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EDITAL DE ABERTURA 
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2016  

                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                            

A Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, torna público que realizará, na forma 
prevista no artigo 37 da Constituição Federal, a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE 
PROVAS E TÍTULOS  para o preenchimento de vagas dos cargos abaixo especificados providos pelo Regime Celetista. 
O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento elaborado em 
conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal, vigentes e pertinentes. 

 
 

CAPÍTULO 1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 - A organização, aplicação e correção do Concurso Público serão de responsabilidade da CONSESP – Concursos, 
Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda. 
 

1.2 - É de responsabilidad e exclusiva do candidato acompanhar  as publicações de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Concurso Público divulgadas no site www.consesp.com.br e na Prefeitura, onde 
serão afixados quadros de avisos e publicações em jornais de circulação do município. 
 

1.3 - Os cargos, as vagas, as vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) e Afro, a carga horária semanal, o 
vencimento mensal, os requisitos e a escolaridade exigidos são os estabelecidos na tabela abaixo:  

 

Cargos 

Vagas Carga 
Horária 

Semanal  

Vencimentos  
R$ Nível de Escolaridade e Requisitos Total de 

vagas 
ofertadas  

PcD Afro  ampla 
concorrência 

Assistente Social II 02 - - - 30 2.472,04 Ensino Superior Completo em Serviço 
Social e Registro no Conselho. 

Dentista – Endodontista 01 - - - 20 4.016,00 
Ensino Superior Completo + Registro 
no Conselho Regional de Odontologia 

com especialização. 

Educadora 10 01 02 07 44 1.267,38 
Magistério a Nível de Ensino Médio 

e/ou Superior e/ou Licenciatura Plena 
em Pedagogia. 

Farmacêutico/Bioquímico 02 - - - 40 2.781,20 Ensino Superior em Farmácia e 
Bioquímica e Registro no Conselho. 

Médico Cardiologista 01 - - - 20 4.016,00 
Ensino Superior Completo com 

Registro no Conselho Regional de 
Medicina com especialização. 

Médico Cirurgião Vascular 01 - - - 20 4.016,00 
Ensino Superior Completo com 

Registro no Conselho Regional de 
Medicina com especialização. 

Médico Clínico Geral 03 - 01 02 20 4.016,00 
Ensino Superior Completo com 

Registro no Conselho Regional de 
Medicina. 

Médico Clínico Geral 40h 
(Programa Melhor em Casa) 

01 - - - 40 11.988,43 
Ensino Superior Completo com 

Registro no Conselho Regional de 
Medicina. 

Médico Endocrinologista 01 - - - 20 4.016,00 
Ensino Superior Completo com 

Registro no Conselho Regional de 
Medicina com especialização. 

Médico 
Ginecologista/Obstetra 

01 - - - 20 4.016,00 
Ensino Superior Completo com 

Registro no Conselho Regional de 
Medicina com especialização. 

Médico Pediatra  04 - 01 03 20 4.016,00 
Ensino Superior Completo com 

Registro no Conselho Regional de 
Medicina com especialização. 

Médico Plantonista 07 - 01 06 
Plantão 
12 horas 

968,53 p/ 
plantão 

Ensino Superior Completo com 
Registro no Conselho Regional de 

Medicina com especialização. 

Médico Psiquiatra 01 - - - 20 4.016,00 
Ensino Superior Completo com 

Registro no Conselho Regional de 
Medicina com especialização. 

Médico Veterinário 01 - - - 30 3.243,55 
Ensino Superior Completo com 

Registro no CRMV. 
Recepcionista 06 - 01 05 40 1.020,59 Ensino Médio Completo. 

Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra 
Estado de São Paulo 
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Técnico em Enfermagem 05 - 01 04 44 1.501,58 

Ensino Médio Completo e Curso 
Técnico em Enfermagem com Registro 

no Conselho Regional de 
Enfermagem. 

Padeiro 02 - - - 44 1.458,35 
Ensino Fundamental Incompleto com 

Experiência Comprovada. 
Serviços Gerais II 10 01 02 07 44 1.020,59 Ensino Fundamental Incompleto. 
Serviços Gerais III 02 - - - 44 1.174,26 Ensino Fundamental Incompleto. 
 
1.4 - As vagas previstas neste Edital para o preenchimento dos empregos de Assistente Social II e Técnico em 

Enfermagem serão ocupados preferencialmente pelos candidatos remanescentes aprovados do Concurso Público 
01/2011 até a data de sua validade. 
 

1.5 - Os vencimentos constantes na tabela anterior estão atualizados até a data de publicação deste Edital. 
 

1.6 - As atribuições dos cargos são as constantes do anexo I do presente Edital. 
 

CAPÍTULO 2 - DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1 - A inscrição implica na aceitação, por parte do candidato, de todos os princípios, normas e condições do Concurso 
Público estabelecidos no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 
 

2.1.1- O candidato será responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição, bem como por qualquer erro e 
omissão, e deverá estar ciente de que disporá dos requisitos necessários para posse, especificados neste Edital. 
 

2.1.2- Para se inscrever, o candidato deverá atender às condições para provimento do cargo e entregar em data a ser 
fixada em publicação oficial, quando da posse, a comprovação de: 

I. ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do art. 12 da Constituição Federal; 
II. ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos; 

III. estar quite com as obrigações eleitorais; 
IV. estar quite com as obrigações militares (quando do sexo masculino); 
V. gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por avaliação 

médica oficial realizada por profissionais designados pela Prefeitura; 
VI. não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
VII. não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, estadual ou municipal) em consequência de 

processo administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público); 
VIII. não ocupar emprego ou função pública, ressalvados os acumuláveis previstos no art. 37, inciso XVI da 

Constituição Federal; 
IX. possuir os requisitos mínimos exigidos para o cargo, constantes do presente edital. 

 
2.2 - As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br, no período de 15 de 

fevereiro a 03 de março de 2016 (horário de Brasíli a), devendo, para tanto, o interessado proceder da seguinte 
forma: 

a) acesse o site www.consesp.com.br e clique, em inscrições abertas, sobre a cidade que deseja se inscrever. 
b) em seguida, clique em INSCREVA-SE JÁ, digite o número de seu CPF e clique em continuar. 
c) escolha o cargo, preencha todos os campos corretamente e clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO. 
d) na próxima página confira seus dados e leia a Declaração e Termo de Aceitação e, em seguida, clique em 

CONCORDO e EFETIVAR INSCRIÇÃO. 
e) na sequência, imprima o Boleto Bancário, respeitando-se o horário de Brasília efetue o pagamento da 

respectiva taxa de inscrição.  
 

2.2.1- Para inscrever-se o candidato deverá recolher o valor correspondente ao nível de escolaridade do cargo/função 
escolhido, conforme tabela abaixo: 

 
Ensino Fundamental R$ 24,00 
Ensino Médio R$ 25,00 
Ensino Superior R$ 25,00 

 
2.2.2- O pagamento do boleto deverá ser feito em qualquer agência bancária até a data de vencimento do 

mesmo , que corresponde ao primeiro dia útil após a data do encerramento das inscrições, entendendo-se como 
“não úteis” exclusivamente os feriados nacionais e estaduais e respeitando-se, para tanto, o horário da rede 
bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de a inscrição não ser processada, recebida e 
validada. 
    

2.2.3- Não será aceito pagamento da taxa de inscrição que não seja através da quitação do boleto emitido no momento 
da inscrição. O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua efetivação dentro do 
período de inscrição e até a data de seu vencimento. 
 

2.2.4- Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Pessoa com Deficiência deverão encaminhar via sedex o 
respectivo LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como o pedido de condição especial para a prova, caso 
necessite, até o último dia de inscrição na via original ou cópia autenticada, para CONSESP, situada na Rua 
Maceió, 68 – Bairro Metrópole – CEP 17900-000 – Dracena - SP. 
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2.2.5- Quarenta e oito horas após o pagamento, conferir no site www.consesp.com.br se os dados da inscrição efetuada 

pela internet foram recebidos e seu status encontra-se como “inscrição confirmada”. Em caso negativo, o 
candidato deverá entrar em contato com a CONSESP, pelo telefone (11) 2359-8856, para verificar o ocorrido. 
 

2.2.6- Para gerar o comprovante de inscrição (após o pagamento) basta digitar o seu CPF no menu CONSULTE, em 
seguida selecionar o Concurso correspondente à inscrição desejada, e imprimir comprovante de inscrição. 
 

2.2.7- A CONSESP não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência 
de dados. O descumprimento das instruções para inscrição via internet implicará na não efetivação da mesma. 
 

2.3 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para a alteração de cargos, seja qual for o motivo alegado. 
 

2.3.1- Os candidatos poderão inscrever-se para mais de um cargo, desde que haja compatibilidade de datas e horários 
de provas, conforme dispõe o presente Edital, devendo, para tanto, proceder inscrições individualizadas para 
cada cargo desejado. Se eventualmente o candidato se inscrever para cargos cujas provas coincidam horários, 
valerá a inscrição do cargo para qual assinou a respectiva lista de presença, sendo vedada a mudança após a 
assinatura. 
 

2.4- Após encerramento das inscrições, os eventuais erros de digitação no nome, CPF e data de nascimento deverão 
ser corrigidos somente no dia das respectivas provas, mediante solicitação ao Fiscal de Sala. 
 

2.5 - A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato nas hipóteses de cancelamento do certame pela própria 
administração ou quando o pagamento for realizado em duplicidade ou fora do prazo. 
 

2.6 - O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetuar sua inscrição por meio de serviços públicos, 
tais como o Programa ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza a todo cidadão, gratuitamente, postos públicos 
para o acesso à internet. Para utilizar os computadores, basta fazer um cadastro e apresentar o documento de 
identidade nos Postos do ACESSA SÃO PAULO ou Biblioteca Municipal Estação do Saber. 

 
CAPÍTULO 3 - DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA e DA RESERVA DE VAGAS (PESSO AS COM DEFICIÊNCIA E 

AFRO-BRASILEIROS)  
 
3.1  - Em obediência ao disposto no art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 7853/89, 

reservado às pessoas com deficiência, aprovadas e classificadas dentro dos limites estabelecidos no presente 
edital, terão reserva de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada cargo, individualmente, das que 
vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Concurso, cujas atribuições sejam 
compatíveis com sua deficiência. 

 
3.1.1- Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará formada 

01(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), a formação da vaga ficará 
condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas 
para o cargo ou função. 
 

3.1.2- Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do 
Decreto Federal 3.298/99. 

  
3.2 - Para ter direito a reserva de vagas o candidato deficiente deverá encaminhar via sedex para a CONSESP, situada 

na Rua Maceió, 68 – Bairro Metrópole – CEP 17900-000 – Dracena - SP, postando até o último dia de inscrição: 
a) requerimento  solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato e indicação do 

município/concurso para o qual se inscreveu; 
b) laudo médico (original ou cópia reprográfica autenticada) atestando a espécie e o grau ou nível da 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença –
CID –, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar a previsão de adaptação à prova; 

c) solicitação de prova especial , se necessário. (A não solicitação de prova especial eximirá a empresa de 
qualquer providência). 

 
3.2.1- Para efeito dos prazos estipulados no item 3.2, será considerada a data de postagem fixada pela Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.  
 

3.2.2- Serão indeferidas as inscrições na condição especial de pessoa com deficiência dos candidatos que não 
encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. O candidato com 
deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá impetrar recurso 
em favor de sua situação. 
 

3.2.3- As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal 3.298/99, 
particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, 
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.  
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3.2.4- O candidato deverá incluir no requerimento de vaga especial o detalhamento dos recursos necessários para 
realização da prova (exemplos: prova ampliada, sala de fácil acesso com rampa ou no térreo, mesa especial para 
cadeirante etc.). 
 

3.3 - Ao ser convocado para a investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial ou 
credenciado pela Prefeitura, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou 
não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo. Será eliminado da lista de pessoa com 
deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo 
constar apenas na lista de classificação geral. 

 
3.3.1- Após o ingresso do candidato com deficiência, esta não poderá ser arguida para justificar a concessão de 

readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez. 
 

3.4  - A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas: contendo a primeira, a pontuação 
de todos os candidatos inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes 
últimos. 

 
3.4.1- Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão 

preenchidas pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória.   
 

3.5 - Os afro-brasileiros, aprovados e classificados dentro dos limites estabelecidos no presente edital, terão reserva de 
20% (vinte por cento) das vagas para provimento de cargos efetivos nos órgãos e entidades da Administração 
Direta e Indireta, conforme estabelece o Decreto Municipal nº 331 de 21/07/2014, constante na íntegra no Anexo 
III do presente edital. 
 

3.5.1- Para os que desejarem concorrer às vagas especificamente reservadas para este fim, a condição de afro-
brasileiro deverá ser manifestada pelo candidato no momento da inscrição no concurso público, em campo 
específico no formulário de inscrição (on-line) do candidato. 
 

3.5.2- Para efeito do concurso público pretendido, a não manifestação do candidato na forma prevista implicará na 
preclusão do direito de concorrer às vagas reservadas aos afro-brasileiros. 
 

3.5.3- A comprovação do pertencimento a raça negra deverá ser feita no momento da posse sob pena de perda dos 
direitos concernentes à reserva de vaga de que dispõe a lei municipal. 

 
CAPÍTULO 4 - DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO  

 
4.1 - O Concurso Público constará das seguintes provas: 
 

Cargos  Provas  Total de Questões  

Educadora 

Prova Objetiva  
 

Conhecimentos Específicos 20 
Língua Portuguesa 10 
Conhecimentos Educacionais 10 
Prova de Títulos  Vide capítulo dos Títulos  

Assistente Social II 
Dentista – Endodontista 
Farmacêutico/Bioquímico 
Médico Veterinário 

Prova Objetiva  
 

Conhecimentos Específicos 20 
Língua Portuguesa 10 
Conhecimentos de Informática 10 

Médico Cardiologista 
Médico Cirurgião Vascular 
Médico Clínico Geral 
Médico Clínico Geral 40h(Programa Melhor em 
Casa) 
Médico Endocrinologista 
Médico Ginecologista/Obstetra 
Médico Pediatra  
Médico Plantonista 
Médico Psiquiatra 

 
 
 
 
Prova Objetiva 
 
 

 

Conhecimentos Específicos 20 
Língua Portuguesa 10 
Conhecimentos Gerais Saúde Pública 10 

 
Padeiro 
Recepcionista 
Técnico em Enfermagem 

Prova Objetiva  
 

Conhecimentos Específicos 10 
Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 
Conhecimentos Gerais 10 

 
Serviços Gerais II 
Serviços Gerais III 

Prova Objetiva  
 

Língua Portuguesa 15 
Matemática 15 
Conhecimentos Gerais 10 
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4.2 - Os conteúdos constantes das provas são as constantes no Anexo II do presente Edital. 
 

4.3 - A prova objetiva  visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário para o desempenho das 
atribuições do cargo. 

 
CAPÍTULO 5 – DAS NORMAS 

 
5.1 - LOCAL - DIA - As provas objetivas (escritas) serão realizadas no dia 03 de abril de 2016, nos horários descritos 

abaixo, em locais a serem divulgados por meio de Edital próprio que será afixado no local de costume da 
Prefeitura, por meio de jornal com circulação no município e do site www.consesp.com.br, com antecedência 
mínima de 3 (três) dias.  
 

5.1.1- HORÁRIOS 
 

Abertura dos portões – 8:00 horas  Abertura dos portões – 13:30 horas 
Fechamento dos portões – 8:45 horas  Fechamento dos portões – 14:15 horas 

Início das Provas – 9:00 horas   Início das Provas – 14:30 horas  
Assistente Social II  Médico Clínico Geral 
Dentista – Endodontista  Médico Plantonista 

Educadora  Médico Clínico Geral 40h(Programa Melhor 
em Casa) 

Farmacêutico/Bioquímico  Recepcionista 
Médico Cardiologista  Serviços Gerais III 
Médico Cirurgião Vascular   
Médico Endocrinologista   
Médico Ginecologista/Obstetra   
Médico Pediatra    
Médico Psiquiatra   
Médico Veterinário   
Técnico em Enfermagem   
Padeiro   
Serviços Gerais II   

 
5.2 - Caso o número de candidatos exceda a oferta de locais suficientes ou adequados na cidade, a critério da 

CONSESP e da Prefeitura, as provas poderão ser realizadas em outras cidades próximas, aplicadas em datas e 
horários diferentes ou mesmo divididas em mais de uma data e horários, cabendo aos candidatos a obrigação de 
acompanhar as publicações oficiais, por meio do site www.consesp.com.br.  
 

5.3 - Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. Sugere-se que os 
candidatos compareçam 1 (uma) hora antes do horário marcado para o fechamento dos portões, pois,
pontualmente no horário determinado, os portões serão fechados não sendo permitida a entrada de candidatos 
retardatários.  
 

5.3.1- Será disponibilizado no site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias, o Cartão de 
Convocação. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim, apenas informativo. 
 

5.3.2- O candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais de realização das provas como justificativa de sua 
ausência. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, será considerado como desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público. 
 

5.4 - O candidato deverá comparecer ao local designado, munido de caneta azul ou preta, lápis preto e borracha, 
além de UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL :  
- Cédula de Identidade - RG; 
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Certificado Militar; 
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 
- Passaporte. 
 

5.4.1- Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do 
candidato e de sua assinatura, podendo o candidato ser submetido à identificação especial caso seu documento 
oficial de identidade apresente dúvidas quanto à fisionomia ou assinatura. 
 

5.5 - COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, 
nem a utilização de livros, manuais ou anotações, máquina calculadora, relógios de qualquer tipo, agenda 
eletrônica, telefone celular, smartphone, mp3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer 
outro receptor ou transmissor de mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés, turbantes, chapelarias 
e outros adereços,  protetores auriculares e outros acessórios similares. O candidato que for flagrado na sala de 
provas fazendo uso de qualquer dos pertences acima será excluído do concurso. 
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5.5.1- O candidato que necessitar usar boné, gorro, chapéu, protetor auricular ou óculos de sol deverá ter justificativa 

médica e o(s) objeto(s) será(ão) verificado(s) pela Coordenação. Constatado qualquer problema, o candidato 
poderá ser excluído do Concurso. 
 

5.5.2- Recomenda-se aos candidatos não levarem para o local de provas aparelhos celular , contudo, se levarem, 
estes deverão ser desligados, preferencialmente com baterias retiradas, e acondicionados em invólucro 
fornecidos pela CONSESP, juntamente com demais pertences pessoais, lacrados e colocados embaixo da 
cadeira onde o candidato irá sentar-se. Pertences que não puderem ser alocados nos sacos plásticos deverão 
ser colocados no chão sob a guarda do candidato.  
 

5.5.3- O candidato que for surpreendido dentro ou fora da sala antes do término da prova portando celular fora da 
embalagem lacrada fornecida pela CONSESP, mesmo que off-line  (desligado) – ou dentro dela, porém on-line  
(ligado) será excluído do Concurso Público, podendo, se quiser, continuar fazendo a prova, mas ciente de sua 
exclusão, inclusive poderá responder criminalmente por tentativa de fraude em concursos. Ao concluir a prova e 
deixar a sala, o candidato deverá manter desligado o celular até a saída do prédio.  
 

5.5.4- Todos os pertences serão de inteira responsabilidade do candidato. A organizadora não se responsabilizará por 
perdas ou extravios de objetos e/ou equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, nem por 
danos neles causados. 
 

5.5.5- Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público designado pela CONSESP e aos Fiscais, o direito de tomar 
medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da provas, 
bem como excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for considerado 
inadequado, tais como: 
a) ausentar-se do local de realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal;  
b) não devolver ao fiscal da sala a folha de respostas, o caderno de questões da prova objetiva e/ou qualquer 

outro material de aplicação da prova;  
c) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer material que não o fornecido pela 

empresa Consesp;  
d) estiver portando arma, mesmo que possua o respectivo porte; 
e) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

 
5.6 - Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, 

ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado pela 
Coordenação do Concurso. 
 

5.7 - Não será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização das 
provas, exceto no caso de amamentação, podendo ocasionar inclusive a não participação do candidato no 
Concurso Público.  
 

5.7.1- Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar um 
acompanhante maior de idade, que ficará em local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda 
da criança. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 
 

5.8 - No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a folha de respostas e o caderno de questões da 
prova, sendo de responsabilidade do candidato a conferência de seus dados pessoais e do material entregue 
pela empresa Consesp. 
 

5.8.1- O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, no dia da realização da prova, deverá 
solicitar ao Fiscal de Sala que registre em seu relatório de ocorrências.   
 

5.9 - A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a 
correção eletrônica. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não 
respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta. 
 

5.10 - O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após decorridos 50% (cinquenta por cento) do 
horário estabelecido no Edital para as mesmas, devendo entregar ao Fiscal de Sala o caderno de questões e 
respectiva folha de respostas.  
 

5.11 - Ao final das provas, os três últimos candidatos, obrigatoriamente , deverão permanecer na sala, a fim de assinar 
o verso das folhas de respostas e o lacre do envelope das folhas de respostas juntamente com o Fiscal e 
Coordenador, sendo liberados quando todos as tiverem concluído. 
 

5.12 - Após o término das provas os candidatos não poderão permanecer nas dependências do prédio. 
 

5.13 - O gabarito oficial e a prova objetiva (teste de múltipla escolha) serão disponibilizados no site 
www.consesp.com.br, por meio da busca por CPF/RG, entre as 13h e 18h da segunda-feira subsequente à data 
da aplicação da prova, e permanecerão no site pelo prazo de 5 (cinco) dias. 
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CAPÍTULO 6 - DOS TÍTULOS 
 
6.1 - O Concurso Público será de provas com valoração de  títulos  para o cargo de Educadora  e, exclusivamente, 

de provas para os demais cargos. 
 
Serão considerados os seguintes Títulos: 

 
ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS  VALOR 

Doutorado 10 (dez) pontos - máximo um título 
Mestrado 07 (sete) pontos - máximo um título 
Pós-Graduação latu sensu 03 (três) pontos - máximo um título 
Pontuação Máxima  10 pontos  

 
6.2 - Os candidatos deverão apresentar na data das provas, até 30 (trinta minutos) após o enc erramento das 

mesmas , em salas especialmente designadas , CÓPIA REPROGRÁFICA AUTENTICADA 
EXCLUSIVAMENTE EM CARTÓRIO DE EVENTUAIS TÍTULOS  que possuam, conforme o item 6.1 do presente 
Edital. Não serão considerados os títulos apresentados, por qualquer forma, fora do dia e horário acima 
determinados, e estes deverão ser  entregues em envelope identificado com nome, cargo e número de 
inscrição do candidato , conforme o modelo abaixo, que será recebido com aposição de número de protocolo 
por meio de etiqueta adesiva, entregando-se cópia da mesma etiqueta ao candidato. 
 

 
 

6.2.1- As cópias dos documentos encaminhadas para a Avaliação de Títulos fora do prazo estabelecido no subitem 
deste Edital não serão analisadas. 
 

6.2.2- Não haverá segunda chamada para a entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo de impedimento do 
candidato de não os apresentar no dia e horário determinados. 
 

6.3 - Serão pontuados como títulos o Diploma, Certificado, Declaração ou Atestado de conclusão do curso, em papel 
timbrado e com o CNPJ da Instituição de Ensino. 
 

6.3.1- Para que o título na forma de Certificado, Atestado ou Declaração seja considerado válido para pontuação 
prevista em edital, nele deverá conter EXPRESSAMENTE as seguintes informações: identificação do 
responsável, carga horária, confirmação da conclusão e entrega e aprovação do Trabalho de Conclusão de 
Curso ou Dissertação ou Tese, sob pena de não serem validados. Produzirá o mesmo efeito Ata de Defesa de 
Dissertação ou Tese que ateste a aprovação sem nenhum tipo de ressalva. 
 

6.4 - Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos. As cópias reprográficas deverão ser 
autenticadas exclusivamente em cartório. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, títulos emitidos 
eletronicamente.  
 

6.5 - Os títulos obtidos no exterior deverão ser revalidados por universidades oficiais que mantenham cursos 
congêneres, credenciados junto aos órgãos competentes e deverão ser traduzidos por tradutor oficial 
juramentado.  
 

6.6 - Não serão pontuadas como título, graduação ou pós-graduação, quando exigidas como pré-requisito.  
 

6.7  - Os pontos serão contados apenas para efeito de “classificação”  e não de “aprovação” . Sobre a nota obtida 
pelos candidatos serão somados os pontos referentes aos títulos, para a classificação final. 
 

6.8 - Em que pese os títulos serem apresentados na data das provas, os pontos somente serão contados se o 
candidato obtiver a nota mínima para aprovação na prova objetiva. 
 

6.9 - Os títulos entregues serão inutilizados após decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da 
divulgação oficial do resultado final do Concurso. 

 
CAPÍTULO 7 - DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

 
7.1 - A prova objetiva terá a duração de  3h (três horas) , já incluído o tempo para o preenchimento da folha de 

respostas, e desenvolver-se-á em forma de testes, por meio de questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) 
alternativas de resposta, na forma estabelecida no presente Edital. 
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7.2 - A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e 
classificatório. 
 

7.2.1- A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo: 
 

xNAP
TQP
100

NPO =  

 ONDE: 
NPO  =  Nota da Prova Objetiva 
TQP  =  Total de Questões da Prova 
NAP  =  Número de Acertos na Prova 
 

7.3 - Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos. 
 

7.3.1- O candidato que não auferir, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva será desclassificado do 
Concurso Público. 

 
CAPÍTULO 8 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
8.1 - Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência os 

seguintes: 
 

 a) idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, 
dando-se preferência ao de idade mais elevada. 

 
 b) maior nota na prova de Conhecimentos Específicos, se houver. 

 
 c) maior nota na prova de Língua Portuguesa, se houver. 

 
 d) maior nota na prova de Matemática, se houver. 

 
 e) maior idade. 

 
8.1.1- Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará por 

meio de sorteio. 
 

8.1.2- O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu número de 
inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da Loteria 
Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, conforme os seguintes critérios: 

a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem 
será a crescente; 

b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente. 
 

CAPÍTULO 9 - DO RESULTADO FINAL 
 
9.1 - Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê exclusivamente prova objetiva , o resultado final será a nota 

obtida com o número de pontos auferidos na prova. 
 

9.2 - Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê prova objetiva e avaliação de títulos , o resultado final será a 
nota obtida com o número de pontos auferidos na prova, acrescido da soma dos títulos. 

 
CAPÍTULO 10 - DOS RECURSOS 

 
10.1 - Somente poderá ser interposto 1 (um) recurso para cada questão, quando o mesmo se referir ao gabarito da 

prova objetiva, devendo o mesmo ser interposto nos termos do item 10.4 deste edital. 
 

10.2 - Para recorrer o candidato deverá: 
- acessar o site www.consesp.com.br   
- em seguida clicar em CONCURSOS, RECURSOS, SOLICITAR e preencher os campos solicitados. 

 
10.2.1- Todos os recursos deverão ser interpostos até 2 (dois) dias corridos a contar da divulgação oficial, excluindo-se 

o dia da divulgação para efeito da contagem do prazo: 
a) da homologação das inscrições; 
b) dos gabaritos (divulgação no site); 
c) do resultado do concurso em todas as suas fases. 

 
10.2.2- Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados por e-mail, via postal, via fax ou por meio de 

protocolo pessoal no órgão realizador.  
 

10.3- Caberá à CONSESP – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda. decidir sobre a anulação 
ou troca de alternativas de questões julgadas irregulares. Julgados os recursos em face do gabarito e/ou da 
prova objetiva, sendo caso, será publicado um novo gabarito, com as modificações necessárias, que 
permanecerá no site pelo prazo de 2 (dois) dias.  
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10.3.1- Em caso de anulação de questões, por duplicidade de alternativas corretas, falta de alternativa correta ou 

qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos, e os pontos 
correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso. 
 

10.4 - Os recursos deverão ser fundamentados e estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em caso 
de constatação de irregularidades de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura 
conceituada, referência bibliográfica e argumentação plausível. 
 

10.5 - Recursos não  fundamentados  na forma normatizada no item anterior ou interpostos fora do prazo serão 
julgados como “não conhecidos ”, sem julgamento de mérito. A Comissão constitui última instância na esfera 
administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso adicional pelo mesmo motivo. 

 
CAPÍTULO 11 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
11.1 - A inscrição do candidato implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 

neste Edital e das demais normas legais pertinentes, sobre as quais não se poderá alegar qualquer espécie de 
desconhecimento. 
 

11.2 - O Edital poderá ser impugnado, mediante justificativa legal e dentro do prazo de inscrição, que decorrido 
implicará a aceitação integral dos seus termos. 
 

11.3 - A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que 
verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da 
inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal. 
 

11.4 - Não obstante as penalidades cabíveis, a CONSESP poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição ou a prova do 
candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou irregularidades. 
 

11.5 - A CONSESP, bem como o órgão realizador do presente certame, não se responsabiliza por quaisquer cursos, 
textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 
 

11.6 - A folha de respostas do candidato será disponibilizada juntamente com o resultado final no site 
www.consesp.com.br. 
 

11.7 - Após 180 (cento e oitenta) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as folhas de 
respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco 
anos. 
 

11.8 - A convocação para a admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, 
não gerando, o fato da aprovação, direito à nomeação. Apesar do número de vagas disponibilizadas no presente 
edital, os aprovados e classificados além desse número poderão  ser convocados para aquelas que vagarem e as 
que eventualmente forem criadas dentro do prazo da validade do presente concurso. 
 

11.9- A validade do presente Concurso Público será de “2” (dois) anos, contados da homologação final dos resultados, 
podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração. 
 

11.10- O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador, após o 
resultado final. 
 

11.11- Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam, com qualquer dos sócios da CONSESP –
Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda., a relação de parentesco disciplinada nos artigos 
1.591 a 1.595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo, o candidato terá sua inscrição indeferida, 
e se verificado posteriormente à homologação, o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das medidas 
administrativas e judiciais cabíveis. 
 

11.12- Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no 
presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela Prefeitura e CONSESP – Concursos, 
Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda. 
 

11.13- A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo conjunto de cargos 
constantes do presente Edital, a critério da Administração. 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
São Joaquim da Barra – SP, 12  de fevereiro de 2016. 

 
Dr. Marcelo de Paula Mian 

Prefeito 
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ANEXO I 
ATRIBUIÇÕES 

 
ASSISTENTE SOCIAL II 
Descrição Sumária:  Compreende a força de trabalho que se destina a auxiliar sob orientação geral tarefas da área 
administrativa do Serviço Social e programas de assistência social. 
Descrição Detalhada: - 
- Auxiliar no levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos específicos de pessoas, como 

menores, migrantes, estudantes, desempregados e outros; 
- Auxiliar em programas de capacitação de mão de obra para o mercado de trabalho; 
- Participar na elaboração e execução de campanhas educativas no campo de saúde pública, higiene e saneamento; 
- Organizar atividades ocupacionais de menores, idosos e desamparados; 
- Auxiliar na orientação de comportamentos de grupos específicos de pessoas face a problemas de habitação saúde, 

higiene, educação e planejamento familiar e outros; 
- Auxiliar na manutenção e atualização de referências sobre as características sócios-econômicas dos servidores 

municipais, bem como dos pacientes assistidos nas unidades de assistência social; 
- Participar da elaboração, execução e avaliação dos programas de orientação educacional e pedagógicas da rede 

municipal; 
- Aconselhar e orientar a população nos postos de saúde, escolas e creches municipais; 
- Responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos e materiais colocados à sua disposição; 
- Executa outras tarefas correlatas , determinadas pelo superior imediato. 
 
DENTISTA – ENDODONTISTA 
Descrição Sumária:  Compreende a força de trabalho que se destina a prestar assistência odontológica em postos de 
saúde, escolas e creches municipais, bem como planejar, realizar e avaliar programas de saúde pública bucal. 

Descrição Detalhada :- 

- examinar, diagnosticar e tratar afecções de boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou 
cirúrgicos; 

- prescrever ou administrar medicamentos, determinando via oral ou parenteral para tratar ou prevenir afecções nos 
dentes; 

- manter registros dos pacientes examinados e tratados; 
- participar e executar levantamentos epidemiológicos na área da saúde bucal; 
- fazer perícias odontoadministrativas, examinando a cavidade bucal e os dentes afim de fornecer atestados de 

capacitação física para admissão de pessoal na prefeitura; 
- participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos de prevenção dos problemas de saúde 

bucal e programas de atendimento odontológico voltado para estudantes da rede municipal de ensino e para a 
população de baixa renda; 

- participar da elaboração de planos de fiscalização sanitária; 
- responsabilizar-se pelos atos técnicos executados nos pacientes, decorrentes do exercício profissional; 
- realizar o preparo psicológico de crianças antes das suas atividades clínico-cirúrgicas; 
- orientar pacientes quanto a alimentação e higiene bucal; 
- orientar, supervisionar e responder solidariamente pelas atividades delegadas à pessoal auxiliares sobre sua 

responsabilidade; 
- realizar cirurgias em odontopediatria; 
- preparocavitário em dentes decíduos e permanentes; 
- terapia pulpar em dentes decípuos; 
- técnicas radiográficas em odontopediatria; 
- preparar selantes de fóssulas e fissuras: sua aplicação em Odontopediatria; 
- manejo psicológico para o tratamento odontopediátrico; 
- cumprir determinações técnicas e de rotinas profissionais definidas pela administração; 
- responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos e materiais colocados à sua disposição; 
- executa outras tarefas correlatas , determinadas pelo superior imediato. 
 
EDUCADORA 
Descrição Sumária:  Compreende a força de trabalho que se destina a cuidar de crianças de creches,verificando suas 
condições de saúde e higiene. planeja; executa; e avalia as atividades educacionais e de assistência sanitária, alimentar 
e social das crianças.   
 

 Descrição Detalhada:  
- Planejar; executar; e avaliar as atividades educacionais e de assistência sanitária, alimentar e social das crianças; 
- Acompanhar , orientar, incentivar; 
- Registrar em fichas apropriadas; 
- Avaliar o desenvolvimento das crianças e seus aspectos lúdicos, sociais, físicos, emocionais e intelectuais; 
- Inspecionar as crianças em todas as dependências da creche e adjacências, assistindo-as, fiscalizando-as e 

orientando-as; 
- Zelar pelas dependências e instalações da creche e o material utilizado pelas crianças; 
- Atender solicitações das mães, com relação a medicamentos prescritos por médicos; 
- Receber e transmitir recados dentro de suas atribuições; 
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- Colaborar na organização de festas cívicas e solenidades da creche; 
- Fiscalizar e assistir as crianças nas aulas, intervalos, recreios, refeitórios , dormitórios e lavatórios 
- Revistar após a saída das crianças da unidade da creche, a fim de recolher objetos esquecidos, efetuando seu 

recolhimento à secretaria; 
- Zelar pela prestação de assistência médica às crianças; 
- Acompanhar às crianças na saída; 
- Responsabilizar-se pelas atividades recreativas das crianças; 
- Orientar seus jogos e recreações; 
- Fiscalizar a iluminação, abastecimento d’água, alimentação e vestuário das crianças; 
- Fiscalizar o trânsito de pessoas estranhas no recinto da creche ; 
- Providenciar o toque de silêncio no recinto da creche, nos horários das refeições e repouso das crianças; 
- Comparecer ao serviço devidamente limpa e trajada adequadamente; 
- Manter as normas de higiene e segurança no local do trabalho; 
- Responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos e materiais colocados à sua disposição; 
- Executar outras tarefas correlatas de acordo com a determinação da chefia imediata. 
 
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 
Descrição Sumária:  Compreende a força de trabalho que se destina a executar os serviços de diversos relacionados 
com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados semelhantes e análises de toxinas, de 
substâncias de origem animal e vegetal, de matérias primas e de produtos acabados, valendo-se de técnicas e 
aparelhos especiais e baseando-se em fórmulas estabelecidas para atender as receitas médicas, odontológicas e 
veterinárias, a dispositivos legais, a finalidades industriais e outros propósitos. 

Descrição Detalhada : 

- Faz manipulação de insumos farmacêuticos como: medicação, pesagem e mistura , utilizando instrumentos especiais 
e fórmulas químicas para atender a produção de remédios e outros preparados; 

- Subministra produtos médicos e cirúrgicos, seguinte o receituário médico para recuperar ou melhorar o estado de 
saúde do paciente; 

- Controla entorpecentes e produtos equiparados, anotando a sua venda em mapas, guias e livros, segundo os 
receituários devidamente preenchidos para atender aos dispositivos legais; 

- Analisa produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração, ou seus insumos valendo-se de métodos 
químicos para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento;  

- Analisa soro antiofídico, pirogênio e outras substâncias, valendo-se de meios biologigênio  e outras substâncias, e de 
meios biológicos, para controlar sua pureza, qualidade e atividade terapêutica; 

- Faz análises clínicas de exudatos e transudatos humanos, como: sangue, urina, fezes, liquor, salivas e outros, 
valendo-se de diversas técnicas específicas, para complementar o diagnóstico da doença; 

- Realiza estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter 
princípios ativos e matérias-primas; 

- Procede análise geral de peças anatômicas, substâncias de estarem envenenadas, de exudatos e transudatos 
humanos ou animais, utilizando-se de métodos e técnicas químicas, físicas e outras para possibilitar a emissão de 
laudos técnicos-periciais; 

- Efetua análise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos para garantir o controle de qualidade, pureza, 
conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública; 

- Faz manipulação, análise, estudos de reações e balanceamentos da água, utilizando substâncias, métodos químicos, 
físicos, estatísticos e experimentais para obter  água potável; 

- Fiscaliza farmácias, drogarias, indústrias químicos-farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, fazendo visitas 
periódicas e autuando os infratores se necessário, para orientar seus responsáveis no cumprimento da legislação 
vigente; 

- Responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos e materiais colocados à sua disposição; 
- Executa outras tarefas correlatas , determinadas pelo superior imediato. 

 
MÉDICO 
Descrição Sumária : Compreende a força de trabalho que se destina a prestar assistência médica em postos de 
saúde, escolas e creches municipais, bem como elaborar, executar avaliar planos, programas e subprogramas de saúde 
pública. 

 
Descrição Detalhada : 
- Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamentos para 

diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; 
- Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou 

informar o diagnóstico; 
- Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnostica, tratamento prescrito e evolução da 

doença; 
- Prestar atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; 
- Encaminhar pacientes para atendimento especializados quando for o caso; 
- Fazer exames médicos necessários à admissão de pessoal pela prefeitura; 
- Coletar e avaliar dados bioestatísticos e sociosanitários da comunidade de forma a desenvolver indicadores de saúde 

da população estudada; 
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- Elaborar programas educativos e de atendimento médico preventivo voltados para a comunidade de baixa renda e 
para os estudantes da rede municipal de ensino; 

- Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; 
- Participar do desenvolvimento de plano de fiscalização sanitária; 
- Fazer a verificação de óbitos; 
- Responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos e materiais colocados à sua disposição; 
- Executa outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior imediato. 
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 
Atribuições típicas:  
- Exercer as atribuições comuns a médico clínico geral; 
- Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamentos para 

diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; 
- Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou 

informar o diagnóstico; 
- Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnostica, tratamento prescrito e evolução da 

doença; 
- Prestar atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; 
- Encaminhar pacientes para atendimento especializados quando for o caso; 
- Fazer exames médicos necessários à admissão de pessoal pela prefeitura; 
- Coletar e avaliar dados bioestatísticos e sociosanitários da comunidade de forma a desenvolver indicadores de saúde 

da população estudada; 
- Elaborar programas educativos e de atendimento médico preventivo voltados para a comunidade de baixa renda e 

para os estudantes da rede municipal de ensino; 
- Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; 
- Participar do desenvolvimento de plano de fiscalização sanitária; 
- Fazer a verificação de óbitos; 
- Responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos e materiais colocados à sua disposição; 
- Executar outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior imediato. 
 
MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR 
Atribuições típicas:  
- Exercer as atribuições comuns a médico clínico geral; 
- Prestar atendimento médico ambulatorial na área de médica vascular; 
- Atuar no tratamento cirúrgico de doenças das artérias, veias e vasos linfáticos. 
- Atuar junto à angiologia, especialidade responsável pelo estudo clínico dessas doenças. 
- Encarregar-se do estudo, diagnóstico e tratamento clínico das doenças vasculares; 
- Executar tratamento clínico em ações para promoção, prevenção, recuperação da saúde através de alterações dos 

hábitos de vida, medicamentos e exercícios físicos usualmente. 
- Atuar no diagnóstico, estudo e tratamento cirúrgico das enfermidades dos vasos, com. Tratamento cirúrgico podendo 

ser da forma convencional - cirurgia através de incisões - ou por dentro dos vasos cirurgia endovascular. 
- Executar outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior imediato. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Atribuições típicas:  
- Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
- Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no desenvolvimento de projetos 

terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica 
ampliada; realizar atendimento ao acidentado do trabalho;  

- Emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos simples,primeiros socorros e urgências com 
encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários;  

- Articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; 
- Estar disponível como apoio matricial de capacitação. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H(PROGRAMA MELHOR EM CASA) 
Atribuições Diretas:  

- Realizar atendimento domiciliar de usuários que tenham problemas de saúde e dificuldade ou impossibilidade física de 
locomoção até uma unidade de saúde e que necessitem com maior frequência de cuidado, recursos de saúde, 
acompanhamento contínuos e uso de equipamentos, podendo ser oriundos de diferentes serviços da rede de atenção 
e em qualquer localidade do Município; 

- Realizar a gestão do cuidado dos usuários e a articulação dos pontos de atenção de modo a ampliar a resolutividade e 
a integralidade do cuidado; 

- Identificar os usuários atendidos, a partir de protocolos específicos pactuados localmente por diferentes equipes em 
diferentes estabelecimentos de saúde; 

- Realizar atenção à saúde a todos os munícipes que se enquadrem na complexidade de cuidado descrito no item I;  
- Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos e atividades em grupo; 
- Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;  
- Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua 

responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles;  
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- Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário;  

- Contribuir, realizar e participar das atividades de educação permanente de todos os membros da equipe;  
- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da equipe; 
 
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 
Atribuições típicas:  
- Exercer as atribuições comuns a médico clínico geral; 
- Diagnosticar e tratar as doenças funcionais e metabólicas, fazer diagnósticos e tratamento dos distúrbios da neuro-

hipotise da tireóide, da hipótese, do ovário, dos testículos e das suprarrenais, diagnosticar e tratar a obesidade, 
- Diagnosticar e tratar os distúrbios do crescimento, diagnosticar e tratar as patologias de caráter endocrinológico. 
- Fazer prevenção dos distúrbios glandulares dos recém-nascidos (teste do pezinho), acompanhar o tratamento de 

pacientes quando o caso assim o exigir, preencher fichas médicas dos clientes;  
- Prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outro especialista, participar de juntas médicas, 

participar de programas voltados para a saúde pública, solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem 
necessários, executar outras tarefas semelhantes e afins. 

- Exercer função médica administrativa quando solicitado pela administração pública. 
- Solicitar vaga, preencher relatório médico administrativo e encaminhar pacientes para outra especialidade ou para a 

referência em outra cidade, aqueles que não poderão ser tratados na localidade em virtude da complexidade da 
patologia apresentada. 

- Encaminhar para a santa casa os pacientes com patologias caracterizadas como urgência ou emergência 
diagnosticadas no ambulatório. 

 
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 
Atribuições típicas:  
- Exercer as atribuições comuns a médico clínico geral; 
- Prestar atendimento médico ambulatorial na área de ginecologia obstetrícia; 
- Realizar consultas de pré-natal na obstetrícia; 
- Orientar a respeito do planejamento familiar e dos métodos contraceptivo existentes; 
- Realizar exames preventivos de câncer ginecológico e de mama; 
- efetuar coleta de citologia ginecológica; 
- Efetuar cauterização de actopia cervical; 
- Executa outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior imediato. 
 
MÉDICO PEDIATRA  
Atribuições típicas:  
- exercer as atribuições comuns a médico clínico geral; 
- dar atendimento geral de pediatria; 
- efetuar procedimentos cirúrgicos como: suturas, drenagem de abscessos; 
- dar orientação sobre profilaxia, higiene, puericultura e vacinação; 
- encaminhar casos graves para atendimento hospitalar e/ou ambulatorial; 
- orientar gestantes principalmente sobre o aleitamento materno e seus benefícios; 
- interagir em programas de saúde materno-infantil e puericultura; 
- executa outras tarefas correlatas , determinadas pelo superior imediato. 
 
MÉDICO PLANTONISTA 
Descrição Sumária:   
- Compreende a força de trabalho que se destina a atender de forma emergencial e curativa a população dentro de sua 

área de formação no Pronto Socorro do Município e executa demais atividades afins. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA 
Atribuições típicas:  
- Exercer as atribuições comuns a médico clínico geral; 
- Prestar atendimento médico ambulatorial na área de psiquiatria; 
- Realizar consultas a pacientes emocionais e psíquicos; 
- Prestar atendimentos a ex-viciados em drogas; 
- Avaliar o grau de desequilíbrio emocional dos pacientes e transcrever tratamentos com medicamentos controlados ou 

até mesmo dependendo do caso, solicitando a internação em hospitais psiquiátricos; 
- Executa outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior imediato. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
Atribuições diretas:  
- O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as 

etapas e processos, da produção ao consumo; e 
- O controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.  
- Fiscalização de estabelecimentos de interesse a saúde de bens de consumo: indústria, distribuição/comércio e 

consumo de alimentos tais como, cozinhas industriais, hipermercados, supermercados, refeitórios, açougues, 
abatedouros de animais (sim, sip e sif), bares, lanchonetes, ambulantes, e congêneres; 

- Fiscalização de estabelecimentos de interesse a saúde – serviços: seja nas relacionadas a atividades veterinárias 
(hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios de análises clinicas e de biotecnologia, estabelecimentos de diagnóstico 
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por imagem, cemitérios, drogarias veterinárias, pet-shops e outras formas de comércio animal, no uso e prescrição de 
medicamentos sob controle especial), como em outras atividades não veterinárias (hospitais, controladoras de pragas, 
saneantes domissanitários, farmácias e drogarias, da indústria de correlatos e cosméticos, de saneamento ambiental); 

- Fiscalização zoosanitária em imóveis comerciais ou residenciais, atendendo às denúncias de maus tratos aos animais 
e de irregularidades no saneamento ambiental; 

- Manejo da fauna sinantrópica (incluindo o controle integrado de vetores e roedores e o manejo populacional de cães e 
gatos); 

- Fiscalização da implantação do plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, animal ou humana, para 
os resíduos de origem biológico, da destinação de cadáveres e carcaças, dos produtos químicos, físicos ou inertes; 

- Ação integrada com a vigilância epidemiológica em surtos alimentares e outros agravos, transmissíveis ou não, no 
controle de zoonoses emergentes e re-emergentes, nas campanhas de imunização; 

- Desenvolvimento e execução de programas zoosanitários, junto às unidades de saúde e nas comunidades; 
- Participação no controle social do sus – através da sua inserção junto aos conselhos de saúde e conferências de 

saúde em todas as esferas (local, distrital, municipal, estadual e nacional). 
- Contribuir de forma significativa para a consolidação do sus, através de sua participação ativa em:comissões 

intergestores bi (cib) e tripartite (cit);  secretarias de saúde, coordenando atividades de vigilância em saúde e de 
centros de controle de zoonoses; 

- Diversos níveis do controle social do SUS; 
- Discussão e elaboração de políticas públicas de saúde (controle e prevenção de enfermidades, como: raiva, 

leptospirose, toxoplasmose, leishmaniose, tuberculose, dengue, influenza aviária, entre outras); 
- Discussão e elaboração de leis, normas, regulamentos de interesse à saúde humana e ambiental; 
- Política de resíduos de serviços de saúde; 
- Comissões técnicas específicas referentes à saúde humana, animal e meio ambiente (podendo servir de elo entre os 

diferentes serviços públicos que direta ou indiretamente contribuem para a saúde pública); 
- Implantação e aprimoramento técnico-científico de projetos e programas na área de saúde humana e animal, visando 

à prevenção, promoção e recuperação da saúde. 
 
PADEIRO 
Descrição Sumária:  Compreende a força de trabalho que se destina a preparação de massas e quitandas. 
Descrição Detalhada: - 
- Amassar, assar e entregar  pães e quitandas e outros similares, para atender as exigências de cardápios e pedidos; 
- Responsabilizar pelo total preparo dos alimentos, cumprindo as receitas, a programação e horário pré-estabelecidos; 
- Responsabilizar pela arrumação do freezer, geladeira e da dispensa; 
- Cumprir as normas de segurança e higiene determinadas para o serviço; 
- Responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos e materiais colocados à sua disposição; 
- Executar outras tarefas correlatas de acordo com a determinação da chefia imediata. 
 
RECEPCIONISTA 
Descrição Sumária:  Compreende a força de trabalho que se destina a executar serviços gerais de escritório, tais como 
datilografia de cartas , minutas e outros textos , participação na organização de arquivos e fichários, prestação de 
informações, transcrição de dados, etc. 
Descrição Detalhada: - 
- Datilografar textos, documentos, tabelas e outros originais, bem como conferir a datilografia; 
- Arquivar processos, publicações e documentos diversos de interesse da unidade administrativa, segundo normas pré-

estabelecidas; 
- Autuar documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos, encaminhando-os às unidades ou aos 

superiores competentes; 
- Controlar estoques , distribuindo o material quando solicitado e providenciando sua reposição de acordo com as 

normas pré-estabelecidas; 
- Receber material de fornecedores , conferindo as especificações dos materiais com os documentos de entrega; 
- Operar e zelar pela manutenção de máquinas e reprográficas, autenticadoras e outros equipamentos sob sua 

responsabilidade; 
- Proceder ao controle diário do fichário de entrada e saída de material; 
- Preencher guias de remessas; 
- Controlar o estoque máximo e mínimo para o suprimento dos programas; 
- Manter em perfeita ordem e conservação as dependências, equipamentos, máquinas e arquivos; 
- Realizar, sob orientação específica, coleta de preços e licitações para aquisição de material; 
- Observar a data de fabricação e entrada de gêneros alimentícios para controle de validade dos mesmos; 
- Distribuir a entrega de materiais entre veículos disponíveis ; 
- Preparar publicações e documentações para arquivo, selecionando os papéis administrativos que periodicamente se 

destinem à incineração , de acordo com as normas que regem a matéria; 
- Operar micros e terminais de computadores ; 
- Possuir conhecimentos dos sistemas operacionais , software redatores de textos, banco de dados e planilhas 

eletrônicas; 
- Realizar o controle de “kardex”; 
- Ajudar na confecção de folha de pagamento dos servidores ; 
- Efetuar a preparação de documentos para serem submetidos a microfilmagem; 
- Controlar a situação funcional dos servidores; 
- Expedir e entregar os certificados de inscrição dos contribuintes do iss; 
- Responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos e materiais colocados à sua disposição; 
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- Executar outras tarefas correlatas , determinadas pelo superior imediato. 
 
SERVIÇOS GERAIS II 
Descrição Sumária:  Compreende a força de trabalho que se destina a executar tarefas manuais de caráter específicos 
e habilidades elementares.  
Descrição Detalhada: -  
- Executar serviços de limpeza e arrumação nas dependências da Prefeitura e outros próprios municipais, serviços que 

visem o bom funcionamento dos prédios públicos; 
- Verificar a existência de material de limpeza e outros itens relacionados com seu  trabalho, comunicando ao superior 

imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; 
- Manter arrumado o material sob sua guarda; 
- Realizar eventualmente , serviços externos para atender as necessidades do Setor; 
- Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos 

nas dependências, móveis e utensílios, que lhe cabe manter limpos e com boa aparência ; 
- Fazer o plantio de sementes e mudas de diversas espécies vegetais; 
- Proceder o plantio de flores, árvores, arbustos e outras plantas ornamentais; 
- Aparar grama, limpar e conservar os jardins; 
- Efetuar a poda das plantas ; 
- Regar diariamente as plantas; 
- Aplicar inseticidas, por pulverização ou por outro processo, para evitar ou erradicar pragas e moléstias; 
- Fazer reformas de canteiros; 
- Executar serviços de ornamentação em canteiros; 
- Participar de reuniões e grupos de trabalho; 
- Responsabiliza-se pelo controle e utilização dos equipamentos, utensílios e materiais de jardinagem colocados à sua 

disposição; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediata  
- Executar a limpeza  de ruas , parques , jardins e demais logradouros públicos; 
- Executar atividades de capinação e retirada de mato; 
- Destroçar pedras, aparando-as, para serem utilizadas em construções, pavimentações e drenagens, executadas pela 

Prefeitura com emprego de ferramentas manuais apropriadas; 
- Realizar o carregamento e a retirada de entulhos, limpar e capinar as vias públicas e demais locais que sejam 

necessários os serviços; 
- Preparar, adubar e semear o solo, executando trabalhos manuais para cultura e plantação de hortaliças, legumes e 

frutos; desempenhar diversas tarefas ao motorista em veículos de transporte de carga, como carregamento e 
descarregamento em geral; 

- Cultivar e colher, em época própria, os produtos através de tratamentos primários  
- Entregar encomendas e mercadorias; 
- Realizar atividades de cuidados com animais e limpeza de currais; 
- Executar serviços referentes a captura de animais , encaminhando-os a locais específicos. 
- Executar  outras atribuições correlatas ,  conforme determinação da chefia imediata; 
- Auxiliar o jardineiro no cultivo de flores e outras plantas ornamentais para conservar e embelezar parques e jardins 

públicos efetuar limpeza das dependências do canil limpar e higienizar e alimentar cães; 
- Receber e entregar animais, vacinar animais, 
- Executar tarefas como: laçar cães bovinos, eqüinos e outros animais; 
- Responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos e materiais colocados à sua disposição; 
- Executar outras tarefas correlatas; 
 
SERVIÇOS GERAIS III 
Descrição Sumária:  Compreende a força de trabalho que se destina a executar tarefas manuais de caráter simples que 
exijam esforços físicos , certos conhecimentos e habilidades elementares. 
Descrição Detalhada: -  
- Executar serviços de limpeza e arrumação nas dependências da Prefeitura e outros próprios municipais, serviços que 

visem o bom funcionamento dos prédios públicos; 
- Verificar a existência de material de limpeza e outros itens relacionados com seu  trabalho , comunicando ao superior 

imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; 
- Manter arrumado o material sob sua guarda; 
- Realizar eventualmente , serviços externos para atender as necessidades do Setor; 
- Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos 

nas dependências, móveis e utensílios, que lhe cabe manter limpos e com boa aparência ; 
- Executar a limpeza  de ruas , parques , jardins e demais logradouros públicos; 
- Executar atividades de capinação e retirada de mato; 
- Destroçar pedras, aparando-as, para serem utilizadas em construções, pavimentações e drenagens, executadas pela 

Prefeitura com emprego de ferramentas manuais apropriadas; 
- Realizar o carregamento e a retirada de entulhos, limpar e capinar as vias públicas e demais locais que sejam 

necessários os serviços; 
- Preparar, adubar e semear o solo, executando trabalhos manuais para cultura e plantação de hortaliças, legumes e 

fruto; desempenhar diversas tarefas ao motorista em veículos de transporte de carga, como carregamento e 
descarregamento em geral; 

- Entregar encomendas e mercadorias; 
- Realizar atividades de cuidados com animais e limpeza de currais; 
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- Desassorear córregos  e manter às margens limpas; 
- Roçar e manter limpas as vicinais municipais; 
- Perfurar valas e valetas; 
- Colocar tubos de emissários de esgotos; 
- Executar serviços referentes a captura de animais , encaminhando-os a locais específicos 
- Responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos e materiais colocados à sua disposição; 
- Executar  outras atribuições correlatas ,  conforme determinação da chefia imediata. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Descrição Sumária:  
Dar suporte a equipe de saúde no cumprimento das políticas de atendimento ao cidadão, executando, sob supervisão 
do enfermeiro, atividades técnicas e auxiliares de promoção, proteção e recuperação da saúde, visando a integração e 
manutenção das ações básicas de saúde pública desenvolvidas nas diversas unidades do município. 

 Descrição Detalhada:  

- Auxiliar no tratamento do paciente, executando atividades de assistência de enfermagem, especificamente prescritas, 
ou de rotina, excetuadas as privativas do Enfermeiro. 

- Acompanhar o quadro clínico do paciente, observando, reconhecendo e descrevendo sinais e sintomas, ao nível de 
sua qualificação, mantendo vigilância quando necessário. 

- Contribuir para o bem estar do paciente, prestando cuidados de higiene e conforto e zelando por sua segurança, 
garantindo a ordem e esterilização, do material e de equipamentos. 

- Auxiliar o Médico no atendimento, preparando o ambiente de trabalho e o paciente para consultas, exames e 
tratamentos. 

- Colaborar na execução dos Programas de Educação para a Saúde, prestando orientação a pacientes na pós-consulta 
e na alta. 

- Colaborar para manutenção sistemática da ordem e higiene do ambiente de trabalho, em conformidade com as 
instruções técnicas específicas, visando o controle de infecção. 

- Realizar visitas domiciliares, auxiliando nos projetos que contemplem ações 
- Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas.  
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ANEXO II 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

(verificar composição das provas no presente edital ) 
 
 

NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
Língua Portuguesa:  Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; Divisão 
Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa – Exclamativa – Afirmativa – Negativa; 
Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais de 
Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de Textos.  
 
Matemática:  Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre as 
quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, 
um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo – 
transformações – problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional – Real; Perímetro e área de 
quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais.  
 
Conhecimentos Gerais:  Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais 
e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas – 
Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos 
Sociais e Meio Ambiente.   
 
 
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 
Língua Portuguesa : FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – 
Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações 
ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos 
genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais 
seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos 
– Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – 
Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – 
Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS 
DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
 
Matemática : Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º 
grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – 
problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau 
– função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; 
Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – 
operações; Expressões fracionárias – operações  - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; 
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; 
Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; 
Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; 
Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume.  
 
Conhecimentos Gerais:  Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais 
e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas – 
Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Almanaque Editora Abril – última; Livros diversos 
sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.   
 
 
NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 
Língua Portuguesa : FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – 
Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações 
ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos 
genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais 
seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos 
– Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – 
Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – 
Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS 
DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
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Conhecimentos Básicos de Informática:  Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e Linux); Conhecimentos de 
Teclado; Conhecimentos sobre: Word, Excel e Power Point; Internet; Uso do correio eletrônico (Outlook); Noções sobre 
Segurança da Informação; Conceitos gerais sobre segurança física, lógica, firewall, criptografia e afins. 
 
Conhecimentos Gerais Saúde Pública : Diretrizes e bases da implantação do SUS; Constituição da República 
Federativa do Brasil – Saúde; Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde; Epidemiologia, história 
natural e prevenção de doenças; Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde; 
Indicadores de nível de saúde da população; Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde; Doenças de 
notificação compulsória; Código de Ética Médica; Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina Geral; Saúde Pública; 
Medicina Social e Preventiva; Código de Processo Ético.  
 
Conhecimentos Educacionais:  
BRASIL. Lei Federal nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, 

Brasília, seção I, 23 dez. 1996. 
______. Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 16 jul. 1990. 
______. Constituição da República Federativa do Brasil (art. 205 a 217). Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 05 

out. 1988. 
______. Lei Federal nº 13.005. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE, e dá outras providências. Diário Oficial 

da União, Brasília, 25 jun. 2014. 
______. Ministério da Educação. O Plano de Desenvolvimento da Educação – razões, prin cípios e programas . 

Brasília: Ministério da Educação, 2007. 
DELORS, Jacques et al. Educação: um tesouro a descobrir – relatório para a UNESCO da Comissão Internacional 

sobre Educação para o século XXI. São Paulo: Cortez, 1998. 
MACEDO, Lino. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos?.  Porto Alegre: Artmed, 2005. 
RAMOS, Marise Nogueira. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptaçã o?. São Paulo: Cortez, 2001. 
RIOS, Terezinha Azerêdo. Compreender e ensinar por uma docência de melhor qu alidade. 5 ed. São Paulo: Cortez 

Editora, 2001. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (em ordem alfabética) 
 
ASSISTENTE SOCIAL II 
Referência Bibliográficas :  
ACOSTA, Ana Rojas; VITALE, Maria Amália Faller (Org.). Família : Redes, Laços e Políticas Públicas . 5 ed. São 

Paulo: Cortez, 2011 
BARBOSA, Rosangela Nair de Carvalho. Economia Solidária como Política Pública : uma tendência de geração de 

renda e ressignificação do trabalho no Brasil . 1 ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
BARROCO, Maria Lúcia. Ética: fundamentos sócio-históricos. Vol 4. São Paulo: Cortez, 2008. 
BISNETO, José Augusto. Serviço  Social  e Saúde  Mental : uma análise institucional da prática. São Paulo: Cortez, 2007. 
BRAGA, Lea; CABRAL, Maria do Socorro Reis. Serviço Social na Previdência: trajetória, projetos pr ofissionais e 

saberes. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
COUTO, Berenice Rojas. Direito Social e Assistência Social na sociedade bra sileira : uma equação possível?. 3 

ed. São Paulo: Cortez, 2008.  
GUERRA, Yolanda D. A instrumentalidade do Serviço Social.  2 ed rev. São Paulo: Cortez, 1999.  
IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche: Capital f inanceiro, trabalho e questão 

social. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2008.  
IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e forma ção profissional . 4 ed. São 

Paulo: Cortez, 2001. 
IAMAMOTO, Marilda Villela; CARVALHO, Raul de. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: esboço de  uma 

interpretação histórico-metodológica. 24 ed. São Paulo: Cortez, 2008 
MAGALHÃES, Selma Marques. Avaliação e Linguagem : Relatórios, Laudos e Pareceres. 2 ed. São Paulo: Veras, 2006  
NETO, José Paulo. Capitalismo Monopolista e Serviço Social . 2ed. São Paulo: Cortez, 1996 
PEIXOTO, Clarice Ehlers; CLAVAIROLLE, Francoise. Envelhecimento, políticas sociais e novas tecnologia s. Rio de 

Janeiro: FGV, 2005  
PEREIRA, Potyara. Política Social: temas & questões . São Paulo: Cortez, 2008. 
PONTES, Reinaldo Nobre. Mediação e Serviço Social . 2 ed. rev. São Paulo: Cortez, 1997 
VASCONCELOS, Ana Maria de. Prática do Serviço Social: Cotidiano, formação e alter nativas na área da saúde . 5 

ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
Lei nº 8.069 de 13/07/1990. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: Comentários Jurídicos e Sociais, 10ª 

edição, atualizado por Munir Cury, Malheiros Editores Ltda. 
 
Revista Serviço Social e Sociedade. Editora Cortez - ed ições:  
nº 56: Assistência Social e Sociedade Civil 
nº 57: Temas Contemporâneos 
nº 63: O enfrentamento da pobreza em questão 
nº 71: Especial Família 
nº 86: Espaço Público e Direitos Sociais 
nº 93:  Trabalho e Trabalhadores 
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nº 95:  Especial “Serviço Social: Memória e História” 
nº 96:  Memória do Serviço Social. Políticas Públicas 
nº 97: Serviço Social, História e Trabalho 
nº 98: Mundialização do Capital e Serviço Social 
nº 99: Direitos, Ética e Serviço Social 
nº 100: O congresso da Virada e os 30 anos da Revista 
nº 101: Fundamentos críticos para o exercício profissional 
nº 102: Serviço Social e Saúde: múltiplas dimensões 
nº 103: Formação e exercício profissional 
nº 104 (Especial) : Crise Social - Trabalho e Mediações Profissionais 
nº 105: Direitos Sociais e política pública 
nº 106: Educação, trabalho e sociabilidade 
nº 107: Condições de Trabalho/Saúde 
nº 108 (Especial) : Serviço Social no Mundo. 
 
Legislação:  
BRASIL. Lei Federal nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, 

Brasília, seção I, 23 dez. 1996. 
______. Lei Federal nº 10.741/03. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Diário Oficial da União, 

Brasília, seção I, 3 out. 2003.  
______. Lei Federal nº 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes  e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, seção I, 19 set. 1990. 

______. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 05 out. 1988. (Os 
Direitos e Garantias Fundamentais, Da Ordem Social, Da Saúde, Da Previdência Social, Da Assistência Social, Da 
Educação, Da Cultura e do Desporto, da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso);  

______. Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 16 jul. 1990. 

Lei nº 8.742/93. Lei Orgânica da Assistência Social ;  
Lei nº 7.853. Dispõe sobre o apoio a pessoa portadora de deficiên cia ; 
Código de Ética Profissional ; 
Lei nº 8.662/93. Regulamenta a Profissão de Assistente Social ; 
Decreto nº 6.214 de 26/09/2007. Regulamenta o Benefício da Prestação Continuada . 
NOB / SUAS; 
NOB-RH / SUAS; 
NOB/SUS; 
Conhecimento sobre Programas e Projetos Sociais vigentes. 
 
DENTISTA – ENDODONTISTA Introdução ao Estudo da Endodontia; Anatomia dentária e das cavidades pulpares; 
Histologia, patologia, histopatologia e fisiologia pulpar e periapical; Alterações pulpares; Neurofisiologia da dor e 
síndromes dolorosas que simulam odontalgia; Diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento; Radiologia em 
Endodontia; Microbiologia endodôntica; Aparelhos, instrumental e esterilização em Endodontia; Tratamento conservador 
da polpa; Preparo biomecânico e obturação dos canais radiculares; Medicação de uso endodôntico; Insucessos e 
retratamentos; Traumatismos dentários; Apicogênese e apicificação; Reparo tecidual após tratamento endodôntico; 
Cirurgia paraendodôntica; Urgências em Endodontia; Terapia endodôntica de dentes uni e multi-radiculares; Ultrassom 
na Endodontia; Substâncias químicas auxiliares do tratamento endodôntico. 
  
EDUCADORA 
ABRAMOWICZ, Anete, WAJSKOP, Gisela. Educação Infantil – CRECHES – Atividades para crianças de zero a seis 

anos. São Paulo: Moderna, 1995. 
BRANDÃO, Heliana, FROESELER, Maria das Graças V. G. O livro dos jogos e das brincadeiras: para todas as  

idades. Belo Horizonte: Editora Leitura, 1997. 
CAMPOS, Maria Malta, ROSEMBERG, Fúlvia. Critérios para um atendimento em creches que respei te os direitos 

fundamentais das crianças. Brasília: MEC/SEB, 2009. 
CAVICCHIA, Durlei de Carvalho. O cotidiano da creche: um projeto pedagógico. São Paulo: Loyola, 1993. 
GIL, Maria Stella Coutinho de Alcantara, ALMEIDA, Nancy Vinagre Fonseca de. Brincando na Creche. São Carlos: 

EdUFSCar, 2001. 
KISHIMOTO, Tizuko Morchida (org.). O brincar e suas teorias. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 
OLIVEIRA, Zilma de Moraes et. al. Creches: Crianças, Faz de conta & cia. Petrópolis: Vozes, 1992. 
BRASIL. Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à educação . 

Brasília: MEC, SEB, 2006. 
______. Guia alimentar para crianças menores de dois anos. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 
______: Ministério da Saúde. Manual de Primeiros Socorros. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2003. 
______. Lei Federal nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, 
Brasília, seção I, 23 dez. 1996. 
______. Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 16 jul. 1990. 
 
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO BIOQUÍMICA CLÍNICA: Conceituação, metodologia, fundamentos e objetivos; 
Organização, práticas, propósitos, controle de qualidade e instrumentação do laboratório clínico moderno; Preparação 
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do paciente, condições para o atendimento, coleta ou recebimento dos materiais biológicos, manuseio, transporte, 
acondicionamento e armazenamento destes; Exames: dosagens, particularidades, interferências e interpretação dos 
resultados; Função renal. Função hepática e do trato biliar; Proteínas específicas, lipídeos e lipoproteínas. Carboidratos. 
Eletrólitos e íons Inorgânicos; Equilíbrio ácido-base  e gases sanguíneos; Avaliação da função hepática; Avaliação da 
função renal; Enzimas cardíacas, Cardiopatias e prevenções destes eventos. HEMATOLOGIA: Hematopoese normal e 
células sanguíneas. Anemias hipocrômicas, megaloblásticas, hemolíticas, aplásticas, diseritropoiéticas e secundárias; 
Hemoglobinoplastias; Coagulação, distúrbios vasculares e plaquetários de sangramento; Imuno-hematologia: detecção 
de anticorpos, antígenos de grupos sanguíneos, testes pré- transfusão e transfusões sanguíneas. Interpretação clínica 
de eritrograma e hemograma: valores de referência. Índices hematimátricos; Hematoscopia normal e patológica. 
Alterações qualitativas e quantitativas do sangue; Coleta e métodos de colocação para exames hematológicos. 
IMUNOLOGIA: Sistema imune, células e órgãos deste; Geração de respostas das células B e T: antígenos, 
imunoglobulinas, interações antígeno-anticorpo e complexo de histocompatibilidade; Mecanismo efetores imunes 
citocinas, complemento, respostas mediadas por células, migração leucocitária, inflamação e reações de 
hipersensibilidade; Respostas imunes a doenças infecciosas, vacinas, imunodeficiências e auto-imunidade; Testes 
imunológicos: fundamentos e aplicações; Produção e aplicação de anticorpos monoclonais. MICROBIOLOGIA: 
Taxonomia, anatomia, fisiologia, patogenecidade e virulências bacterianas; Classificação, taxonomia e identificação das 
micoses humanas e provas de sensibilidade aos antifúngicos; Colheita, transporte, processamento, análise e informe 
das culturas; Bactérias de interesse clínico: enterobacteriáceas, bacilos, bastonetes, cocos, espiroquetas, micoplasma e 
ureaplasma. Provas de sensibilidade a agentes antimicrobianos: resistência, determinação da atividade inibitória e da 
atividade bactericida, combinações de antimicrobianos e testes de eficácia terapêutica e prevenção de toxicidade. 
UROANÁLISE: Amostras, coleta, transporte e conservação da urina para exames de rotina e bacteriológicos; Funções e 
doenças dos rins e testes da função renal; Exames físicos e químicos da urina; Sedimentocospia urinária; Análises 
especiais de urina: distúrbios no metabolismo de aminoácidos, da porfirina, dos mucopolissacarídeos e das purinas. 
PARASITOLOGIA CLÍNICA: Parasitos intestinais: colheita, reservação, exames macro e microscópico da amostra fecal 
fresca e preservada e identificação dos parasitos; Parasitos do sangue e dos tecidos: métodos e identificação; Exame 
de aspirados, dos tecidos, da urina, das secreções e de material de biópsia; Imunodiagnóstico das parasitoses: testes 
sorológicos ou imunoensaios e imunológicos; Biologia molecular: métodos moleculares no diagnóstico das parasitoses 
humanas. BIOLOGIA CELULAR E MOLECULA: Dinâmica celular. Função e estrutura das proteínas. Ácidos nucléicos, 
código genético e síntese das macromoléculas. DNA recombinante e genômico: reação em cadeia da polimerase; 
Energética celular: glicólise e oxidação aeróbica. BIOSSEGURANÇA: Riscos físicos, biológicos, químicos, ergonômicos 
e de acidentes de trabalho em laboratórios; Biossegurança laboratorial: organização, práticas seguras, medidas de 
controle, programa de segurança, avaliação e representação dos riscos ambientais. Procedimentos de emergência e 
treinamento e segurança em laboratórios. Equipamentos de proteção individual e coletiva. Manuseio, controle e 
descarte de produtos biológicos. 
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA Área de Atuação:  Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do 
aparelho cardiovascular. Métodos diagnósticos: eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, 
ressonância magnética, radiologia. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento. 
Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Síndromes clínicas crônicas e agudas: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento 
e profilaxia. Doença reumática. Valvopatias. Diagnóstico e tratamento. Miocardiopatias. Diagnóstico e tratamento. 
Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas. Diagnóstico e tratamento. Distúrbios de 
condução. Marca-passos artificiais. Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar. Síncope. Doenças do pericárdio. 
Doenças da aorta. Embolia pulmonar. Cor pulmonar. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. Infecções 
pulmonares. Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; 
Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios 
Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; 
Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos 
Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com 
Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; 
Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR Área de Atuação:  Exame clínico do paciente vascular: venoso, arterial e linfático. 
Métodos não invasivos e invasivos no diagnóstico das doenças vasculares. Angiorradiologia diagnóstica e terapêutica. 
Insuficiência arterial crônica das extremidades. Arterites e arterioplastias funcionais. Aneurismas: verdadeiros e falsos 
(de aorta torácica e abdominal; periféricos). Síndrome do desfiladeiro cervical. Insuficiência cérebro-vascular 
extracraniana. Insuficiência vascular visceral. Hipertensão Reno-vascular. Doença tromboembólica venosa. Varizes de 
membros inferiores. Insuficiência venosa crônica. Linfaringite e erisipela. Linfidemas. Úlceras de perna. Angiodisplasias. 
Acessos vasculares para hemodiálise. Oclusões arteriais agudas. Traumas vasculares. Pé diabético. Simpatectomias. 
Terapêuticas: anticoagulante, fibrinolítica, antiplaquetária, hemorreológica. Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; 
Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; 
Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; 
Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia 
Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em 
Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; 
Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças 
mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósticas. Tratamento e 
prevenção de doenças: reumática, hematológica, pâncreas, sistema hepatoliar, gastrintestinal, renais e do trato urinário, 
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cardiovasculares, respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino, imunológicas, 
neurológicas, dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H (PROGRAMA MELHOR EM CASA) Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações 
clínicas e diagnósticas. Tratamento e prevenção de doenças: reumática, hematológica, pâncreas, sistema hepatoliar, 
gastrintestinal, renais e do trato urinário, cardiovasculares, respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas 
do sistema endócrino, imunológicas, neurológicas, dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, 
pediátricas. 
 
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA Área de Atuação:  Hipotálamo-hipófise: regulação de secreção neuroendócrina. 
Doenças neuroendócrinas. Adeno-hipófise: fisiologia, patologia, avaliação laboratorial e tratamento. Tumores 
hipofisários secretantes e não secretantes. Síndrome de sela vazia. Hipopituitarismo parcial e total. Neurohipófise: 
fisiologia, patologia, avaliação laboratorial e tratamento. Diabetes insipidus. Prolactinomas. Tiróide: fisiologia, patologia, 
provas de função e tratamento. Hipotiroidismo. Hipertiroidismo. Tiroidites. Neoplasias. Bócio. Paratiróide: fisiologia, 
patologia, provas de função e tratamento. Paratormônio e Calcitonima. Hipoparatiroidismo. Hiperparatiroidismo. 
Hipercalcemias. Raquitismo e Osteomalácia. Outras doenças osteo-metabólicas. Adrenal: fisiologia, patologia, provas 
de função e tratamento. Doenças da córtex e medular: hipo e hiperfunção e tumores. Gônadas: fisiologia, patologia, 
provas de função e tratamento. Desordens da diferenciação sexual. Desordens endócrino-ovarianas. Desordens 
endócrino-testiculares. Ginecomastia. Hormônios gastro-intestinais: fisiologia. Pâncreas: fisiologia, patologia, provas de 
função e tratamento. Diabetes mellitus. Hipoglicemias. Dislipidemias: fisiologia do metabolismo lipídico, patologia, 
avaliação laboratorial e tratamento. Obesidade: fisiologia, patologia, provas de função e tratamento. Erros inatos do 
metabolismo: fisiologia, patologia, diagnóstico e tratamento. Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão 
Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença 
Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação 
Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; 
Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções 
básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; 
Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na 
população idosa. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA Área de Atuação:  Propedêutica Clínica ginecológica e obstetrícia; 
Modificações do organismo materno determinadas pela gravidez; Pré-natal: aspectos clínicos durante a gestação, 
nutrição, cuidados de higiene e estética; Nutrição e vacinação na gestante; Uso de drogas na gravidez e lactação; 
Evolução do aparelho genital feminino e fisiologia de ciclo menstrual; Embriologia, Morfologia e Fisiologia Placentária; 
Endocrinologia do ciclo grávido-puerperal; Prática Tocomática: bacia, feto e relação uterofetais; Prática Tocomáticas, 
Mecanismo do Parto; Contratilidade uterina – avaliação clínica instrumental de seus parâmetros; Fases clínicas do 
parto. Assistência ao Parto Normal; Puerpério Normal e Lactação; Anticoncepção; Hemorragia da gestação: Nidação 
ovular; Aborto; Prenhez Ectópica; Neoplasias Trofoblásticas Gestacionais: Placenta Prévia; Descolamento da placenta 
normalmente inserida: Rotura Uterina; Propedêutica da avaliação de unidade feto-placentária em gestação de alto risco: 
Clínica e dosagens laboratoriais: Líquido Amniótico: Monitorização Pré e Intra Parto: Ultra-Sonografia em Ginecologia e 
Obstetrícia; Gestação de alto risco - patologia da gestação: Trabalho de parto Prematuro: Gravidez Prolongada: poli e 
Oligohidramnio: Amniorrexe: Morte fetal intra-útero; embolia Amniótica; Doenças Concomitantes com a gravidez 
cardiopatia, hipertensão crônica, isoimunização; diabetes, tireoidopatias e infecções; Distócias; feto-anexial e do trajeto 
(óssea e partes moles): Funcional; Prática Tocomática: Fórceps; vácuo extração; versões e extrações pélvicas; 
Embriotomias; Operações cesarianas; Puerpério Patológico; Infecções e infestações com ginecologia e obstetrícia; 
Fisiopatologia da Estática Pélvica e Incontinência Urinária de Esforços; Endocrinologia Ginecológica: Alterações 
Menstruais; Propedêutica em Oncologia Ginecológica; Citopatologia em Ginecologia  e Obstetrícia; Patologias tumorais 
Benignas e Malignas do corpo uterino; Patologias tumorais benigna e malignas da vulva e da vagina; Patologias 
benignas e malignas do colo uterino; Patologias tumorais benigna e maligna dos anexos uterinos. Clínica Geral : 
Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; 
Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios 
Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; 
Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte 
Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência 
Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; 
Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO PEDIATRA  Área de Atuação:  Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil. Crescimento e 
Desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-psicomotor. Imunizações: ativa e 
passiva. Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. Patologia do lactente e da 
criança: Distúrbios cardio-circulatórios: Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa, Insuficiência cardíaca, 
Reanimação cardiorrespiratória. Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, bronquite, bronquiolite, 
estado de mal asmático, insuficiência respiratória aguda, pneumopatias agudas e derrames pleurais. Distúrbios 
metabólicos e endócrinos: Acidose e alcalose metabólicas, neurológicos: coma, distúrbios motores de instalação aguda, 
Estado de mal convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal: Glomerulopatias, Infecções do trato urinário, 
insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome hemolítico-urêmica, Síndrome nefrótica, Distúrbios onco-hematológicos: 
Anemias carenciais e hemolíticas. Hemorragia digestiva, Leucemias e tumores sólidos, Síndromes hemorrágicas. 
Patologia do fígado e das vias biliares: Hepatites virais, Insuficiência hepática. Doenças Infecto-contagiosas: AIDS, 
Diarréias agudas. Doenças infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias. Infecção Hospitalar. 
Meningoencegalires virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. Tuberculose. Viroses respiratórias. 
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Acidentes: Acidentes por submersão. Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica. Primeiros Socorros no 
Paciente Politraumatizado. Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; 
Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo 
Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em 
Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; 
Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; 
Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; 
Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO PLANTONISTA Cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, 
doença reumática, aneurismas de aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, 
choque. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, pneumonia, tuberculose, 
tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. Do Sistema Digestivo: gastrite e úlcera péptica, 
colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças 
intestinais inflamatórias, doença diverticular do cólon, tumores do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, 
glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias. Metabólicas e 
do sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus hipotireodismo, hipertireodismo, doenças da 
hipófise e da adrenal. Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, 
púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Reumatológicas: osteoartrose, 
doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: 
coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias.  Psiquiátricas: 
alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, 
rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, 
AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, 
estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, viroses. Dermatológicas: escabiose, 
pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas imunológicas, doença 
do soro, edema angioneurótico, urticária, anafiloxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, 
leucorréias, câncer de mama intercorrências no ciclo gravídico.  
 
MÉDICO PSIQUIATRA Área de Atuação:  Síndromes e Transtornos Mentais Orgânicos; Demências na senilidade e 
pré-senilidade; Transtornos Mentais Orgânicos induzidos por substâncias psicoativas; Esquizofrenia; Transtorno 
delirante paranóico; Transtornos Psicóticos S.O.E.; Transtornos afetivos; Transtornos de Ansiedade; Transtornos 
Somatomorfos; Transtornos Dissociativos; Transtornos Sexuais; Transtornos do Sono; Transtornos Factícios; 
Transtornos de Personalidade; Transtornos da Alimentação; Psiquiatria Infantil; Psiquiatria Comunitária; Psiquiatria 
Forense; Emergências psiquiátricas; Epidemiologia dos Transtornos Mentais; Testes Laboratoriais e outros Testes; 
Psicofarmacoterapia e Terapias convulsivantes; Psicoterapias. Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão 
Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença 
Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação 
Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; 
Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções 
básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; 
Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na 
população idosa. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO Extensão Rural -  Projetos de extensão rural; elementos essenciais; Noções de comunicação 
rural; Noções de educação de adultos; Metodologia. Produção Animal -  Bovinocultura de corte; Bovinocultura leiteira; 
Formação e manejo de pastagens: fenação e silagem; Técnicas básicas e auxiliares para aumentar a eficiência 
econômica das explorações animais; Manejo de rebanhos, reprodução animal e inseminação artificial. Defesa Sanitária 
Animal – Epidemiologia; Imunologia; Esterilização e desinfecção; Etiopatogenia, diagnóstico, tratamento, prevenção, 
controle e erradicação das principais enfermidades; Infecto-contagiosas e parasitárias,  das  espécies  bovinas,  
bubalina,  equina,  suína,  ovina,  caprinos  e avicultura. Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal em 
Matadouro: Noções gerais sobre inspeção anti-mortem, post-mortem e destinação e aproveitamento das carcaças, 
resíduos e subprodutos.  
 
PADEIRO Tipos de pães; Massa; Utensílios e Aparelhos usados; Ingredientes das massas; Medidas de farinha e sal; 
Fermentos diversos; Conhecimentos básicos da função; Confeitos; Enfeites; Bolos e outras massas; Higiene dos 
ingredientes; Higienização e Limpeza dos equipamentos, aparelhos e instalações; Asseio pessoal; Vestuário adequado; 
Noções de operação de tempo; Processo de Fermentação; Equivalência de Medidas; Qualidades Nutricionais; Receitas 
mais comuns de pães salgados e doces; Controle de desperdício; Controle de estoque; AIPESP; ABIP; Métodos para 
desmoldar massas de assadeiras e formas; Produtos usados e comuns na limpeza e conservação das formas e 
assadeiras com revestimentos; Dia do Panificador.  
 
RECEPCIONISTA Técnicas de Comunicação; Uso do Fax; Qualidade no atendimento ao público; Formas de 
atendimento ao público e ao telefone; Assiduidade; Disciplina na execução dos trabalhos; Relações Humanas no 
trabalho; Noções de Protocolo; O Arquivo e as Técnicas de Arquivamento; Classificação da Correspondência; Serviço 
Postal; Utilização da copiadora; Telefones úteis e de emergência; Telefonia fixa e móvel; Conhecimentos de pagers, 
intercomunicadores, rádios e sistemas de auto-falantes; Livro de registro de correspondência; Transferência de 
chamadas telefônicas em PABX; Uso do correio de voz; Imagem profissional; Sigilo profissional; Tarifação telefônica; 
Formas de Tratamento; Conhecimentos Básicos em Word for Windows e Excel – Uso do Correio Eletrônico e da 
Internet. 
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SERVIÇOS GERAIS II A prova versará sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. 
 
SERVIÇOS GERAIS III A prova versará sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM Técnicas básicas de enfermagem; infecção hospitalar; ordem e limpeza na unidade; 
sinais vitais; movimentação e transporte de paciente; higiene corporal; posições e restrições de movimentos; coleta de 
material para exames; controle hídrico; dietas básicas e especiais; administração de medicamentos; cateterismo vesical 
masculino e feminino; lavagem gástrica; sondagem gástrica; curativo; enfermagem em clínica médica; enfermagem em 
clínica cirúrgica; enfermagem obstétrica; enfermagem pediátrica; ética profissional; lei que regulamenta o exercício da 
profissão; socorros de urgência; vacinação; aleitamento materno; doenças infecciosas e parasitárias.  
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ANEXO III 
 

LEIN°331/2014 
 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, 
Nos  termos  do artigo 51, § 7º da Lei Orgânica do 
Município, promulgo a seguinte lei: 

 
Reserva aos negros vinte por cento das vagas oferec idas nos concursos públicos para provimento de carg os efetivos 
e empregos públicos no âmbito da administração muni cipal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas 
públicas e das sociedades de economia mista control adas pelo Município. 

 
 
Art. 1° Ficam reservadas aos negros vinte por cento  das vagas oferecidas nos 

concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública municipal, das 
autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pelo Município, 
na forma desta Lei. 

 
§1° A reserva de vagas será aplicada sempre que o n úmero de vagas 

oferecidas no concurso público for igual ou superior a três. 
 
§ 2° Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas 

reservadas a candidatos negros, este será aumentado para o primeiro número inteiro subseqüente, em caso de fração igual ou 
maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 
(zero vírgula cinco). 

 
§3°A reserva de vagas a candidatos negros constará expressamente dos 

editais dos concursos públicos, que deverão especificar o total de vagas correspondentes à reserva para cada cargo ou 
emprego público oferecido. 

 
Art.2°Poderão concorrer às vagas reservadas a candi datos negros aqueles 

que se auto declararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística-IBGE. 

 
Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato 

será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado,ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego 
público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis. 

 
Art. 3° Os candidatos negros concorrerão concomitan temente às vagas 

reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 
 
§ 1° Os candidatos negros aprovados dentro do númer o de vagas oferecido 

para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 
 
§ 2° Em caso de desistência de candidato negro apro vado em vaga 

reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 
 
§3° Na hipótese de não haver número de candidatos n egros aprovados 

suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão 
preenchidas pelos demais candidatos aprovados,observada a ordem de classificação. 

 
Art.4° A nomeação dos candidatos aprovados respeita rá os critérios de 

alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a 
candidatos com deficiência e a candidatos negros. 

 
Art.5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publi cação e terá vigência pelo 

prazo de dez anos. 
 
Parágrafo único. A presente Lei não se aplicará aos concursos cujos editais já 

tiverem sido publicados antes de sua entrada em vigor. 
 

São Joaquim da Barra - SP, 21 de julho de 2014. 
 

PEDRO DE JESUS NARDELLI 
Presidente da Câmara Municipal 

 
 
 


