.

TÉCNICO DE CONTABILIDADE
SÚMULA: Executar serviços na área contábil, exercendo os controles sobre receitas e despesas, fazendo com que se cumpram os
preceitos legais.
ATRIBUIÇÕES:
Proceder à classificação contábil dos documentos relativos às operações realizadas, conforme plano de contas da Prefeitura
Municipal; Efetuar o controle dos repasses de recursos de entidades conveniadas; Conferir empenhos emitidos e os saldos nas
dotações orçamentárias; Conferir diariamente a movimentação de receitas e de despesas;
Colaborar na preparação de informações sobre a situação econômico-financeira e patrimonial da Prefeitura Municipal; Emitir guias
de arrecadação, controlar o recebimento de tarifas e impostos, conferir documentação para o Tribunal de Contas e Câmara
Municipal; Dar baixa e efetuar controle de fichas de impostos; Efetuar atendimento geral ao contribuinte, orientando-o e prestando
esclarecimentos e conferir avisos de crédito das receitas do Município; Providenciar os recolhimentos devidos, emitindo guias e
cheques bancários, respeitados os prazos legais; Efetuar o controle das verbas orçamentárias e extra-orçamentárias, dentro de
seus respectivos programas ou projetos; Efetuar o controle do suprimento de fundos; Efetuar o controle dos saldos orçamentários
de despesas não pagas no exercício em curso, registrando nas contas apropriadas; Manter atualizadas as informações sobre o
movimento das contas bancárias da Prefeitura Municipal; Fornecer, sob orientação superior, dados e informações necessárias à
elaboração dos Balancetes e do Balanço Anual da Prefeitura Municipal; Atender às normas de segurança e higiene do trabalho;
Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
SÚMULA: Executar serviços técnicos de enfermagem sob orientação superior.
ATRIBUIÇÕES:
Assistir à enfermeira no planejamento, programação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem, na prestação de
cuidados diretos de enfermagem a pacientes, na prevenção e controle de doenças transmissíveis e em programas de vigilância
epidemiológica; Aplicar injeções, medir pressão arterial fazendo as devidas anotações;
Ministrar medicamentos, seguindo prescrição médica; Colher material para exames laboratoriais; Executar tarefas referentes à
conservação e aplicação de vacinas; Encaminhar os pacientes a médicos nos casos de maior gravidade; Fazer curativos e
imobilizações nos casos de corte e fratura; Desenvolver atividades e executar tarefas rotinizadas de análises laboratoriais de
material citológico para atender às necessidades do serviço; Atender às normas de segurança e higiene do trabalho; Executar
atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.
TÉCNICO DE FARMÁCIA
SÚMULA: Prestar apoio técnico a profissional da área de farmácia e executar atividades técnicas operacionais complementares.
ATRIBUIÇÕES:
Receber, conferir a quantidade, validade, lote e armazenar corretamente os medicamentos nas prateleiras de acordo com a
denominação genérica e o vencimento; Atender com presteza aos usuários do sistema público de saúde que buscam atendimento
junto às farmácias; Ler as receitas por inteiro e interpretá-las e auxiliar na dispensação de medicamentos aos usuários de acordo
com a receita, sob orientação do profissional farmacêutico; Nortear quanto ao uso correto dos medicamentos conforme a
prescrição, quanto ao uso e forma de apresentação dos medicamentos; Lançar no sistema informatizado as entradas e saídas de
medicamentos; Efetuar levantamento do estoque, bem como processar contagem do inventário físico; controlar a validade de
produtos estocados e Organizar a área de estocagem da farmácia; Realizar operações farmacotécnicas (preparo de fórmulas
farmacêuticas) e auxiliar nos processos de manipulação das bases farmacêuticas (líquidos,sólidos e semissólidos); Efetuar
manutenção de rotina em equipamentos e utensílios de laboratório; Documentar atividades e procedimentos da manipulação
farmacêutica; Atuar em laboratórios de produção de medicamentos, hospitais, farmácias, auxiliando o farmacêutico em atividades
de produção, garantia de qualidade, logística de materiais e de medicamentos; Realizar procedimentos de separação de doses,
segundo modelos de dispensação utilizados no âmbito hospitalar;
Separar requisições internas e receitas;
Auxiliar na elaboração dos relatórios e pedidos de medicamentos ao almoxarifado central de acordo com o cronograma de entrega;
Arquivar documentos e executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato; Participar de programas
de educação continuada; Zelar pelos equipamentos assim como pela ordem e limpeza do setor; Cumprir rigorosamente as normas
e os procedimentos operacionais existentes na instituição.
TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO
SÚMULA: Executar atividades próprias de segurança e higiene ocupacional e segurança do trabalho, com vista a adoção de ações
que proporcionem aos servidores ambientes e atividades laborais salubres;
ATRIBUIÇÕES:
Inspecionar as atividades e ambientes laborais, do ponto de vista da Higiene Ocupacional e Segurança do Trabalho, de acordo com
a legislação vigente; Avaliar e indicar os equipamentos de segurança, de acordo com a necessidade;
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Coordenar e supervisionar os sistemas de proteção contra incêndio; Cadastrar e analisar acidentes no trabalho, investigando as
causas e propondo medidas preventivas; Orientar nos procedimentos de Segurança do Trabalho, os responsáveis por serviços
prestados por terceiros; Elaborar e executar programas de treinamento sobre Saúde e Segurança do Trabalho; Propor normas e
regulamentos de Segurança do Trabalho; Articular-se com órgãos de suprimentos, na especificação de materiais e equipamentos,
cuja manipulação, armazenagem ou funcionamento esteja sujeito a risco de segurança do trabalho; Articular-se com o órgão de
suprimentos para o estabelecimento dos níveis de estoques de materiais e equipamentos de segurança e acompanhar sua
distribuição e manutenção; Enviar relatórios periódicos aos diversos setores, comunicando a existência de riscos, a ocorrência de
acidentes e as medidas aconselháveis para a prevenção de acidentes do trabalho; Elaborar relatórios das atividades de Segurança
do Trabalho; Atender às normas de segurança e higiene do trabalho; Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia
imediata;
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ANEXO V
REQUERIMENTO DE RECURSO – PÁGINA 1 DE 2
MODELO DA CAPA DO RECURSO

CONCURSO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA – EDITAL 001/2016
CANDIDATO: _________________________________________________________________________

IDENTIDADE: _______________________________
CARGO: _____________________________________________________________________________
DATA: _____/_____/_____
RECURSO CONTRA: (escolher a opção desejada)
Questão da Prova Objetiva Múltipla Escolha
Erros ou omissões na NOTA da Prova Objetiva de Múltipla Escolha
Erros ou omissões na NOTA da Prova de Títulos
Declaração de inaptidão do candidato
Declaração de inexistência ou de incompatibilidade da deficiência
Indeferimento do Pedido de Isenção

INSTRUÇÕES:
O candidato deverá:
• Digitar o recurso e enviá-lo em duas vias de acordo com as especificações estabelecidas no item 9
do Edital e seus subitens.
•

Usar um formulário de recurso para cada questão de prova que solicitar revisão conforme modelo da
página seguinte:

28

www.pciconcursos.com.br

ANEXO V
REQUERIMENTO DE RECURSO – PÁGINA 2 DE 2
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA EDITAL 001/2016
RECURSO CONTRA A QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA

OBS: PARA CADA QUESTÃO UTILIZAR UM FORMULÁRIO
CANDIDATO:

______________________________________________________________

IDENTIDADE:

______________________________________________________________

CARGO:

___________________________________________

QUESTÃO Nº

__________

FUNDAMENTAÇÃO (preenchimento obrigatório)

Cidade e data.
____________________________________
ASSINATURA:
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ANEXO VI
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
(de que trata o subitem 3.2. do Edital)
EMPREGO PRETENDIDO

SOMENTE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
SIM

CONCORRO NA CONDIÇÃO DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL
ESPECIFICAR CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

DADOS PESSOAIS
NOME COMPLETO

CPF

SEXO

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

DATA EXPEDIÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE

DATA NASCIMENTO

FILIAÇÃO
NOME COMPLETO DA MÃE

DADOS RESIDENCIAIS
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA (RUA, AV, PRAÇA, ETC)

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO

CEP

CIDADE

ESTADO

DDD

TELEFONE

Venho requerer isenção de pagamento da taxa de inscrição ao Concurso Público da Prefeitura Municipal de
Ipatinga – Edital 001/2016, conforme o disposto na Lei Municipal nº 2.404 de 02/01/2008.
Declaro sob as penas da lei e da perda dos direitos decorrentes de minha inscrição, que atendo aos requisitos exigidos
para a inscrição, assumo a responsabilidade pela veracidade dos documentos apresentados e das informações
prestadas e submeto-me às normas do edital.
Nestes termos, peço deferimento.
CIDADE E DATA

ASSINATURA DO REQUERENTE
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