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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2017 
 
 
O MUNICÍPIO DE PRATÂNIA – ESTADO DE SÃO PAULO, inscrita no CNPJ sob 

n°015767820001-74, dá ciência aos interessados de que se encontram abertas as inscrições 

para o CONCURSO PÚBLICO destinado ao provimento de vagas a serem preenchidas por 

prazo determinado, de acordo com o item 2 e com o surgimento das necessidades do 

MUNICÍPIO durante o prazo de validade do Concurso Público – nos termos do art. 37, incisos 

I e II, da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, suas alterações e demais 

legislações pertinentes, regidos pelo regime jurídico aplicável.  

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 
O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da publicação da homologação, 
prorrogável uma única vez, por igual período, conforme interesse e conveniência do 
MUNICÍPIO, ou antes, desse prazo, se todos os candidatos classificados tiverem sido 
aproveitados. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital e executado pela DUX CONSULTORIA 
E SERVIÇOS LTDA ME - com apoio do Município. 

1.2. O Concurso Público compreenderá prova escrita de conhecimentos gerais e específicos 
de caráter eliminatório, todas, conforme descrito no Anexo II do presente edital, todos de 
responsabilidade da DUX CONSULTORIA; e de exames médicos, a serem realizados na 
iminência de contratação, de caráter eliminatório, sob responsabilidade do MUNICÍPIO, para 
todos os candidatos convocados, respeitando a ordem de classificação, para verificação da 
aptidão às exigências do cargo pretendido, e particularmente para os portadores de 
necessidades especiais, com vistas à avaliação da compatibilidade da deficiência com o 
exercício das atividades no cargo pretendido.  

1.3. Após a homologação do resultado do Concurso Público a sessão de escolha de vaga 

disponível seguirá rigorosamente a ordem de classificação final para os procedimentos 

necessários a nomeação, conforme o estabelecido no item 11 deste edital e de acordo com 

a necessidade e conveniência do MUNICÍPIO.  

1.4.É de responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos/publicações do Concurso 
Público no Órgão de Imprensa Oficial do Município e/ou no endereço eletrônico 
www.duxconcursos.com.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.duxconcursos.com.br/


 

Rua Francisco Vieira da Maia, 10 - Fone (14) 3844-8200 Fax (14) 3844.8201 - CEP 18.660-000  

 

2. DOS CARGOS EM CONCURSO PÚBLICO E DOS PRÉ-REQUISITOS 
 

Cargos 
Carga 
horária 

Escolaridade Vagas Prova Salário 

Médico Clínico 
Geral 

20 h/s 
Curso Superior de 

Medicina com registro 
no CRM  

01 Escrita R$ 1.953,98 

Médico 
Neuropsiquiatria 

20 h/s 

Curso Superior de 
Medicina com registro 

no CRM e 
Especialização em 
Neuropsiquiatria 

01 Escrita R$ 1.953,98 

Médico 
Oftalmologista  

20 h/s 

Curso Superior de 
Medicina com registro 

no CRM e 
Especialização em 

Oftalmologia 

01 Escrita R$ 1.953,98 

 
Médico Pediatra 

 
20 h/s 

Curso Superior de 
Medicina com registro 

no CRM e 
Especialização em 

Pediatria 

01 Escrita R$ 1.953,98 

Médico Plantonista  20 h/s 
Curso Superior de 

Medicina com registro 
no CRM  

01 Escrita R$ 63,09 

Médico 
Ginecologista 

* 

Curso Superior de 
Medicina com registro 

no CRM e 
Especialização em 

Ginecologia 

01 Escrita R$ 63,09 

Farmacêutico 44 h/s 
Curso Superior em 

Farmácia com 
Registro no CRF 

01 Escrita R$ 1.953,98 

Nutricionista 20 h/s 
Curso Superior em 

Nutrição com Registro 
no CRN 

01 Escrita R$ 1760,03 

Médico especialista em Ginecologia de acordo com a legislação não há jornada mínima, 
recebe por plantão efetuado. 

Todos os cargos comtemplam vale alimentação no valor de R$380,00 (trezentos e oitenta 
reais) 

2.1. Os tipos de provas e quantitativo de questões estão especificados no Anexo II.  

2.2. O sumário das atribuições dos cargos encontra-se no Anexo III deste Edital e apresenta 
resumidamente as atividades a serem desenvolvidas pelo servidor.  

2.3. Os programas para as provas são os constantes do Anexo IV.  

 
3. DAS INSCRIÇÕES 
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3.1. A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, sobre as quais não se poderá alegar desconhecimento, não 
cabendo recurso sobre eventuais erros cometidos pelo candidato no ato da inscrição.  
 
3.2. A inscrição deverá ser efetuada através do site www.duxconcursos.com.br, do dia 15 de 
setembro de 2017 até 09 de outubro de 2017. 
 
3.3. O candidato poderá se inscrever em apenas um cargo por período, caso efetue a 
inscrição para mais de um cargo, prevalecerá à inscrição mais recente. 
  
3.4. O valor da taxa de inscrição é de: 
 
3.4.1. R$ 50,00 (cinquenta reais) para todos os cargos, cujo pagamento deverá ser realizado 
através da quitação do boleto bancário gerado no site www.duxconcursos.com.br no 
momento da efetivação da inscrição, o qual deverá ser pago até a data de vencimento na 
rede bancária. 
 
3.5. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para o 
candidato que, na forma do Decreto n.º 6.593/2008, estiver inscrito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal – Cad. Único – e for membro de família de baixa 
renda. 
 
3.5.1. Considera-se família de baixa renda: 
 
3.5.1.1. Aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou; 
 
3.5.2. Considera-se renda familiar mensal a soma dos rendimentos brutos auferidos por 
todos os membros da família.  
 
3.5.3. Considera-se renda familiar per capita a razão entre a renda mensal e o total dos 
indivíduos na família.  
 
3.5.4. O candidato interessado em solicitar a isenção de pagamento de taxa deverá:  
 
3.5.4.1. Juntar requerimento de isenção, contendo a indicação do Número de Identificação 
Social – NIS, conforme modelo constante no Anexo V. 
 
3.5.4.2. Escrever de próprio punho declaração de que é membro de família de baixa renda. 
 
3.5.5. Os documentos citados no item anterior deverão ser entregues, pessoalmente ou por 
terceiro, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pratânia na Rua Francisco Vieira 
de Maia nº 10- Cohab, no período de 15 a 01 de outubro de 2017. 

3.5.6. A simples entrega da documentação não garante ao interessado a isenção do 
pagamento da taxa de inscrição.  
 
3.5.7. Após a entrega da documentação, não serão aceitos acréscimos ou alterações das 
informações prestadas.  
 
3.5.8. O candidato é responsável pela veracidade de suas informações e pela autenticidade 
da documentação apresentada, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.  
 

http://www.duxconcursos.com.br/
http://www.duxconcursos.com.br/
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3.5.9. Os pedidos de isenção serão analisados pela DUX CONSULTORIA LTDA ME.  
 
3.5.10. Os pedidos de isenção deferidos e indeferidos serão divulgados no dia 03/10/2017 
no site www.duxconcursos.com.br, onde constará o número da inscrição dos candidatos 
requerentes, classificados em uma lista de pedidos deferidos e outra de indeferidos. 
 
3.5.11. O candidato cuja solicitação de isenção tiver sido indeferida poderá efetivar sua 
inscrição no concurso até o dia 09/10/2017 efetuando o pagamento da taxa. 
 
3.5.12. A partir de 16/10/2017, o candidato deverá consultar, via internet, a confirmação da 
inscrição bem como o ensalamento, sendo obrigatória a apresentação de documento original 
com foto no dia da prova. 
 
3.5.13. Se o candidato efetuou o pagamento e não constou seu nome na relação de 
homologação das inscrições, deverá entrar em contato com a Banca Examinadora, 
solicitando revisão do processo de inscrição, encaminhando o comprovante de pagamento 
até o dia 20/10/2017, através do e-mail candidato@duxconcursos.com.br.  
 
3.6. Candidatos que necessitarem de condições especiais para realização da prova, deverão 
informá-las no momento da inscrição, para que a Banca Examinadora possa verificar sua 
pertinência. Caso não o façam, perderão o direito de exigir tais condições. 
 
3.6.1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova 
deverá levar acompanhante, o qual ficará em sala reservada e será responsável pela guarda 
da criança. 
 
3.7. É vedada a inscrição condicional ou por correspondência.  
 
3.8. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se 
de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação no Concurso Público, pois 
a taxa, uma vez paga, só será restituída em caso de revogação ou anulação plena do 
CONCURSO PÚBLICO.  
 
4. DAS VAGAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

4.1. Tendo em vista que o número de vagas definido não permite a aplicação do percentual 

mínimo exigido pelo § 1º, do artigo 37 do Decreto Federal Nº 3298, de 20 de dezembro de 

1999, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853/89, não haverá reserva de vagas às pessoas 

com deficiência.  

4.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 

discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações; 

4.2.1.  Às pessoas com deficiência devidamente inscritas e aprovadas nos termos deste 

Item, fica destinada uma vaga a cada 10 (dez) contratados por cargo, os quais não serão 

discriminados pela sua condição, exceto quando a necessidade especial não possibilitar as 

nomeações, pelas características de atribuições e desempenhos, incompatíveis com ela; 

4.3. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 

Federal nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participarão do Concurso Público em 

igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das 

http://www.duxconcursos.com.br/
mailto:candidato@duxconcursos.com.br
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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. Os benefícios previstos 

no referido artigo, §1º e §2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das 

inscrições;  

4.4. O candidato deverá declarar, no ato da inscrição, ser pessoa com deficiência, 

especificando-a em local apropriado na ficha de inscrição; 

4.5. A pessoa com deficiência poderá requerer atendimento especial que necessitar para 

realização da prova, no ato da inscrição;  

4.6. A pessoa com deficiência deverá:  

4.7. No ato da inscrição, declarar-se portador de deficiência; 

4.7.1. Entregar ao se inscrever, juntamente com a ficha devidamente preenchida, o laudo 

médico original ou cópia simples, emitido nos últimos seis meses, atestando a espécie e o 

grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como à provável causa da deficiência;  

4.8. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas;  

4.9 A pessoa com deficiência que não realizar a inscrição conforme instrução constante 

neste Item não poderá impetrar recurso em favor de sua condição. 

4.10. Detectada a falsidade nas declarações o candidato será eliminado do Concurso 
Público , com anulação de todos os atos e efeitos já produzidos, se candidato, e à pena de 
demissão se contratado, conforme previsto no Art. 5º da Lei Estadual nº 14.274/03. 
 

5. DAS ETAPAS 
 
5.1 O Concurso Público, em referência, constará das seguintes etapas: 
 
a) 1ª Etapa: Prova Escrita de conhecimentos gerais e específicos, conforme programa 
especificado no Anexo IV - de caráter eliminatório e classificatório. 
 

6. DA 1ª ETAPA 
 

6.1. A 1ª etapa – prova escrita – será realizada no dia 29 de Outubro de 2017, com início e 
término de acordo com o especificado no Anexo I (horário de Brasília), no Município de 
Pratânia- SP, nos locais divulgados através de edital. 
 
6.2. A prova da 1ª etapa conterá questões objetivas – em nível e quantidade conforme 
exposto no Anexo II – cada uma composta de cinco assertivas, das quais apenas uma será 
correta. 
 
6.3. Da prestação da prova: 
 
6.3.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de 
realização das provas e o comparecimento no horário determinado. 
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6.3.2. As provas serão realizadas no período da tarde, os portões abrirão a partir das 13 
horas, sendo que às 13 horas e 45 minutos os mesmos serão fechados e mais nenhum 
candidato poderá adentrar o local das provas, e as provas terão início às 14h, com duração 
de 3 (três) horas, conforme o ANEXO VI. 
 
6.3.3. Para ter acesso ao local de provas, o candidato deverá obedecer rigorosamente o 
horário informado no item acima e apresentar-se munido de carteira de identidade 
(documento original) e comprovante de inscrição (boleto devidamente quitado). Poderá ser 
usada também como documentos de identidade, Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
bem como a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia), na forma da Lei n.º 9.053/97 
e outros documentos de entidades de classe, desde que contenham fotografia.  
 
6.3.4. Será automaticamente desclassificado o candidato que deixar de assinar a Folha de 
Presença e o Gabarito Oficial e também não preencher o gabarito de acordo com as 
instruções da folha de rosto que consta no caderno de questões. 
 
6.3.5. Não será admitido ao local de provas quem se apresentar após o horário estabelecido, 
seja qual for o motivo alegado.  
 
6.3.6. Para a realização das provas, o candidato deverá trazer caneta esferográfica com tinta 
azul ou preta, lápis e borracha. Não será permitido o uso de nenhum outro material durante 
a realização da prova.  
 
6.3.7. O candidato só poderá retirar-se do local de provas, depois de transcorrida uma hora 
do início das mesmas.  
 
6.3.8. Durante a realização das provas não serão permitidos (as), sob nenhuma condição, 
pena de exclusão do concurso público:  
 
a) Consultas, de nenhuma espécie;  
b) Atitudes de desacato, desrespeito ou descortesia com qualquer dos coordenadores, 
examinadores, executores, candidatos ou autoridades presentes;  
c) Ausência da sala, pelo candidato, sem a devida autorização do fiscal de sala e 
acompanhamento do fiscal de corredor;  
d) Uso de qualquer material eletrônico de cálculo ou de comunicação; 
e) Perturbação à ordem dos trabalhos.  
f) O candidato que após adentrar o recinto da prova, causar tumulto de qualquer espécie, 
será imediatamente desclassificado e retirado do local. 
 
6.3.9. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do 
cartão-resposta e sua integridade; não haverá substituição do cartão-resposta, a não ser em 
caso de defeito em sua impressão. 
 
6.3.10. Não haverá segunda chamada para as provas. A ausência do candidato, por 
qualquer motivo, inclusive doença ou atraso, implicará na sua eliminação do Concurso.  
 
6.3.11. O candidato que necessitar do caderno de questões para interposição de recurso, 
deverá solicitá-lo através do e-mail candidato@duxconcursos.com.br, dentro do prazo de 
recurso previsto em edital. 
 
 
6.4. Bancas Especiais  

mailto:candidato@duxconcursos.com.br
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6.4.1. Candidatos portadores de necessidades especiais, gestantes, lactantes, acidentados, 
entre outros casos que impeçam a realização da prova em condições normais, deverão 
informar essa condição na ficha de inscrição, comprovar a necessidade via atestado médico 
e entrar em contato com a Banca Examinadora para estabelecer a melhor forma de 
atendimento.  
 
6.4.2. Situações emergenciais ou acidentais deverão ser comunicadas, com a maior 
antecedência possível, à Banca Examinadora, visando o atendimento adequado.  
 
6.4.3.. As Bancas Especiais somente serão disponibilizadas nos locais (edificações) onde 
estiverem sendo aplicadas as provas. 
 
6.5. Do julgamento das provas escritas e do resultado: 
 
6.5.1. Será atribuída nota 0 (zero) à questão não respondida ou respondida com emendas 
e/ou rasuras e/ou em duplicidade no cartão-resposta.  
 
6.5.2. Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos 
os candidatos presentes às provas, independentemente da formulação de recursos, desde 
que o candidato tenha atribuído alguma resposta para ela. 
  
6.5.3. Será considerado aprovado na 1ª etapa o candidato que obtiver nota igual ou superior 
a 40,0 (quarenta), numa escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem), ficando os demais eliminados 
do concurso. 
 
6.5.4. O resultado da 1ª etapa será divulgado nos endereços eletrônicos 
www.duxconcursoscom.br e www.pratania.sp.gov.br, e mediante publicação em jornal oficial 
do Município, no dia 10 de novembro de 2017.  
 
DO EXAME MÉDICO. 
 
7.2.1. O exame médico admissional possui caráter eliminatório e por ele deverão passar os 
candidatos melhor classificados no processo e convocados para possível contratação e 
mediante comprovação dos requisitos estabelecidos.  
 
7.2.2. Os candidatos melhores classificados serão nomeados, conforme número de vagas 
constantes no edital, se após exame médico forem considerados aptos para exercer as 
atividades que o cargo pleiteado requer. 
 
 
 

7. PONTUAÇÃO 
 
8.1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente do valor da nota 
final. 
 
8.2. Ainda que aprovado e classificado, o candidato que não preencher os pré-requisitos 
solicitados, a serem comprovados através da apresentação dos documentos especificados 
na etapa da habilitação e contratação, ou fizer constar em sua ficha de inscrição dados falsos 
ou inexatos, comprovados posteriormente, bem como se constatadas irregularidades em 
documentos, terá todos os atos decorrentes de sua participação declarados nulo. 
8.3. A nota dos candidatos habilitados no concurso público será composta da seguinte forma: 

http://www.duxconcursoscom.br/
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a) Todas as questões possuem o mesmo valor que é igual a 2,5. 
 
b) Para os candidatos que possuam questões de conhecimento gerais: CG * 2,5 (total de 
questões acertadas pelo candidato vezes 2,5). 
 
c) Para os candidatos que possuam questões de conhecimentos gerais e específicos:  
CG * 2,5 + CE* 2,5. (Conhecimentos gerais vezes 2,5 + conhecimentos específicos vezes 
2,5). 
 
*Obs.: (CG conhecimentos gerais) - (CE conhecimentos específicos 

 
8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
9.1. Na hipótese de igualdade na classificação, terá preferência, sucessivamente, o 
candidato que:  
 
a) For maior de 60 (sessenta) anos, segundo o Estatuto do Idoso;  
 
b) Obtiver o maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos (se houver);  
 
c) Obtiver o maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa;  
 
d) Obtiver o maior número de acertos na prova de Matemática (se houver);  
 
e) Maior idade (ano, mês, dia);  
 
f) Persistindo o empate, o critério a ser utilizado será o de sorteio.  
 

9. DOS RECURSOS 
 
10.1. É facultada a interposição de recursos referentes aos resultados da 1ª etapa e 
resultado final, pelo prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da publicação do resultado, através 
de documento dirigido à Presidência da Banca Examinadora, entregue no Setor de Protocolo 
da Prefeitura Municipal de Pratânia. Não serão aceitos recursos por fac-símile, telegrama, 
internet ou por outro meio do gênero.  
 
10.2 A Banca Examinadora será formada por 03 servidores a serem designados por meio 
de Portaria pela DUX CONSULTORIA, para coordenação e realização do concurso e por 
Comissão nomeada através de ato oficial pelo MUNICÍPIO, para acompanhamento e 
fiscalização.  
 
10.3. No documento do recurso deverá constar o nome do candidato, número de inscrição, 
número do documento de identidade, cargo pretendido e endereço para correspondência.  
 
10.4 Negar-se-á provimento ao recurso que não se apresentar em termos convenientes e 
devidamente fundamentado quanto aos pontos recorridos, ou interposto fora do prazo 
estipulado. 
10.5. A Banca Examinadora só poderá propor alteração da nota anteriormente atribuída, se 
ficar evidenciada que houve erro na correção ou na aplicação do critério de julgamento da 
prova, mediante parecer fundamentado. 
 
10.6. Somente será admitido um único recurso por candidato. 
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10.7. O recurso interposto por procurador só será aceito se estiver acompanhado do 
respectivo instrumento de mandato, com firma reconhecida e cópia reprográfica do 
documento de identidade do procurador.  
 

10. DO APROVEITAMENTO DOS CANDIDATOS HABILITADOS  
 
11.1. A admissão do candidato no cargo está condicionada ao atendimento dos seguintes 
requisitos: 
 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade 
de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos (Constituição Federal, §1.o do 
Art.12 e Decreto n.º 70.436 de 18/04/72);  
 
b) Encontrar-se no pleno exercício dos direitos civis e políticos e quite com a justiça eleitoral;  
 
c) Atender aos requisitos de escolaridade exigidos para o cargo, como expresso no item 2 
deste Edital;  
 
d) Apresentar os documentos comprobatórios dos pré-requisitos exigidos quanto à 
escolaridade e habilitação, conforme exposto no Item 2 e declarado na ficha de inscrição.  
 
e) Ter idade mínima de 18 anos comprovada até a data da admissão;  
 
f) Comprovar habilitação para o cargo;  
 
g) Apresentar Cédula de Identidade, Cadastro de Pessoa Física - CPF regularizado e Título 
Eleitoral; os candidatos do sexo masculino deverão apresentar Certificado de Reservista ou 
de Dispensa de Incorporação; 
 
h) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos 
desabonadores bem como, improbidade administrativa;  
 
i) Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em 
julgado, que impeça legalmente o exercício de função pública;  
 
j) Gozar de boa saúde física e mental;  
 
k) Estar disponível para trabalhar de acordo com a jornada semanal especificada no Anexo 
II, deste edital; 
 
l) Não estar em idade de aposentadoria compulsória.  
 
11.2.  Os documentos comprobatórios para os cargos que exigem escolaridade completa, 
diplomas registrados ou certificados acompanhados de histórico escolar devem referir-se a 
cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), Conselho 
Nacional de Educação (CNE) ou Conselho Estadual de Educação (CEE).  
 
11.3. Serão aceitos também declarações ou atestados de conclusão de curso em que 
constem as disciplinas cursadas, frequência, avaliação e carga horária, emitidas em papel 
com timbre e carimbo do estabelecimento de ensino e devidamente assinados pela 
autoridade competente, e acompanhados do histórico escolar.  
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11.4. Os documentos devem ser apresentados pelo candidato no prazo de 30 (trinta) dias 
úteis, a contar da data da convocação do MUNICÍPIO.  
 
11.5. Os diplomas e certificados, obtidos no exterior, para que tenham validade, deverão 
estar revalidados de acordo com a legislação vigente.  
 
11.6. No prazo da convocação, devem ser comprovados os requisitos expressos neste 
Edital, através da apresentação obrigatória dos documentos exigidos para investidura no 
cargo. Se o candidato comparecer, mas não comprovar os requisitos para o cargo, será 
desclassificado, sendo por consequência convocado o próximo candidato da classificação 
final.  
 

11. DA CONVOCAÇÃO 
 
12.1 Os candidatos serão aproveitados de acordo com a classificação final do concurso, 
ressalvado o atendimento legal dos para portadores de necessidades especiais, dentre os 
quais deverão ser chamados aqueles com melhor colocação no quadro de classificação até 
o limite do percentual estabelecido por Lei.  
 
12.2. Os candidatos serão nomeados e tomarão posse nos termos da legislação Municipal 
de Pratânia, Estado de São Paulo e demais cominações pertinentes.  
 
12.3.  Se, durante o prazo de validade do concurso, surgirem novas vagas para os cargos 
expressos no Item 2 deste Edital, os candidatos habilitados e ainda não aproveitados serão 
convocados pela ordem de classificação final para os procedimentos expressos nos subitens 
dos itens 8, 9 e 12 e provimento das novas vagas.  
 
12.4. O candidato classificado receberá convocação pelo Órgão de Imprensa Oficial do 
Município ou correspondência com aviso de recebimento. O candidato terá 30 (trinta) dias 
úteis para comparecer à PREFEITURA. Expirado o prazo, o candidato será desclassificado 
do concurso. 
 
12.5 O candidato que informar no momento da inscrição sua condição de aposentado, se 
classificado, será convocado pelo MUNICÍPIO para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar 
a documentação relativa ao seu processo de aposentadoria. Nesses casos, a nomeação 
estará condicionada à análise da possibilidade legal conforme os Princípios Constitucionais 
e a Legislação Previdenciária aplicável ao caso.  
 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1. É direito do MUNICÍPIO, a qualquer tempo: 
a) Eliminar do concurso ou do cadastro o candidato que não atenda aos requisitos do cargo 
e/ou às exigências legais para contratação ou às condições estabelecidas neste Edital;  
b) Anular a inscrição, a prova ou a admissão do candidato quando verificadas falsidades de 
declaração ou irregularidades nas provas ou documentos, sem prejuízo das sanções 
criminais e outras cabíveis;  
 
c) Cancelar o Concurso Público, mesmo com datas pré-fixadas e já divulgadas, em caso de 
determinações legais, conveniência técnica administrativa ou motivo de força maior 
(calamidades públicas, etc.).  
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13.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a 
aceitação tácita das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas 
neste Edital e nas normas legais pertinentes, das quais não poderá alegar desconhecimento.  
 
13.3. O candidato deverá manter atualizado seu endereço junto ao MUNICÍPIO, enquanto 
perdurar a validade. 

 
13.4. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 
enquanto não consumadas as providências ou eventos que lhes disserem respeito, ou até a 
data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será 
mencionada em edital ou aviso publicado.  
 
13.5. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar os Editais, comunicados e 
demais publicações referentes a este Concurso Público.  
 
13.6 O MUNICÍPIO nomeará, através de ato oficial, uma comissão de acompanhamento e 
fiscalização do presente concurso público. 
 
13.7 Os questionamentos relativos a casos omissos no presente Edital e na Legislação 
Municipal deverão ser protocolizados na sede da Prefeitura Municipal de Pratânia e serão 
resolvidos pela Banca Examinadora Do Concurso Público nomeada pela DUX 
CONSULTORIA, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis. 
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ANEXO I – Calendário do Concurso Público 

 
EVENTO 

 

 
DATA 

 
Publicação do Edital 

 
15/09/2017 

 
Período de Inscrições 

 
15/09/2017 à 09/10/2017 

 
Verificação das inscrições e identificação do local de 

provas 
 

16/10/2017 

 
 

PROVA ESCRITA 
 

29/10/2017 

 
Disponibilização do Gabarito 

 
30/10/2017 

 
Recebimento de Recurso da Prova Escrita 

 
31/10/2017 à 01/11/2017 

 
Resultado da Prova Escrita 

 
10/11/2017 

 
Recebimento de Recurso Resultado Prova Escrita 

 
13/11/2017 e 14/11/2017 

 
Resultado Final 

 
17/11/2017 

 
Homologação 

 
20/11/2017 
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ANEXO II – tipos de prova e questões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/09/2016 
Duração de 3 

horas 
MANHÃ 

Conhecimentos Gerais 
Conheciment

os 
Específicos 

Total 
Questõe

s 
Objetiva

s 

Língua 
Portuguesa 

Matemátic
a 

Atualidade
s 

Informáti
ca 

Médico Clínico 
Geral 

10 10 00 00 20 40 

Médico 
Neuropsiquiatra 

10 10 00 00 20 40 

Médico 
Oftalmologista  

10 10 00 00 20 40 

 
Médico Pediatra 

 
10 10 00 00 20 40 

Médico 
Plantonista  

10 10 00 00 20 40 

Médico 
Ginecologista 

10 10 00 00 20 40 

Farmacêutico 10 10 00 00 20 40 

Nutricionista 10 10 00 00 20 40 
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ANEXO III – ATRIBUIÇÕES DO CARGO PARA O CONCURSO PÚBLICO 

MÉDICO CLINÍCO GERAL 

Atender qualquer alteração orgânica, psíquica ou de integridade física, súbita e/ou recente 

que venha a comprometer sinais vitais, nível de consciência. As atividades habituais elou 

fisiológica e o estado geral do cliente. Executar as atividades em regime de plantão; 

Manifestar atenção seletiva. Demonstrar rapidez de percepção, manifestar tolerância. 

Manifestar altruísmo, lidar com situações adversas, trabalhar em equipe, manifestar 

empatia, interpretar linguagem verbal e não-verbal. demonstrar capacidade de liderança, 

tomar decisões, demonstrar imparcialidade de julgamento, adequar linguagem, preservar 

sigilo médico, Prestar assistência médica especifica às crianças até a adolescência. 

Examinando-as e prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos. Para avaliar, preservar 

ou recuperar sua saúde; Examinar a criança. Auscultando-as, executando palpações e 

percussões, por meio de estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar a 

presença de anomalias e malformações congênitas do recém-nascido, avaliar-lhe as 

condições de saúde e estabelecer diagnóstico; Avaliar o estágio de crescimento e 

desenvolvimento da criança. comparando-o com os padrões normais, para orientar a 

alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros cuidados; Estabelecer o plano medico-

terapêutico profilático, prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais, para 

solucionar problemas de infância l adolescência; Tratar lesões, doenças ou alterações 

orgânicas infantis, indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório e 

acompanhando o pós-operatório, para possibilitar a recuperação da saúde; Participar do 

planejamento, execução e avaliação de planos. Programas e projetos de saúde pública. 

enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção e 

recuperação da saúde física e mental das crianças: Estabelecer conduta com base na 

suspeita diagnostica; Requisitar, analisar e interpretar exames complementares. Para fins 

de diagnóstico e acompanhamento clinico: Subsidiar tecnicamente a Direção na sua área de 

competência. Quando se fizer necessário; Propor medidas no sentido de assegurar o 

cumprimento da legislação. Das diretrizes e normas oriundas dos órgãos competentes. 

relacionadas ao seu campo de atuação; Elaborar, orientar e executar programas e projetos, 

propondo e compatibilizando diretrizes e metas, estabelecendo mecanismos de 

monitoramento e avaliação; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 

medicamentos aplicando recursos da medicina preventiva e/ou terapêutica; Prestar 

assistência médica e preventiva aos indivíduos conforme sua área de atuação; Executar -

outras atividades afins e as previstas pelo Conselho Federal de Mediana e regulamentares 

pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 

 MÉDICO NEUROPSIQUIATRA 

Atender qualquer alteração orgânica, psíquica ou de integridade física, súbita e/ou recente 

que venha a comprometer sinais vitais, nível de consciência. as atividades habituais elou 

fisiológica e o estado geral do cliente. Executar as atividades em regime de plantão; 

Manifestar atenção seletiva. Demonstrar rapidez de percepção, manifestar tolerância. 

Manifestar altruísmo, lidar com situações adversas, trabalhar em equipe, manifestar 

empatia, interpretar linguagem verbal e não-verbal. demonstrar capacidade de liderança, 
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tomar decisões, demonstrar imparcialidade de julgamento, adequar linguagem, preservar 

sigilo médico, Prestar assistência médica especifica às crianças até a adolescência. 

Examinando-as e prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos. Para avaliar, preservar 

ou recuperar sua saúde; Examinar a criança. Auscultando-as, executando palpações e 

percussões, por meio de estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar a 

presença de anomalias e malformações congênitas do recém-nascido, avaliar-lhe as 

condições de saúde e estabelecer diagnóstico; Avaliar o estágio de crescimento e 

desenvolvimento da criança. comparando-o com os padrões normais, para orientar a 

alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros cuidados; Estabelecer o plano medico-

terapêutico profilático, prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais, para 

solucionar problemas de infância l adolescência; Tratar lesões, doenças ou alterações 

orgânicas infantis, indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório e 

acompanhando o pós-operatório, para possibilitar a recuperação da saúde; Participar do 

planejamento, execução e avaliação de planos. Programas e projetos de saúde pública. 

enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção e 

recuperação da saúde física e mental das crianças: Estabelecer conduta com base na 

suspeita diagnostica; Requisitar, analisar e interpretar exames complementares. Para fins 

de diagnóstico e acompanhamento clinico: Subsidiar tecnicamente a Direção na sua área de 

competência. Quando se fizer necessário; Propor medidas no sentido de assegurar o 

cumprimento da legislação. Das diretrizes e normas oriundas dos órgãos competentes. 

relacionadas ao seu campo de atuação; Elaborar, orientar e executar programas e projetos, 

propondo e compatibilizando diretrizes e metas, estabelecendo mecanismos de 

monitoramento e avaliação; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 

medicamentos aplicando recursos da medicina preventiva e/ou terapêutica; Prestar 

assistência médica e preventiva aos indivíduos conforme sua área de atuação; Executar -

outras atividades afins e as previstas pelo Conselho Federal de Mediana e regulamentares 

pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 

 

MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

Examinar os olhos, utilizando técnica e aparelhagem especializada, como oftalmômetro e 

outros instrumentos, para determinar a acuidade visual, vícios de refração e alterações de 

anatomia decorrentes de doenças gerais, como diabetes, hipertensão, anemia e outras; 

Efetuar cirurgias como oftalmoplastia e oftalmotomia, utilizando oftalmostato, oftalmoscópio, 

oftalmoxistro e outros instrumentos e aparelhos apropriados, para regenerar ou substituir o 

olho, partes dele ou de seu apêndices e realizar enxerto ou prótese ocular e incisões do 

globo ocular; prescreve lentes, exercícios ortóticos e medicamentos, baseando- se nos 

exames realizados e utilizando técnicas e aparelhos especiais, para melhorar a visão do 

paciente ou curar afecções do órgão visual; Realizar exames clínicos, utilizando técnicas e 

aparelhagem apropriadas, para determinar a acuidade visual e detectar vícios de refração, 

visando à admissão de candidatos a empregos, concessão de carteria de habilitação de 

motorista e outros fins; Coordenar programa de higiene visual especialmente para escolares 

e adolescentes, participando de equipes de saúde pública, para orientar na preservação da 

visão e prevenção de cegueira; Zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos 
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colocados à sua disposição, comunicando qualquer falha detectada no sistema; Operar 

equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao 

exercício de suas atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, 

máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; Executar 

outras atividades correlatas. 

MÉDICO PEDIATRA 

Atender qualquer alteração orgânica, psíquica ou de integridade física, súbita e/ou recente 

que venha a comprometer sinais vitais, nível de consciência. as atividades habituais elou 

fisiológica e o estado geral do cliente. Executar as atividades em regime de plantão; 

Manifestar atenção seletiva. Demonstrar rapidez de percepção, manifestar tolerância. 

Manifestar altruísmo, lidar com situações adversas, trabalhar em equipe, manifestar 

empatia, interpretar linguagem verbal e não-verbal. demonstrar capacidade de liderança, 

tomar decisões, demonstrar imparcialidade de julgamento, adequar linguagem, preservar 

sigilo médico, Prestar assistência médica especifica às crianças até a adolescência. 

Examinando-as e prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos. para avaliar, preservar 

ou recuperar sua saúde; Examinar a criança. Auscultando-as, executando palpações e 

percussões, por meio de estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar a 

presença de anomalias e malformações congênitas do recém-nascido, avaliar-lhe as 

condições de saúde e estabelecer diagnóstico; Avaliar o estagio de crescimento e 

desenvolvimento da criança. comparando-o com os padrões normais, para orientar a 

alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros cuidados; Estabelecer o plano medico-

terapêutico profilático, prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais, para 

solucionar problemas de infância l adolescência; Tratar lesões, doenças ou alterações 

orgânicas infantis, indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório e 

acompanhando o pós-operatório, para possibilitar a recuperação da saúde; Participar do 

planejamento, execução e avaliação de planos. Programas e projetos de saúde pública. 

enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção e 

recuperação da saúde física e mental das crianças: Estabelecer conduta com base na 

suspeita diagnostica; Requisitar, analisar e interpretar exames complementares. Para fins 

de diagnóstico e acompanhamento clinico: Subsidiar tecnicamente a Direção na sua área de 

competência. Quando se fizer necessário; Propor medidas no sentido de assegurar o 

cumprimento da legislação. Das diretrizes e normas oriundas dos órgãos competentes. 

relacionadas ao seu campo de atuação; Elaborar, orientar e executar programas e projetos, 

propondo e compatibilizando diretrizes e metas, estabelecendo mecanismos de 

monitoramento e avaliação; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 

medicamentos aplicando recursos da medicina preventiva e/ou terapêutica; Prestar 

assistência médica e preventiva aos indivíduos conforme sua área de atuação; Executar -

outras atividades afins e as previstas pelo Conselho Federal de Mediana e regulamentares 

pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 

 

 MÉDICO PLANTONISTA 
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Prestar assistência médica nas unidades de saúde, além de elaborar, executar e avaliar 

programas de saúde pública" Realizar consultas e fazer diagnósticos, tratamentos e 

encaminhamentos em conformidade com sua área de atuação e especialidade. Prestar 

atendimento médico de urgência e emergência, aos indivíduos, exercendo atividades 

clinicas, cirurgias, laboratoriais e demais especialidades, Conforme sua área de atuação; 

Prestar atendimento de urgência e emergência, dentro da resolutividade esperada para o 

nível local; Planejar, organizar, coordenar executar supervisionar, avaliar programas de 

saúde pública ao que se refere ao controle de doenças e agravos à saúde, bem como a 

programas que visem a  recuperação a saúde; Prestar atendimento de urgência e 

emergência, dentro da resolutividade esperada para o nível local; Avaliar resultados de 

exames para estabelecimento de conduta; Preencher registro os de Produção de suas 

atividades, buscas e análises; Assinar atestados de óbitos; Realizar, supervisionar e 

interpretar exames radiológicos, ou orientando sua execução e analisando os resultados 

finais, Encaminhar pacientes para, o serviço especializado, quando necessário; Manter 

registro dos pacientes, anotando conclusão diagnostica, tratamento prescrito  e evolução de 

doença; Executar outras atividades afins e' as previstas pelo Conselho Federal de Medicina 

e regulamentares pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo: 

 

MÉDICO GINECOLOGISTA 

Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de 

tratamento das afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, atende a 

mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando assistência médica especifica, empregando 

tratamento clínico-cirurgico, para a preservação da vida da mãe e do filho, atendendo nos 

próprios municipais e outras atividades correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

FARMACÊUTICO 

Gerenciar a assistência farmacêutica quanto à seleção programação aquisição, 

armazenamento, distribuição e dispensação de medimos, manter registro permanente do 

estaque de medicamentos, drogas e imateriais necessários a farmácia; examinar, conferir, 

guardar e distribuir drogas e abastecimentos entregues à farmácia  ter sob custodia drogas 

tóxicas e narcóticos; exercer atividades formativas : educativas sobre cumprimento a 

prescrição medica assegurando assim a correta administração dos medicamentos; 

responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias; 

executar tarefas afins, incluísse as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 

CARGO NUTRICIONISTA 

Proceder a avaliação técnica da dieta comum das coletividades e sugerir medidas para sua 

melhoria; participar de programas de saúde pública, realizando inquéritos clinico nutricionais, 

bioquímicos e somatométricos, colaborar na avaliação dos programas de nutrição e saúde 
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mental; desenvolver projetos em áreas estratégicas, para treinamento de pessoal técnico 

auxiliar; adotar medidas que assegurem preparação higiênica e a perfeita conservação dos 

alimentos; calcular ao custo médio das refeições servidas e o custo total do serviço de 

nutrição com órgãos da administração municipal; zelar pela ordem e manutenção de boas 

condições higiênicas em todas as áreas e instalações relacionadas com o serviço , de 

alimentação; elaborar mapas dietéticos, verificando no prontuário dos doentes, a prescrição 

de dieta; examinar o estado de nutrição do indivíduo ou do grupo. Avaliando diversos fatores 

relacionados com problemas de alimentação como classe social e meio de vida, para 

planejamento e elaboração de cardápios e dietas especiais, oferecendo refeições 

balanceadas; emitir pareceres em assuntos de sua competência; fornecer dados estatísticos 

de suas atividades; executar outras atividades correlatas ao cargo. 
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ANEXO IV – PROGRAMA PARA PROVAS 

CONTEÚDO COMUM PARA TODOS OS CARGOS 
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; Ortografia; acentuação; 
Concordância nominal e verbal; Classe de palavras; emprego de pronomes; Conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
Adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; Sentido literal 
e sentido figurado; Classes morfológicas; Regência verbal e nominal; Crase; Emprego das 
conjunções; Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; Teoria geral 
da frase e sua análise: Orações, períodos e funções sintáticas; Figura de linguagem.  
 
MATEMÁTICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e divisores 
de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum; 
números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas de 
figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do programa.  
 
 
CONTEÚDO ESPECIFICO POR CARGO: 
 
MÉDICO CLINÍCO GERAL: Saúde Pública, Saúde da Família e Vigilância à Saúde: Sistema 
Único de Saúde; nacional de Atenção Básica e Estratégia de Saúde da Família; 
Desenvolvimento de ações de caráter multiprofissional ou interdisciplinar, com identificação 
dos problemas de saúde da comunidade particularizando grupos mais vulneráveis; Processo 
saúde-doença das famílias e do coletivo; Promoção de ações de educação em saúde e 
ações em parceria com a comunidade de acordo com os ciclos de vida; conhecimento sobre 
o ciclo vital, a estrutura e a dinâmica familiar; Identificação das fases evolutivas e atenção 
aos transtornos adaptativos da infância, adolescência, do adulto e da velhice; Visita 
domiciliar no contexto da saúde da família; Imunização; Vigilância epidemiológica na atenção 
básica; Perfil epidemiológico e indicadores de saúde; Doenças de Notificação Compulsória; 
diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em Atenção Básica à Saúde; 
atenção à saúde da mulher: Assistência à gestação normal, identificando os diferentes tipos 
de risco; diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes do ciclo gravídico-
puerperal; Saúde sexual e saúde reprodutiva; Prevenção e diagnóstico do câncer 
ginecológico (colo de útero e mama); Climatério; Prevenção e tratamento das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis – DST; atenção à saúde da criança e do adolescente: Cuidados 
ao recém-nascido normal e condução da puericultura; Crescimento e desenvolvimento; 
Aleitamento materno e alimentação complementar; Imunização; Deficiência de ferro e 
anemia; Tratamento das afecções mais frequentes na infância e na adolescência (doença 
diarréica, doenças respiratórias, parasitoses, doenças infecto-contagiosas, doenças 
dermatológicas); Atenção à Saúde do Adulto e do idoso: Proteção da saúde e prevenção 
das doenças do adulto e idoso; diagnóstico e tratamento das afecções mais frequentes na 
idade adulta e na velhice: doenças crônicas não transmissíveis (hipertensão arterial, 
diabetes mellitus, obesidade, dislipidemia), doenças respiratórias, doenças 
infectocontagiosas e parasitárias, doenças do trato digestivo e urinário; Diagnóstico e 
tratamento dos problemas de saúde mental mais prevalentes: transtornos de ansiedade; 
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depressão; uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas; reconhecimento e 
primeiros cuidados às afecções graves e urgentes. 
  
MÉDICO GENERALISTA PADI: 
Código de Ética Profissional. Cuidados preventivos de saúde: princípios de avaliação e 
tratamento; Principais patologias do recém-nascido, principais doenças infectos contagiosas 
da infância; Principais doenças cirúrgicas da infância; Doenças cardiovasculares; Doenças 
respiratórias; Doenças renais; Doenças gastrointestinais; Doenças hepáticas, da vesícula e 
vias biliares; Doenças hematológicas; Doenças metabólicas; Doenças nutricionais; Doenças 
endócrinas; Doenças do sistema ósseo; Doenças do sistema imune; Doenças músculo 
esqueléticas e do tecido conjuntivo; DST/AIDS – Medidas Preventivas e Diagnóstico 

Diferencial; Doenças parasitárias; Doenças neurológicas; Doenças de pele‐tumorais; 
Diabete e Hipertensão; Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de 
Saúde – princípios e diretrizes, controle social. 
 
MÉDICO NEUROPSIQUIATRA: Anatomia e Fisiologia do Sistema nervoso Central e 

periférico. Patologia e Fisiopatologia dos transtornos do Sistema Nervoso Central e 

Periférico. Semiologia neurológica. Grandes categorias das afecções neurológicas: 

demências e distúrbios da atividade cortical superior, comas e outros distúrbios do estado 

da consciência; distúrbios do movimento; distúrbio do sono. Doença cérebro-vascular. 

Doenças neuromusculares – nervos, músculos e junção mio-neural; doenças tóxicas e 

metabólicas; tumores; doenças desmielinizantes; doenças infecciosas do sistema nervoso; 

doença neurológica no contexto da infecção pelo HIV; epilepsias; hidrocefalias e transtornos 

do fluxo liquórico; cefaleias; disgenesias do sistema nervoso; manifestações neurológicas 

das doenças sistêmicas; neurologia do trauma e urgências em neurologia. Indicações e 

interpretações da propedêutica armada em neurologia: liquor, neuroimagem, estudos 

neurofisiológicos – eletroencefalograma, eletroneuromiografia e potenciais evocados, 

medicina nuclear aplicada à neurologia. Transtornos de humor. Transtornos de ansiedade. 

Interconsulta psiquiátrica. Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Suicídio e outras 

emergências psiquiátricas. Transtornos psicossomáticos, dissociativos e somatoformes. 

Transtornos alimentares. Transtornos relacionados a substâncias. Delírio e demências. 

Sexualidade humana e seus transtornos. Transtornos da personalidade. Saúde mental 

pública. Psiquiatria infantil. Psicofarmacoterapia. Psicoterapias. 

MÉDICO OFTALMOLOGISTA: Anatomia e fisiologia ocular; Queimaduras químicas 

oculares; Abrasão corneana; Corpo estranho da córnea e conjuntiva; Lasceração 

conjuntival; Irite traumática; Hifema e microhifema; Iridodiálises e ciclodiálises; Lasceração 

de pálpebras; Fratura de órbita (“blow out”); Hemorragia retrobulbar pós trauma; Neuropatia 

óptica traumática; Corpo estranho intraorbitário; trauma ocular de globo aberto; Corpo 

estranho intraocular; Commotio retinae; Ruptura traumática de coróide; Córiorretinopatia 

esclopetária; Retinopatia de Purtscher; Síndrome do bebê sacudido; Ceratopatia puntata 

superficial; Erosão corneana recorrente; Ceratopatia filamentar; Ceratopatia de exposição; 

Ceratopatia neurotrófica; Ceratopatia térmica/ultravioleta; Ceratites infecciosas; Problemas 

relacionados a lentes de contato; Ceratopatia bolhosa; Conjuntivites agudas; Conjuntivites 

crônicas; Ceratoconjuntivite límbica superior; Hemorragia subconjuntival; Episclerite; 

Esclerite; Blefarites; Tumores conjuntivais; Ptose; calázio; hordéolo; blefarospasmo; 

Dacriocistites/inflamações do saco lacrimal; Celulite pré-septal; Tumores malignos das 
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pálpebras; Doenças inflamatórias das órbitas; Doenças infecciosas das órbitas; Tumores de 

órbitas; Doença traumática da órbita; Conjuntivite neonatal; Obstrução do duto nasolacrimal 

congênita; Glaucoma primário de ângulo aberto; Glaucoma agudo de angulo fechado; 

Glaucomas inflamatórios; Glaucoma por resposta a esteroides; Glaucoma induzido pelo 

cristalino (facogênico); Glaucoma maligno; Complicações pós operatórias da cirurgia para o 

glaucoma; Infecções associadas a cirurgia fistulizantes(blebites); Anisocoria; Síndrome de 

Horner; Pupila de Argyll Robertson; Paralisia de III, IV e VI pares cranianos; Síndromes do 

seio cavernoso; Neurite óptica; Papiledema; Neuropatia óptica isquêmica arterítica (Arterite 

de células gigantes); Perda visual transitória/amaurose fugaz; Insuficiência da artéria 

vertebro basilar; Descolamento vítreo posterior; Oclusões arteriais da retina; Oclusões 

venosas da retina; Retinopatia em Valsalva; Uveítes não infecciosas; Uveítes infecciosas; 

Endoftalmite pós operatória  

MÉDICO PEDIATRA: A criança com baixo peso ao nascer. Nutrição da criança e do 

adolescente. Crescimento e desenvolvimento. Promoção da segurança da criança e do 

adolescente. Imunização da criança e do adolescente. Deficiência de ferro na infância e 

adolescência. Afecções gastrointestinais. Afecções respiratórias da criança e do 

adolescente. Febre em crianças. Maus-tratos a crianças. Afecções do trato urinário da 

criança e do adolescente. Afecções infecciosas da criança e do adolescente. 

Reconhecimento de situações de risco à saúde e risco de morte na criança e no adolescente. 

Questões éticas, bioéticas e legais na assistência à saúde. Relação entre o médico e o 

paciente pediátrico. Saúde do feto e perinatal. Ensino e produção de conhecimento médico 

em pediatria. Abordagem de problemas neuropsiquiátricos na criança e no adolescente. Pré, 

trans e pós-operatório em cirurgia pediátrica. Cirurgia do recém-nascido. Diagnóstico pré-

natal de malformações. Resposta endócrina e metabólica ao trauma cirúrgico. Suporte 

nutricional. Acesso vascular. Anestesia pediátrica. Trauma na infância e adolescência. A 

criança espancada. Tumores abdominais da criança. Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (SIDA): relação paciente/cirurgião pediátrico. Cistos e fístulas cervicais. Torcicolo 

congênito. Hemangiomas e linfangiomas. Anomalias congênitas do esôfago. Hérnias 

diafragmáticas: congênitas e adquiridas. Tumores do mediastino. Refluxo gastroesofágico. 

Lesões congênitas do pulmão. Empiema pleural e bronquiectasias. Pneumotórax. Peritonite 

meconial. Enterocolite necrosante. Estenose hipertrófica do piloro. Atresias e estenoses 

congênitas do intestino. Íleo meconial. Invaginação intestinal. Polipose gastrointestinal. 

Apendicite aguda. Megacólon congênito. Anomalias anorretais. Defeitos de rotação e 

duplicações do tubo digestivo. Defeitos congênitos da parede abdominal. Afecções 

cirúrgicas da região inguinal. Distopias testiculares. Afecções escrotais agudas. Patologia 

cirúrgica da região umbilical. Atresia das vias biliares. Dilatações congênitas das vias 

biliares. Doenças hematológicas que implicam em tratamento cirúrgico. Afecções cirúrgicas 

do pâncreas. Afecções genitourinárias cirúrgicas. Cirurgia videolaparoscópica pediátric 

MÉDICO PLANTONISTA: Saúde Pública, Saúde da Família e Vigilância à Saúde: Sistema 

Único de Saúde; nacional de Atenção Básica e Estratégia de Saúde da Família; 

Desenvolvimento de ações de caráter multiprofissional ou interdisciplinar, com identificação 

dos problemas de saúde da comunidade particularizando grupos mais vulneráveis;  
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Processo saúde-doença das famílias e do coletivo; Promoção de ações de educação em 

saúde e ações em parceria com a comunidade de acordo com os ciclos de vida; 

conhecimento sobre o ciclo vital, a estrutura e a dinâmica familiar; Identificação das fases 

evolutivas e atenção aos transtornos adaptativos da infância, adolescência, do adulto e da 

velhice; Visita domiciliar no contexto da saúde da família; Imunização; Vigilância 

epidemiológica na atenção básica; Perfil epidemiológico e indicadores de saúde; Doenças 

de Notificação Compulsória; diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em 

Atenção Básica à Saúde; atenção à saúde da mulher: Assistência à gestação normal, 

identificando os diferentes tipos de risco; diagnóstico e tratamento das afecções mais 

prevalentes do ciclo gravídico-puerperal; Saúde sexual e saúde reprodutiva; Prevenção e 

diagnóstico do câncer ginecológico (colo de útero e mama); Climatério; Prevenção e 

tratamento das Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST; atenção à saúde da criança e 

do adolescente: Cuidados ao recém-nascido normal e condução da puericultura; 

Crescimento e desenvolvimento; Aleitamento materno e alimentação complementar; 

Imunização; Deficiência de ferro e anemia; Tratamento das afecções mais frequentes na 

infância e na adolescência (doença diarréica, doenças respiratórias, parasitoses, doenças 

infecto-contagiosas, doenças dermatológicas); Atenção à Saúde do Adulto e do idoso: 

Proteção da saúde e prevenção das doenças do adulto e idoso; diagnóstico e tratamento 

das afecções mais frequentes na idade adulta e na velhice: doenças crônicas não 

transmissíveis (hipertensão 

arterial, diabetes mellitus, obesidade, dislipidemia), doenças respiratórias, doenças 

infectocontagiosas e parasitárias, doenças do trato digestivo e urinário; Diagnóstico e 

tratamento dos problemas de saúde mental mais prevalentes: transtornos de ansiedade; 

depressão; uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas; reconhecimento e 

primeiros cuidados às afecções graves e urgentes. 

MÉDICO GINECOLOGISTA: Embriologia e anatomia do aparelho urogenital feminino; 
fisiologia mestrual-controle neuroendócrino; Esteroidogenese; Semiologia ginecológica; 
Desenvolvimento puberal normal e anormal; Malformações genitais; Planejamento familiar - 
Métodos anticoncepcionais; Amenorréias; Sangramento genital; Hemorragia uterina 
disfuncional; Vulvovaginites; D.S.T.; Doença inflamatória pélvica; Dor pélvica crônica; 
Incontinência urinária; Miomatose uterina; Endometriose; Dismenorréia; Síndrome Pré-
Mestrual; Climatério; Patologias Benignas da Mama; Infertilidade conjugal; Sexualidade; 
Oncologia genecológica; Saúde Pública - Assunto: Sistema Único de Saúde (SUS): Seus 
princípios, Suas diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90 e alterações); Constituição Federal de 
1988 (seção II Da Saúde); Medicina Geral e Medicina Preventiva. Código de ética médica. 
Pacto pela Saúde. 
 
FARMACÊUTICO: Controle de Qualidade, Conceitos, Consumo Médio Mensal, Ponto de 
Requisição, Estoque Mínimo e Estoque Máximo; Aquisição de Produtos Farmacêuticos; 
Centro de Abastecimento Farmacêutico: Técnicas de Armazenamento; Sistema de 
Distribuição/ Dispensa de Produtos Farmacêuticos: Coletivo, Por Prescrição Individual; Misto 
e Dose Unitária; Controle de Psicotrópicos e Entorpecentes: Portarias; Legislação 
Farmacêutica; Interação Medicamentosa; antissépticos e Desinfetantes: Conceito, 
importância E Manipulação; Farmacotécnica: Emulsões, Suspensões, Xarope, 
Comprimidos, Cápsulas, Drágeas, Formas Farmacêuticas de Uso Externo (Cremes, 
Pomadas, Gel, Óvulos e Supositórios); Cálculo de Concentrações De Solução: Molaridade, 
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Normalidade, Ppm, P/V, P/P, % e Diluições; Controle de Qualidade: Conceito, Importância, 
Análises Volumétricas e Gravimétricas, Testes de Identificação. Farmacocinética, 
Farmacodinâmica, Receptores e modos de ação. Classes, modos de ação, toxicidade, 
relação estrutura atividade, efeitos adversos e interações medicamentosas de fármacos que 
atuam no (a): Sistema Nervoso Autônomo, Sistema Nervoso Central, sistema cardiovascular 
e renal, sistema endócrino, terapia antimicrobiana e antiparasitária. Boas práticas de 
produção, controle de qualidade, distribuição, dispensação de medicamentos e legislação 
pertinente. Controle de Qualidade de Medicamentos: Análises químicas, físicoquímicas e 
microbiológicas. Qualificação de Equipamentos e Instrumentos. Validação de Processos e 
Métodos Analíticos. Legislação pertinente. Bromatologia e Tecnologia de Alimentos: 
composição química dos alimentos, suas propriedades nutricionais e funcionais; Análise e 
controle de qualidade de alimentos; Tecnologia de alimentos industrializados; Métodos de 
conservação; Fiscalização realizada por órgãos competentes. Deontologia e Legislação 
Farmacêutica: Legislação pertinente ao exercício profissional do Farmacêutico; código de 
Ética do profissional Farmacêutico; Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária 
do Ministério da Saúde; Lei Federal nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; Lei Federal nº 
6390, de 23 de setembro de 1976. Lei Federal nº 8.027, de 12 de abril de 1990 - Código de 
Ética dos Servidores Públicos. 
 
NUTRICIONISTA: Nutrição Fundamental: Digestão, biodisponibilidade, absorção e 
metabolismo de macronutrientes e micronutrientes. Necessidades nutricionais e 
deficiências. Avaliação Nutricional: Indicadores antropométricos, bioquímicos, dietéticos e 
clínicos. Dietoterapia e patologia dos sistemas gastrointestinal, circulatório, endócrino, 
respiratório e renal. Desnutrição e Obesidade. Nutrição Materno-infantil. Nutrição do Idoso. 
Alimentos: propriedades físico-químicas; tecnologia de alimentos, higiene, microbiologia e 
controle de qualidade. Técnica Dietética: planejamento e aquisição de gêneros alimentícios; 
pré-preparo e preparo. Administração de Serviços de Alimentação e Nutrição: planejamento, 
organização, controle e recursos humanos. Legislação de alimentos: boas práticas de 
fabricação, rotulagem, informação nutricional obrigatória, informação nutricional 
complementar e alimentos funcionais. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. 
Legislação Profissional. 
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ANEXO V – Modelo de Requerimento de Isenção 
 
CONCURSO PÚBLICO n.º 001/2017 
 
Eu, nome completo, nacionalidade, estado civil, residente à logradouro, n.º xxx, bairro xxx, 
na cidade de xxx, estado de São Paulo, telefone residencial xxx, telefone celular xxx, 
portador do Documento de Identidade n.º xxx e do CPF n.º xxx, inscrito no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal – Cad.Único - sob n.º xxx, de que trata o 
Decreto 6.135/2007, REQUEIRO a ISENÇÃO da taxa de inscrição no Concurso Público n.º 
001/2017, do Município de Pratânia, no qual me inscrevi para o cargo de xxx.  
 
Pratânia SP, xxx de xxx de 2017.  
 
Nome completo e assinatura  
 
Dados Complementares:  
Nome completo da mãe:  
Data de nascimento (do requerente):  
Sexo: (  ) feminino (  ) masculino  
Reservado ao Departamento de Recursos Humanos:  
Pedido: (  ) deferido (  ) indeferido  
 
Data da avaliação:  
Carimbo e assinatura do servidor responsável pela análise. 
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ANEXO VI – Horário das provas 
 

 

Domingo a tarde 

29/10/2017 

14h00min 

Às  

17h00min 

Obs.: Os portões serão abertos a partir 

das 8 horas, sendo que às 8 horas e 45 

minutos os portões serão fechados e mais 

nenhum candidato poderá adentrar ao 

local das provas. 

 

MÉDICO CLINÍCO GERAL 

MÉDICO NEUROPSIQUIATRA 

MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

MÉDICO PEDIATRA 

MÉDICO PLANTONISTA 

MÉDICO GINECOLOGISTA 

FARMACÊUTICO 

NUTRICIONISTA 

 

 

Pratânia - SP, 15 de setembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Davi Pires Batista 

Prefeito Municipal de Pratânia 
 

 


