Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes
Estado de São Paulo

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 02/2016
O PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES, no uso de suas prerrogativas e atribuições legais,
e de acordo com o determinado no art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e Leis Complementares nº
137/10 e 185/2012 e suas posteriores alterações, faz saber que realizará por meio do INSTITUTO ZAMBINI, em
datas, locais e horários a serem oportunamente divulgados, Concurso Público destinado ao provimento de vagas
existentes para os cargos constantes da Tabela I detalhada a seguir. O Concurso Público reger-se-á pelas
disposições contidas nas INSTRUÇÕES ESPECIAIS, parte integrante deste Edital.
A Comissão Permanente de Concursos Públicos da Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes foi nomeada
pela Portaria nº 31, em 04 de janeiro de 2016.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas, pelo regime Estatutário, aos cargos atualmente vagos e

1.

dos que vagarem, bem como para formação de cadastro reserva, dentro do prazo de validade de 02 (dois) anos,
prorrogável por igual período, a critério da PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES, a
contar da data da homologação do certame.
1.1.

Além das vagas ofertadas abaixo, o presente certame servirá para formação de cadastro reserva, sendo a

nomeação e o preenchimento de vagas de sua vacância realizadas durante a validade referenciada no item 1.
1.2.

Os vencimentos mencionados na Tabela I referem-se ao mês de fevereiro/2016. Os demais direitos e

vantagens são os previstos na legislação municipal dos servidores estatutários e sujeitos ao Regime Disciplinar Título
VI e VII da Lei 537 de 03/10/1972 mantido pela Lei Complementar 137 de 12/03/2010.

TABELA I – QUADRO DE CARGOS

FUNÇÕES

VAGAS

Vagas

CARGA

SALÁRIO

PNE*

HORÁRIA

(R$)

REQUISITOS

TAXA DE
INSCRIÇÃO

Médico Clínico Geral

03

0

20 horas

65,55/hora
de plantão

Superior em Medicina com Registro
no CRM.

R$ 98,90

Médico
Ginecologista

02

0

20 horas

65,55/hora
de plantão

Superior em Medicina com Registro
no CRM e especialização na área.

R$ 98,90

Médico Psiquiatra

01

0

20 horas

65,55/hora
de plantão

Superior em Medicina com Registro
no CRM e especialização na área.

R$ 98,90

Médico Pediatra

02

0

20 horas

65,55/hora
de plantão

Superior em Medicina com Registro
no CRM e especialização na área.

R$ 98,90

Socorrista

02

0

24 horas

65,55/hora
de plantão

Superior em Medicina com Registro
no CRM e especialização na área.

R$ 98,90

Ultrassonografista

01

0

20 horas

65,55/hora
de plantão

Superior em Medicina e Registro
no CRM.

R$ 98,90

*Vagas reservadas para Portadores de Necessidades Especiais
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CAPÍTULO II - DA DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS CARGOS – Síntese das atividades
01. Médico Clínico Geral: Realizar consultas médicas, emitir diagnóstico, prescrever tratamento e realizar
intervenções de pequenas cirurgias; Aplicar seus conhecimentos utilizando recursos de Medicina preventiva e
terapêutica para promover, proteger e recuperar a saúde dos clientes e da comunidade; Realizar exames clínicos,
diagnósticos e tratamento médico; Desenvolver atividades de educação em saúde pública junto com o paciente e a
comunidade; Participar de Junta Médica quando convocado; Participar das ações de vigilância em saúde; Executar
quaisquer outras atividades correlatas.
02. Médico Pediatra: Realizar consultas médicas, emitir diagnósticos, prescrever tratamento e realizar intervenções
de pequenas cirurgias; Aplicar seus conhecimentos utilizando recursos de Medicina preventiva e terapêutica para
promover, proteger e recuperar a saúde dos clientes e da comunidade; Realizar exames clínicos, diagnósticos e
tratamento médico; Desenvolver atividades de educação em saúde pública junto com o paciente e a comunidade;
Participar de Junta Médica quando convocado; Participar das ações de vigilância em saúde; Executar quaisquer
outras atividades correlatas
03. Médico Psiquiatra: Realizar consultas médicas, emitir diagnóstico, solicitar exames, prescrever tratamentos;
Aplicar seus conhecimentos utilizando recursos de Medicina Preventiva e terapêutica para promover, proteger e
recuperar a saúde dos clientes e da comunidade; Desenvolver atividades individuais e em grupo, terapêuticas e de
educação em saúde pública junto com o paciente e a comunidade; Participar de junta médica quando convocado;
Realizar a promoção, prevenção e reabilitação de portadores de transtornos mentais; Executar quaisquer outras
atividades correlatas.
04. Médico Socorrista: Prestar assistência integral ao cidadão efetuando exames médicos, emitindo diagnósticos,
prescrevendo medicamentos e realizando outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades,
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar da população. Prestar
socorros de urgência e emergências; Executar quaisquer outras tarefas correlatas.
05. Médico Ginecologista: Realizar consultas médicas, emitir diagnóstico, prescrever tratamento e realizar
intervenções de pequenas cirurgias; Aplicar seus conhecimentos utilizando recursos de Medicina preventiva e
terapêutica para promover, proteger e recuperar a saúde dos clientes e da comunidade; Realizar exames clínicos,
diagnósticos e tratamento médico; Desenvolver atividades de educação em saúde pública junto com o paciente e a
comunidade; Participar de Junta Médica quando convocado; Participar das ações de vigilância em saúde; Executar
quaisquer outras atividades correlatas.
06. Médico Ultrassonografista: realizar e responsabilizar tecnicamente pelos exames ultrassonográficos executados,
incluindo a análise dos resultados e confecção dos respectivos laudos, e também de confecção de laudos
radiológicos e de mamografia, a fim de atender as necessidades da comunidade. Executa tarefas afins.
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3.

O

Edital

do

Certame

CAPÍTULO III - DAS INSCRIÇÕES
estará
disponível
integralmente nos

sites

www.zambini.org.br

e

www.embudasartes.sp.gov.br
3.1. Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor da
inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Concurso.
3.2. As inscrições serão realizadas pela internet no período das 10h00min do dia 14 de março de 2016 às
22h00 do dia 08 de abril de 2016, no endereço eletrônico www.zambini.org.br.
3.3. O candidato deverá seguir as instruções apresentadas no site www.zambini.org.br, que são:
a) acessar o site www.zambini.org.br;
b) localizar, no site, o “link” correlato ao Concurso Público N° 02/2016 da PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES;
c) ler atentamente o Edital e preencher corretamente a ficha de inscrição, nos moldes previstos nestas Instruções
Especiais;
d) imprimir a confirmação de sua inscrição, bem como o boleto bancário; e
e) efetuar o pagamento da taxa de inscrição.
3.3.1. O pagamento do respectivo boleto poderá ser realizado por meio de Internet Banking, em qualquer
agência bancária ou caixa eletrônico com cartão de débito, exclusivamente, até a data de seu vencimento.
3.3.2. O Pagamento do boleto bancário NÃO poderá ser efetuado em Casas Lotéricas, Correios,
Supermercados, Farmácias ou realizado via depósito em caixa eletrônico ou mesmo agendamento eletrônico.
3.3.3. O Candidato que tentar proceder o pagamento do boleto da inscrição por meio de agendamento
eletrônico, seja via internet banking, seja via caixa eletrônico, terá automaticamente sua inscrição cancelada,
mesmo que haja o pagamento futuro.
3.3.4. O pagamento da taxa de inscrição deve ocorrer impreterivelmente até a data prevista neste Edital, não
podendo ser procedido após este termo, independentemente do motivo alegado.
3.3.5. Comprovantes gerados em agendamento eletrônico não serão considerados como comprovantes de
pagamento da taxa de inscrição, visto que o candidato somente poderá efetuar o pagamento conforme o item
3.3.1 deste capítulo.
3.4. As importâncias recolhidas no ato da inscrição, a título de ressarcimento de despesas com material e serviços,
em hipótese alguma serão devolvidas aos candidatos, seja qual for o motivo alegado, não cabendo ainda nenhum
tipo de recurso em relação à mesma.
3.5. O pagamento da taxa de inscrição pelo candidato implica em aceitação das condições exigidas para concorrer
ao cargo pretendido e submissão às normas expressas neste Edital.
3.6. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do Formulário de
Inscrição.
3.6.1. Efetuada a inscrição, não será permitida alteração ou troca do cargo apontado na ficha de inscrição,
bem como não haverá, em hipótese alguma, devolução da taxa recolhida.
3.7. São condições para inscrição neste Concurso, conforme LEI COMPLEMENTAR Nº 137, DE 12/03/2010:
“Art. 4º São requisitos mínimos para investidura em cargo público municipal:
I - ser brasileiro nato ou naturalizado;
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II - a idade mínima de dezoito anos;
III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV - o gozo dos direitos políticos;
V - aptidão física e mental;
VI - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo”.
3.8. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo aos
executores o direito de excluir deste Concurso aquele que preenchê-la com dados incorretos ou incompletos, bem
como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente, sob pena de
praticar o crime previsto no artigo 299 do Código Penal, além da responsabilidade civil pelos eventuais prejuízos
causados a PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES e ao INSTITUTO ZAMBINI.
3.9. Verificada a ausência de informações e/ou dados incompletos em qualquer campo da ficha de inscrição, o
candidato terá sua inscrição indeferida, mesmo que verificado o pagamento da taxa de inscrição.
3.10. A inscrição não poderá ser feita via postal, fax, correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
3.11. Após o término das inscrições o candidato deverá conferir no site www.zambini.org.br se sua inscrição foi
validada e se os seus dados estão corretos. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato por meio do
telefone (11) 5591-8441 ou pelo e-mail atendimento@zambini.org.br.
3.12. Não haverá isenção, total ou parcial, do valor da taxa de inscrição, exceto para o candidato que atenda aos
seguintes requisitos:
a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Bolsa Família, Fome Zero, entre
outros), chamado de CadÚnico, conforme tratam o Decreto n.º 6.135, de 26 de junho de 2007 e Lei Municipal nº
2.892, de 04 de fevereiro de 2016;
b) for membro de família de baixa renda, cuja renda per capita familiar seja igual ou inferior a 50% (cinquenta por
cento) de um salário mínimo, nos termos da Lei Municipal supracitada.
3.12.1. O candidato que desejar isenção de pagamento da taxa de inscrição neste concurso público deverá fazê-lo
por meio de requerimento, clicando na opção “ISENÇÃO DE TAXA”, no endereço eletrônico www.zambini.org.br no
dia 15 ou 16 de março de 2016.
3.12.2. O candidato deverá informar obrigatoriamente, o Número de Identificação Social (NIS) atribuído pelo
CadÚnico e declarando que atende às condições estabelecidas nas alíneas “a” e “b’ do item 3.12, desta Seção.
3.12.3. O candidato deverá encaminhar documentação relacionada por SEDEX ao Instituto Zambini, na Av.
Fagundes Filho, 141, cj. 43, Edifício Denver, 4° andar, São Judas, CEP 04304-010, São Paulo/SP, até o dia 17 de
março de 2016, indicando no envelope “Ref: Isenção de Taxa – PMEA 02/2016 – “Nome do Cargo”, os documentos
relacionados abaixo:
a) a cópia (autenticada) do cartão emitido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ou com
documento que comprove o cadastro do candidato no CADÚNICO do referido Ministério, com a expressa
apresentação do NIS (Número de Identificação Social);
b) declaração de Hipossuficiente; e
c) cópia do RG.
3.12.4. O INSTITUTO ZAMBINI verificará a veracidade das informações prestadas pelo candidato no órgão gestor do
CadÚnico e terá decisão terminativa sobre a concessão, ou não, do benefício.
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3.12.5. Não serão considerados os documentos encaminhados via fax, correio eletrônico, ou ainda fora do prazo ou
quaisquer outras formas não especificadas neste Edital.
3.12.6. Os envelopes que não estiverem com data de protocolo dos correios conforme estabelecido no item 3.142.3
serão considerados indeferidos.
3.12.7. A declaração/documentação falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei.
3.12.8. A relação dos requerimentos de isenção deferidos será divulgada a partir do dia 25 de março de 2015, no
endereço eletrônico www.zambini.org.br.
3.12.9. O candidato que tiver seu requerimento de isenção/redução de taxa indeferido e quiser inscrever-se deverá
realizar sua inscrição neste concurso público normalmente, conforme procedimentos descritos no item 3.2 e
seguintes deste Edital, procedendo o pagamento da respectiva taxa até a data estabelecida no boleto bancário.
3.12.10. Não será concedida isenção/redução de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) pleitear a isenção, sem atender aos requisitos constantes neste Edital;
d) não observar os prazos exigidos acima; e
e) não estiver devidamente cadastrado no sistema de isenção de taxa de concurso (SISTAC) da Secretaria Nacional
de Renda de Cidadania promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nos termos do
Decreto Federal n.º 6.593, de 2 de outubro de 2008, somente aplicável aos requerentes dos requisitos das alíneas a
e b do item 3.12 deste Edital.
3.12.11. Haverá recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção/redução da taxa de inscrição conforme
cronograma anexo e o candidato deverá acompanhar todos os atos e prazos pelos sites www.zambini.org.br e
www.embudasartes.sp.gov.br e nos avisos do Diário Oficial do Estado de São Paulo.
3.12.12. A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES e o INSTITUTO ZAMBINI, a qualquer
tempo, poderão realizar diligências relativas à situação declarada pelo candidato, deferindo ou não o pedido
apresentado em requerimento.
3.13. A convocação dos candidatos para as provas objetivas, indicando horário e local de provas poderá ser
verificada nos sites www.zambini.org.br e www.embudasartes.sp.gov.br, afixadas no quadro de avisos da Sede
da Prefeitura e seu aviso será publicado no Diário Oficial do Estado – DOE.
3.14. É de cada candidato a responsabilidade de acompanhar os avisos e publicações referentes a este Concurso,
conforme disposto no item anterior.
3.14.1. O INSTITUTO ZAMBINI poderá enviar convocações individuais, exclusivamente por e-mail, não eximindo o
candidato de acompanhar as publicações oficiais.
3.14.2. O INSTITUTO ZAMBINI não se responsabiliza por eventuais falhas de transmissão eletrônica que,
eventualmente, possam impedir ou prejudicar o recebimento de e-mails convocatórios.
SEÇÃO I
DAS CANDIDATAS LACTANTES
3.15. Fica assegurado às mães lactantes o direito de participarem do concurso, nos critérios e condições
estabelecidas pelos artigos 227 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) e artigos 1º e 2º da Lei nº 10.048/2000.
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3.16. A candidata que seja mãe lactante deverá indicar esta condição na respectiva ficha de inscrição, para a adoção
das providências necessárias pela Comissão do Concurso.
3.17. Nos horários previstos para amamentação, as mães poderão retirar-se, temporariamente, das salas/locais em
que estejam realizando as provas, para atendimento aos seus bebês em sala especial a ser reservada pela
Comissão do Concurso.
3.18. Poderá haver compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
3.19. Para a amamentação, o bebê deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela coordenação local do
Concurso.
3.20. O bebê deverá estar acompanhado somente de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro
indicado pela candidata) e a permanência temporária desse adulto, em local apropriado, será autorizada pela
Coordenação do Concurso.
3.21. A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de “fiscal” do Instituto Zambini para
garantir que sua conduta esteja de acordo com os termos e condições deste Edital.

CAPÍTULO IV - DAS CONDIÇÕES GERAIS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4. Às pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII, do
artigo 37 da Constituição Federal, do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei
Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 é assegurado o direito da inscrição para os cargos em Concurso cujas
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. O candidato com deficiência concorrerá às
vagas existentes ou às que surgirem dentro do prazo de validade do concurso, por opção de cargo, sendo-lhes
reservados 5% (cinco por cento) das vagas ofertadas no presente Edital.
4.1. Na medida em que forem sendo oferecidas as vagas, a Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes
convocará, para o seu provimento, os candidatos pela ordem de classificação, devendo iniciar-se pela lista de
pontuação geral, seguida da lista de candidatos portadores de deficiência, conforme estabelecido no §5º do artigo 4º
da Lei Complementar nº 137/2010.
4.1.1. Conforme artigo 4° da Lei Complementar n°137/2010, o percentual de vagas referente aos candidatos com
deficiência será aplicado apenas quando houver mais de 10 (dez) vagas previstas em edital para o cargo ou quando
houver mais de 10 (dez) candidatos convocados, independente do número de vagas previstas.
4.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do
Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, a saber:
“Art. 4°. É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:
I - deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência
de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades
estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;
II - deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (db) ou mais, aferida por
audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;
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III - deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º
graus; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;
IV - deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos
dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação;
b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f)
habilidades acadêmicas; g) lazer; h) trabalho;
V - deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências”
4.3. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições dos cargos especificadas na descrição
sumária, apresentada no Capítulo II deste Edital, são compatíveis com a deficiência de que é portador.
4.4. O candidato com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 3.298/99,
particularmente em seu artigo 41, participará do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação
das provas e à nota mínima exigida para todos os candidatos.
4.5. Os benefícios previstos nos §§ 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser requeridos por
escrito durante o período das inscrições.
4.6. O candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá especificar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência
que apresenta, observado o disposto no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/99 e suas alterações, e até o
término das inscrições deverá encaminhar documentação – por SEDEX, ao Instituto Zambini na Av. Fagundes
Filho, 141, c.j. 43, Edifício Denver, 4° andar, São Judas, CEP 04304-010, São Paulo/SP, indicando no envelope
“REF: PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CONCURSO PMEA – N° 02/2016”, os seguintes documentos:
a) relatório médico, emitido em até 03 meses antes da data de publicação deste Edital, atestando a espécie, o grau
ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença
– CID, bem como a causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova; e
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especificação do Concurso Público para o
qual está inscrito, e, se for o caso, a solicitação de prova especial em braile ou ampliada, ou demais condições
especiais para a realização da prova.
4.7. Serão consideradas deficiências aquelas conceituadas pela medicina especializada, de acordo com os padrões
mundialmente estabelecidos e legislação aplicável à espécie, e que constituam inferioridade que implique em grau
acentuado de dificuldade para integração social.
4.7.1. O tempo para a realização da prova a que as pessoas com deficiência serão submetidas poderá, desde que
julgado procedente pela Comissão Organizadora do Concurso, ser diferente daquele previsto para os demais
candidatos, levando-se em conta o grau de dificuldade apresentado em decorrência da deficiência.
4.7.2. O relatório médico apresentado terá validade somente para este Concurso e não será devolvido.
4.7.3. Para efeito do prazo estipulado no item 4.6 deste Capítulo, será considerada a data de postagem fixada pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.
4.7.4. Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados neste Capítulo não serão conhecidos.
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4.8. O candidato que necessitar de condições especiais para realizar a prova, caso não atenda ao solicitado no
item 4.6 deste Capítulo, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação, não terá sua prova especial
preparada, seja qual for o motivo alegado, não terá o tempo adicional concedido e não poderá invocar sua situação
para quaisquer benefícios.
4.9. O candidato portador de deficiência participará deste Concurso Público em igualdade de condições aos demais
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, horário, data, local de
aplicação e nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
4.10. A solicitação de condições diferenciadas será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
4.11. A publicação do resultado final do certame será feita em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos
os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência e a segunda, somente a pontuação destes.
4.12. Não havendo candidatos classificados para as vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais,
estas serão preenchidas pelos demais candidatos classificados.
4.13. O candidato portador de deficiência submeter-se-á, quando convocado, a exame perante comissão
interdisciplinar credenciada pela PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES, que verificará a
existência da deficiência declarada na Ficha de Inscrição, bem como de sua compatibilidade com o exercício das
atribuições do cargo.
4.14. Após a investidura do candidato no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
readaptação do cargo, bem como para aposentadoria por invalidez.

CAPÍTULO V - DA PROVA OBJETIVA
5. O CONCURSO PÚBLICO será composto somente de Prova Objetiva, com a seguinte estrutura:

Área de Conhecimento

Número de Testes

Peso

Pontuação

Conhecimentos Gerais em Medicina e SUS

10

1

10

Conhecimentos Específicos

10

2

20

Pontuação Total

30

5.1. As provas objetivas para os cargos de Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Médico
Psiquiatra, Médico Socorrista e Médico Ultrassonografista, terão 20 (vinte) testes de múltipla escolha compostas
com 4 (quatro) alternativas precedidas das letras “a”, “b”, “c”, “d”.
5.2. As provas objetivas, serão realizadas em etapa única de 02 (duas) horas de duração, incluído o tempo de
preenchimento da folha de respostas.
5.3. A(s) data(s) e o(s) local(is) da prova objetiva serão preestabelecidos em Edital de Convocação. Não haverá
aplicação da prova fora dos locais estabelecidos no Edital. Em hipótese alguma haverá segunda chamada para a
realização da prova.
5.4. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas, salvo o disposto
no item 4.7.1 do Edital, específico para as pessoas com deficiência.
5.5. A prova objetiva será aplicada no município de Embu das Artes e, eventualmente, se a capacidade das escolas
não for suficiente para atender a todos os inscritos, será realizada nos municípios vizinhos.
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5.6. Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver munido de Cédula de Identidade expedida pela
Secretaria de Segurança Pública, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou Carteira Nacional de Habilitação
com fotografia, ou Carteira expedida por Órgãos ou Conselho de Classe, que na forma da Lei, valem como
instrumento de identidade. Será exigida a apresentação do documento ORIGINAL, não sendo aceitas cópias, ainda
que autenticadas. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, a
identificação do candidato. Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos diferentes dos acima
estabelecidos. Não serão aceitos documentos com fotos em preto e branco ou que por razões temporais ou estéticas
não permitam a identificação do candidato.
5.7. Será exigida a apresentação do documento ORIGINAL, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas,
Boletins de Ocorrências ou quaisquer outros documentos diferentes dos estipulados no item 6.6.
5.8. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, a identificação do
candidato.
5.8.1. Documentos violados e rasurados não serão aceitos.
5.8.2. Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos diferentes dos estabelecidos no item 6.6.
5.9. Não haverá aplicação de provas fora dos locais preestabelecidos e não haverá Segunda Chamada ou repetição
de provas, seja qual for o motivo alegado para a ausência ou retardamento do candidato, implicando na sua exclusão
do Concurso Público.
5.9.1. Será realizada coleta de digital e assinatura em cartão específico para tal fim. O candidato que se negar a
preenchê-lo ou não fornecer digital ou fornecê-la com mecanismos de fraude será eliminado do certame e, em caso
de fraude, além de sua eliminação do certame, sua conduta será comunicada à Autoridade Policial Competente.
5.10. O candidato deverá comparecer ao local designado 30 (trinta) minutos antes do horário estabelecido para
abertura dos portões, munido de caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto número 2 (dois) e borracha macia.
5.11. O candidato deverá assinalar suas respostas na Folha de Respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou
preta, responsabilizando-se por quaisquer rasuras que provocar. Será fornecida apenas uma Folha de Respostas
personalizada para cada candidato, não havendo substituição em caso de rasura ou anotação inadequada.
5.12. Será excluído do Concurso Público o candidato que: se apresentar após o horário estabelecido; não
comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; não apresentar um dos documentos exigidos no item 6.6; não
permitir a coleta da impressão digital e assinatura; se ausentar da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal
ou antes de decorrido 01 (uma) hora da duração da prova; for surpreendido durante a realização das provas em
comunicação com outras pessoas, bem como utilizando calculadoras, livros, notas ou impressos não permitidos;
estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; ou lançar mão de
meios ilícitos para a execução da prova.
5.13. O candidato do Concurso Público possui o direito de ficar com seu respectivo caderno de prova e de anotar
suas respostas para depois conferi-las com o gabarito oficial.

CAPÍTULO VI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS
6. A nota da prova objetiva será calculada conforme a somatória simples dos acertos efetuados pelo candidato.
6.1. Serão considerados habilitados na Prova Objetiva os candidatos que obtiverem pontuação maior ou igual a 50%
(cinquenta por cento) da pontuação total da Prova Objetiva, sendo os demais excluídos deste Concurso Público.
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CAPÍTULO VII – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
7. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final, que será igual à soma do
total de pontos atribuídos à nota da prova objetiva.
7.1. Após a somatória simples dos pontos, será obtida a nota final do candidato.
7.2. Haverá uma lista de classificação final para todos os candidatos aprovados, destacando-se na mesma os
portadores de deficiências e afrodescendentes, bem como específica destes últimos.
7.3. Na hipótese de igualdade de pontos, terá preferência, sucessivamente o candidato que:
7.3.1. Com idade igual ou superior a 60 anos, tiver a idade mais elevada;
7.3.2. Obtiver maior número de pontos nas questões de Conhecimentos Gerais em Medicina e SUS;
7.3.3. O candidato que tiver mais idade;
7.3.4. Caso persista o empate, será realizado sorteio público para a sua solução.

CAPÍTULO VIII – DOS RECURSOS
8. O prazo para interposição de recursos será de 02 (dois) dias úteis da publicação dos respectivos resultados, tendo
como termo inicial o dia seguinte ao da publicação do referido ato.
8.1. Os recursos do Concurso Público deverão ser interpostos por meio do “link” Recursos correlato ao Concurso
Público N° 01/2016 da Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes/SP disponibilizado no site
www.zambini.org.br.
8.2. O recurso deverá estar fundamentado, devendo nele constar o nome do candidato, cargo de sua opção, número
de inscrição e endereço para correspondência, bem como, no caso de o recurso divergir do gabarito oficial, da
indicação de bibliografia utilizada para a contestação, além da oposição da solução reivindicada.
8.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será
preliminarmente indeferido.
8.4. Se do exame dos recursos resultar anulação de questão integrante da prova, a pontuação correspondente a
esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido ou não.
8.5. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
8.6. Não será aceito recurso via postal, fax, correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
8.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo, bem
como recurso contra o resultado final.
8.8. Recursos cujo teor desrespeite a banca examinadora serão preliminarmente indeferidos.
8.9. Serão indeferidos os recursos que não apresentarem: nome, cargo de sua opção, RG, n° da questão recorrida
ou apresentem falta de contextualização lógica.
8.10. O candidato deverá utilizar o link de “Recursos” disponível no site www.zambini.org.br preenchendo um
formulário para cada questão ou reclamação que vier a ter, sob pena de indeferimento do recurso.

CAPÍTULO IX – DA NOMEAÇÃO
9. A nomeação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados no
cargo de sua opção, observada a necessidade da PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS
ARTES e o limite fixado pela legislação vigente referente à despesa de pessoal.
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9.1. Serão convocados os candidatos habilitados das três listas (geral, necessidades especiais e afrodescendentes),
de maneira sequencial e alternada de modo a garantir a reserva de vagas privilegiando na aprovação por mérito da
lista geral, passando ao primeiro da lista especial e assim sucessivamente, seja qual for o número de chamados,
aplicando-se sempre a regra do artigo 37, parágrafo 2º da Constituição Federal e do Decreto nº 3.298/99, da Lei
Municipal Complementar n.º 137, de 12 de Março de 2010 e da Lei Ordinária N° 2.752, de 06 de maio de 2014.
9.2. A aprovação e a classificação final geram para o candidato apenas a expectativa de direito à nomeação. A
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES reserva-se ao direito de proceder às nomeações,
em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço público, dentro do prazo de validade do Concurso,
respeitada a Legislação de Responsabilidade Fiscal vigente, associada aos fatores de ordem técnica de trabalho e/ou
disponibilidade orçamentária.
9.3. Os candidatos que ingressarem na PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES serão
regidos pela LEI COMPLEMENTAR Nº 137, de 12/03/2010 que dispõe sobre o Estatuto e o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Embu das Artes, de suas Autarquias e Fundações.
9.4. Por ocasião da convocação que antecede à nomeação, os candidatos classificados deverão apresentar
documentos originais, acompanhados de uma cópia que comprovem os requisitos descritos neste Edital.
9.5. A convocação que trata o item anterior será realizada por meio de telegrama e o candidato deverá apresentar-se
na Administração da PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES, na data e horário
estabelecidos.
9.6. Os documentos a serem apresentados na nomeação são os discriminados a seguir: Certidão de Casamento (se
casado); Título de Eleitor; Comprovantes de votação na última eleição; Certificado de Reservista ou Dispensa de
Incorporação quando do sexo masculino; Cédula de Identidade – RG ou RNE; 1 (uma) foto 3x4 recente; Inscrição no
PIS-PASEP ou declaração informando não haver feito o cadastro; Cadastro de Pessoa Física – CPF; Requerimento
de Acumulação de Cargo Público (se houver); Comprovantes de escolaridade por meio de Histórico Escolar e
diploma devidamente registrado e reconhecido pelo MEC, e demais documentos comprobatórios dos pré-requisitos
deste Edital; Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos (se houver); Caderneta de
Vacinação dos filhos menores de 6 (seis) anos (se houver); Certidão Negativa de Antecedentes Criminais expedida
pela Secretaria de Segurança Pública da área de seu domicílio (original); Outros documentos que a PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES, julgar necessários, os quais serão solicitados em tempo hábil e
de forma inequívoca.
9.7. Obedecida a ordem de classificação, cada candidato(a) convocado(a) será submetido a exame médico
admissional, que avaliará sua capacidade física e mental para o desempenho das tarefas pertinentes ao cargo a que
concorreu.
9.7.1. Ao Médico do Trabalho é resguardado o direito de solicitar todo e qualquer Exame Médico que entender
necessário para a conclusão adequada do diagnóstico laboral do candidato.
9.7.2. As decisões do Serviço Médico da PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES, de
caráter eliminatório para efeito de nomeação, são soberanas e delas não caberá qualquer recurso.
9.8. Não serão aceitos, no ato da convocação, protocolos ou cópias dos documentos exigidos. As cópias somente
serão aceitas se estiverem acompanhadas do original.
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9.9. No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para uma vaga, o fato deverá ser
formalizado pelo mesmo por meio de Termo de Desistência Definitiva. O não comparecimento, quando convocado,
implicará na sua exclusão e desclassificação em caráter irrevogável e irretratável do Concurso Público, fato
comprovado pela PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES, por meio de Termo de
Convocação e Aviso de Recebimento (via telegrama).
9.10. Não será nomeado o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa, inexata para fins
de nomeação e não possuir os requisitos exigidos no Edital na data de convocação da apresentação da
documentação.
9.11. O candidato obriga-se a manter atualizado o endereço perante o INSTITUTO ZAMBINI até a publicação da
homologação dos resultados e após esta data junto ao Departamento de Gestão de Pessoas da PREFEITURA DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES, por meio de e-mail direto ao departamento supracitado ou
pessoalmente, durante o prazo de validade do concurso, desde que aprovado, não cabendo qualquer reclamação
caso não seja possível à mesma informá-lo da contratação, por falta da citada atualização.

CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10. A inscrição do candidato importa no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das condições
do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes.
10.1. Todos os avisos e Publicações serão publicados no Diário Oficial do Estado – DOE, no mural da Prefeitura e
nos sites www.zambini.org.br e www.embudasartes.sp.gov.br
10.2. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos dos candidatos inscritos, mesmo que
verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas
as decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.
10.3. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito até a data da convocação dos candidatos para a prova
correspondente, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado.
10.4. O cadastro reserva referente aos demais cargos previstos neste Edital ficam limitados à quantidade informada
na Tabela I, sendo classificados todos os candidatos empatados na última colocação deste limite, e os demais
excluídos deste Certame.
10.5. A reserva de vagas aos candidatos afrodescendentes, conforme art. 1°, § 3º, da Lei Ordinária N° 2.752/14 será
aplicada somente às vagas ofertadas neste Edital, não sendo atribuída para as vagas criadas posteriormente.
10.6. A Comissão Organizadora não autoriza a comercialização de apostilas e não se responsabiliza pelo teor das
mesmas.
10.7. Não haverá prazo para prorrogação de posse e de exercício.
10.8. O presente Concurso poderá ser homologado parcialmente à medida que forem julgados e decididos os
recursos.
10.9. Caberá ao Prefeito Municipal à homologação dos resultados do presente Concurso Público nº 02/2016.
10.10. Os casos omissos serão analisados pela Comissão Organizadora do Concurso Público da PREFEITURA DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES.
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Embu das Artes – SP, em 08 de março de 2016.
Prefeito Municipal
ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Aos cargos de Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico
Socorrista e Médico Ultrassonografista:
Item

5.1

Área do Conhecimento

Conhecimentos Gerais em
Medicina e SUS

Matéria
Políticas de Saúde: Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (SUS)
e municipalizações. Constituição Federal de 1988: Seção II da Seguridade
Social, Título VIII da Ordem Social, Lei Orgânica de Saúde n° 8080/90 e suas
posteriores alterações. Evolução histórica da organização do sistema de saúde
no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde - seus princípios, suas
diretrizes e seu arcabouço legal; As normas operacionais do SUS; A questão do
controle social; O paradigma da promoção da saúde; A estratégia de saúde da
família - sua evolução, seus princípios e sua aplicação. Municipalização da
Saúde. Situação da Saúde no Brasil. Código de Ética Médica; Deontologia.
Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais;
Crimes contra a saúde pública - Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro.
Clínica Médica: Prontuário Médico; Reanimação Cardiorrespiratória;
Preenchimento de Declaração de Óbito; Doenças de Notificação Compulsória;
Noções de Farmacologia; Emergências hospitalares; Conceitos Fundamentais
das Diversas Especialidades Clínicas. Ações de Vigilância Epidemiológica e
Imunização. Noções Básicas de Toxicologia Ambiental e Saúde Ocupacional.
Noções Básicas de Urgência/Emergência na Prática Médica. - Reanimação
Cardio-respiratória-cerebral. Emergência Hipertensiva. Infarto agudo do
miocárdio. Arritmias cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo
de pulmão. Insuficiência respiratória. Pneumonias. Insuficiência renal aguda.
Emergências urológicas: cólica nefrética, retenção urinária, hematúria e
infecções. Hemorragia digestiva. Enterocolopatias. Colecistite aguda. Lesões
agudas da mucosa gastroduodenal. Meningites. Septicemias. Profilaxia de raiva
e tétano. Descompensações no paciente diabético. Acidente vascular cerebral.
Estado epilético. Intoxicações agudas. Acidentes por animais peçonhentos.
Choque. Traumatismo crânio-encefálico. Traumatismo abdominal. Traumatismo
torácico. Embolia pulmonar. Ressuscitação cardiopulmonar Acesso vascular:
indicações e técnicas. Distúrbios do equilíbrio ácido-básico: interpretação de
gasometria arterial. Desequilíbrio hidro-eletrolítico. Conduta quanto a ferimentos
superficiais: indicação de sutura, antibioticoterapia, profilaxia antitetânica e
antirrábica. O paciente politraumatizado: avaliação inicial; tratamento do choque
hemorrágico; avaliação inicial do traumatismo crânioencefálico. Doenças
cardiovasculares: avaliação inicial de precordialgias; infarto do miocárdio;
insuficiência cardíaca congestiva e edema agudo de pulmão; embolia pulmonar;
emergência hipertensiva; insuficiência arterial aguda; trombose venosa profunda.
Doenças respiratórias: pneumonias, tuberculose, pneumotórax, asma, doença
pulmonar obstrutiva crônica, avaliação do paciente com hemoptise. Doenças do
aparelho digestivo: esofagites; corpo estranho no esôfago; doença ulcerosa
péptica; sangramento digestivo alto e baixo; avaliação inicial do abdome agudo;
apendicite; megacolo, volvo de sigmoide; diarreias agudas; pancreatites agudas
e crônicas; colecistites; hepatopatias agudas e crônicas. Doenças do aparelho
gênito-urinário: infecções alta e baixa; litíase; orquiepididimites; insuficiência
renal aguda e crônica. Ginecologia e obstetrícia: avaliação inicial de
sangramento vaginal e infecção urinária durante a gravidez. Doenças
infectocontagiosas:
DST.
AIDS,
meningites
virais
e
bacterianas,
meningococcemia, tétano, choque séptico. Doenças do sistema endócrino:
cetoacidose diabética, descompensação diabética hiperosmolar. Doenças
neurológicas: AVC, epilepsias. Oftalmologia e otorrinolaringologia: sinusites,
diagnóstico diferencial de hiperemias oculares. Doenças da pele e tecido celular
subcutâneo: processos alérgicos agudos, abcessos. Ortopedia: avaliação inicial
de fraturas; entorses; mialgias; lombalgias. Psiquiatria: avaliação inicial,
síndrome de abstinência de álcool. Toxicologia: conduta geral nas intoxicações;
acidentes por animais peçonhentos. Ministério da Saúde e CONASEMS. O SUS
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5.2

Conhecimentos Específicos
Médico Clínico Geral

5.3

Conhecimentos Específicos
Médico Ginecologista

de
A
a
Z.
Disponível
em:
http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/.
www.saude.gov.br. Portal do Ministério da Saúde. Informações para usuários,
trabalhadores e gestores, com acesso a todas as Secretarias, programas e
projetos. Legislação e publicações.
Doenças cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença
cardiovascular. Insuficiência cardíaca. Cardiomiopatias. Doença arterial
coronária. Arritmias. Doenças do miocárdio e pericárdio. Hipertensão arterial
sistêmica. Doenças vasculares periféricas. Diagnóstico diferencial de dor
torácica. Alterações eletrocardiográficas. Doenças valvar e da aorta. Doenças
pulmonares: avaliação e tratamento do paciente com doença respiratória.
Doença intersticial e infiltrativa. Doenças pulmonares obstrutivas. Doenças da
pleura e mediastino. Neoplasia pulmonar. Síndrome da apneia do sono e
doenças pulmonares ambiental e ocupacional. Doenças renais: avaliação e
tratamento do paciente com doença renal. Distúrbios eletrolíticos e de fluidos.
Doenças glomerular, vascular renal. Insuficiência renal aguda e crônica.
Desordens não glomerulares. Doenças gastroinstestinais: avaliação e tratamento
das principais manifestações clínicas das doenças gastrointestinais. Doenças do
esôfago, do estômago e duodeno. Doença inflamatória intestinal. Neoplasias do
trato gastrointestinal e doenças do pâncreas. Doenças do fígado e sistema bilear:
avaliação laboratorial do fígado. Icterícia. Hepatite aguda e crônica. Insuficiência
hepática. Cirrose e suas complicações. Doenças da vesícula biliar e trato biliar.
Neoplasias do fígado. Doenças infiltrativas e vascular. Doenças hematológicas:
desordens da hemostasia (sangramento e trombose). Avaliação e tratamento das
anemias. Avaliação da leucocitose e leucopenia. Doenças do metabolismo:
obesidade. Anorexia nervosa e bulimia. Desordens do metabolismo dos lípides.
Doenças endocrinológicas: doenças da tireóide. Diabetes mellito. Hipoglicemia e
insuficiência adrenal. Doenças musculoesqueléticas e do tecido conectivo:
avaliação e tratamento do paciente com doença reumática. Artrite reumatóide.
Lúpus
eritematoso
sistêmico.
Espondiloartropatias.
Síndrome
do
anticorpofosfolípide. Esclerose sistêmica. Osteoratrites. Gota e desordens do
tecido mole não articular. Doenças ósseas e do metabolismo ósseo:
osteoporose. Doenças da paratireoide e distúrbios do cálcio. Doenças
infecciosas. Doenças neurológicas/psiquiátricas: avaliação do paciente
neurológico. Desordens da consciência. Demência e distúrbios de memória.
Doenças cerebrovasculares. Cefaleias. Avaliação das síncopes. Miastenia
gravis. Doença de Parkinson. Diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva.
Distúrbios ansiosos e depressão. Urgências e emergências: reanimação
cardiopulmonar. Avaliação e tratamento inicial do paciente em choque.
Imobilizações e cuidados no local do acidente. Atendimento inicial ao paciente
traumatizado. Diagnóstico e tratamento inicial das emergências diabéticas.
Anafilaxia e reações alérgicas agudas. Controle agudo da dor. Diagnóstico e
tratamento inicial das síndromes coronárias agudas. Diagnóstico e tratamento
inicial da embolia de pulmão. Insuficiência respiratória aguda. Hemorragias
digestivas. Anestesia para realização de suturas e drenagem de abcessos.
Principais problemas médicos relacionados aos idosos. Rastreamento de
doenças cardiovasculares e do câncer. Prevenção do câncer. Exame periódico
de saúde. Promoção da saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação.
Preenchimento de receitas médicas.
Estadiamento do câncer genital e mamário. Câncer do colo uterino. Hiperplasia
endometrial. Carcinoma do endométrio. Câncer de ovário. Síndrome do
climatério. Osteoporose pós- menopáusica. Distúrbios do sono no climatério.
Acompanhamento do paciente sob reposição hormonal. Fisiologia menstrual.
Amenorreia. Disfunção menstrual. Anovulação crônica. Dismenorreia. Síndrome
pré-menstrual. Endometriose. Hiperprolactinemia. Tumor de ovário com atividade
endócrina. Citopatologia genital. Lesões benignas da vulva e da vagina. Lesões
benignas do colo uterino. Cervicites. Infecção do trato genital inferior pelo HPV:
Diagnóstico e tratamento. Métodos moleculares de diagnóstico em patologia do
trato genital inferior. Corrimento genital. Infecção genital baixa. Salpingite aguda.
Dor pélvica crônica. Doenças benignas do útero. Prolapso genital e roturas
perineais. Incontinência urinária de esforço. Infecção urinária na mulher. Bexiga
hiperativa. Câncer de mama. Mamografia e USG (indicações, técnicas e
interpretação). Lesões não palpáveis de mama: diagnóstico e conduta.
Terapêutica sistêmica do carcinoma de mama. Neoplasias benignas de mama:
fibroadenoma, papiloma e tumores filodes. Alteração funcional benigna da
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5.4

Conhecimentos Específicos
Médico Pediatra

5.5

Conhecimentos Específicos
Médico Psiquiatra

5.6

Conhecimentos Específicos
Médico Socorrista

5.7

Conhecimentos Específicos
Médico Ultrassonografista

mama. Mastites e cistos mamários. Fluxos papilares. Mastalgias cíclicas e
acíclicas. Procedimentos invasivos em mastologia. Ultrassom de mama:
indicação e técnica. Procedimentos invasivos dirigidos pela mamografia e
ultrassom.
Crescimento e desenvolvimento. Icterícia neonatal. Infecções perinatais.
Imunizações. Anemias carenciais e anemias hemolíticas. Púrpuras, tumores
comuns na infância. Doenças de notificação compulsória. Infecções de vias
superiores. Infecções de vias aéreas inferiores. Asmabrônquica. Patologias
alérgicas na infância. Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-basico. Terapia de
hidratação oral e parenteral. Síndrome da má absorção aguda e crônica.
Infecção urinária. Glomerulites e hipertensão arterial. Osteoartrites. Infecções de
partes moles. Antibioticoterapia. Doenças parasitárias. Queimaduras.
Intoxicações exógenas. Hepatites. Doenças do tecido conjuntivo. Doenças
exantemáticas. Mordeduras humanas e por animais. A criança vitimizada.
Patologias cirúrgicas comuns na infância. Síndromes nefrótica e nefrítica.
Septicemia e choque séptico. Diabetes melitus e cetoacidose diabética. Parada
cardiorrespiratória.
Insuficiência
cardíaca.
Cardiopatias
congênitas.
Malformações congênitas comuns. Convulsão.
Psicologia médica. Psiquiatria social e comunitária. Interconsulta e psiquiatria de
hospital geral. Epidemiologia psiquiátrica. Transtornos mentais orgânicos.
Transtornos mentais decorrentes do uso de álcool e drogas. Esquizofrenia.
Transtornos do humor. Transtornos ansiosos. Transtornos alimentares.
Transtornos da personalidade. Transtornos mentais da infância e adolescência.
Urgências psiquiátricas. Psicofarmacologia. Eletroconvulsoterapia. Noções
psicodinâmicas de funcionamento mental. Noções de técnica psicanalítica e
psicoterápicas. Noções de psicanálise e modalidades psicoterápicas
psicodinâmicas. Desenvolvimento psíquico. Adolescência e conflito emocional.
Equipe multidisciplinar e manejo psicodinâmico de pacientes internados e
ambulatoriais.
Emergências hospitalares; Insuficiência Periférica, Hipertensão Arterial, Asma,
DPOC, Pneumonia, Tuberculose, Doença Péptica, Colecistopatia, Diarréia,
Nefrolitiase,
Infeccções
urinárias,
Diabétes
Mellitus,
Hipotiroidismo,
Hipertireodismo, Anemia Hemolíticas, Purpuras, Distúrbios de coagulação, Gota,
Meningites, Alcoolismo, Abstinência Alcoólica, Surtos Psicóticos, Tétano, Raiva
Humana, Manifestações Pulmonares e Neurológicas de Aids, Leptospirose,
Dengue, Sinusite, Escabiose, Pediculose, Dermatite de Contato, Doença do
Soro, Edema Angioneurótico, Urticária, Anafilaxia, Doença Inflamatória Pélvica,
Intoxicações Exógenas .Choque: Séptico e Cardiogênico, Reposiçao Volêmica x
Tipos de Liquidos, Drogas Vasoativas, Distúrbios Cardiovasculares: Dor
Torácica: Angina Instável; IAM. Edema Agudo Pulmão. Emergências
Hipertensivas. TEP e TVP: Anticoagulantes e Fibronoliticos. Arrtmias: Taqui e
Bradi x Marca Passo. ACLS x Manobras de Ressuscitação. Dissecção de Aorta
Aguda. Distúrbios do Sistema Respiratório: Insuficiência Respiratória Aguda:
Monitoração; Ventilação. Distúrbios Metabólicos: IRA x Diálise. Equilibrio Acído
Básico; Diabetes: Coma Cetoácidótico, Hiperosmolar, Hipoglicêmico. Distúrbios
Gastrointestinais e Hepáticos: HDA, Abdômen Agudo, Peritonite, Pancreatite
Aguda, Isquemia Mesentérica, Encefalopatia Hepática. Distúrbios Neurológicos:
Convulsão, Coma, Confusão Mental, TCE, AVC. Distúrbios da Nutrição: Suporte
Nutricional: NPP, Nutrição Enteral. Distúrbios Hematológicos: Utilização de
Sangue e Derivados, Distúrbios da Coagulação. Infecções e Antimicrobianos:
Antibióticos: Imunocompetentes e Imunossuprimidos, Lei Estadual nº 10.241/99,
Bioética. Noções básicas de urgência / emergência em pediatria. Acidentes por
animais peçonhentos. Intoxicações agudas. Aspiração e ingestão de corpo
estranho. Doenças exantemáticas na Infância. Antibioticoterapia em emergência
pediátrica. Meningites virais e bacterianas. Estado de mal convulsivo.
Insuficiência cardíaca congestiva. Glomerulonefrite difusa aguda pósestreptocócica. Cetoacidose diabética. Abdômen agudo na infância. Infecções
bacterianas de pele e tecido celular subcutâneo. Traumatismo cranioencefálico.
Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia, Ultrassonografia em Medicina
Interna. Generalidades: a natureza do ultrassom. Princípios básicos, técnicas e
equipamentos. Indicações da ultrassonografia. Dopller. Ginecologia e Obstetrícia:
anatomia ultra sonográfica da pelve feminina, estudo ultrassonográfico do útero
normal e patológico, estudo ultra sonográfico do ovário normal e patológico.
Doenças inflamatórias pélvicas, contribuição do ultrassom nos dispositivos
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intrauterinos. Diagnóstico deferencial das massas pélvicas ao ultrassom.
Ultrassonografia nas doenças ginecológicas malignas. Endometriose.
Ultrassonografia e esterilidade. Estudo ultrassonográfico da mama normal e
patológica. Anatomia ultrassonográfica do saco gestacional e do embrião.
Anatomia ultrassonográfica fetal. Avaliação da idade gestacional. Estudo
ultrassonográfico das patologias da primeira metade da gestação. Crescimento
intrauterino retardado. Gestação de alto risco. Gestação Múltipla. Anomalias
fetais e tratamento pré-natal. Placenta e outros anexos do concepto. Medicina
interna: estudo ultrassonográfico, olho, órbita, face e pescoço, tórax, crânio,
abdômen superior (fígado, vias biliares, vesícula biliar, pâncreas e baço), estudo
ultrassonográfico da cavidade abdominal, vísceras ocas, coleções e abcesso
peritoneais. Retroperitôneo, rins e bexiga. Próstatas e vesículas seminais.
Escroto, pênis, extremidades.

CONCURSO PÚBLICO N° 02/2016

Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes
Estado de São Paulo

ANEXO II
DO CRONOGRAMA PREVISTO*

14 de março de 2016
à
08 de abril de 2016
24 de abril de 2016
25 de abril de 2016
27 de abril de 2016
15 de abril de 2016
19 de abril de 2016
05 de maio de 2016

Período de Inscrições via internet
Aplicação das Provas Objetivas
Divulgação do gabarito no site www.zambini.org.br
Prazo para recurso do gabarito
Publicação da Classificação Preliminar
Prazo de recurso de classificação preliminar
Divulgação da Classificação Final no site www.zambini.org.br

*As datas poderão ser alteradas, o candidato deverá acompanhar as publicações no site www.zambini.org.br

REALIZAÇÃO:
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