CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “08 DE ABRIL”
CNPJ: 08.996.378/0001-07
Telefone: (19) 3891-4489 / 3818-4505

PROCESSO SELETIVO 001/2018
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE “08 DE ABRIL”, inscrito no CNPJ sob o n° 08.996.378/0001-07, Associação Civil,
de direito privado, sem fins econômicos, regendo-se pela Lei Ordinária 11.107/05 e pelo Estatuto, com sede na Rua
Monsenhor Moisés Nora de Oliveira, nº186, Térreo, Centro, através do seu Presidente – Sr. Carlos Nelson Bueno - Prefeito
Municipal de Mogi Mirim, usando de suas atribuições legais, torna público que realizará, na forma prevista no artigo 6º §
2º da Lei Ordinária nº 11.107/2005 e artigo 18 do Estatuto Social, a abertura de inscrições ao PROCESSO SELETIVO DE
PROVAS, TÍTULOS E PRÁTICA para o preenchimento de vagas dos cargos abaixo especificados providos pelo Regime
Celetista. O Processo Seletivo será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento elaborado de
conformidade com os ditames da Legislação Federal vigentes e pertinentes.
O Processo Seletivo terá validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogável por igual período, a contar da data de
publicação do Edital de Homologação.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - A organização, aplicação e correção das Provas Objetivas (escrita), Provas Práticas do Processo Seletivo de Provas e
Títulos serão de responsabilidade da Empresa José Elias Ribeiro Concursos ME, que atenderá pelo nome fantasia se
SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO e as demais fases de responsabilidades do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE “08 DE ABRIL”.
1.1.1- As provas poderão ser aplicadas em qualquer uma das cidades consorciadas, sendo elas : Mogi Mirim – SP; Mogi
Guaçu – SP ; Estiva Gerbi- SP; Itapira – SP e Conchal - SP
1.1.2- Em razão da indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade para realização das provas, estas, a
critério da SAWABONA CONCURSO E CAPACITAÇÃO, poderão ser realizadas em cidades próximas.
1.2 Cargo - Carga Horária - Vagas - Referência - Vencimentos - Taxa Inscrição – Requisitos mínimos exigido em lei.
CARGO

C/H Semanal

VAGAS

1.2.1 – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
40h semanais
e/ou regime
Servente Geral
4
de
Escala 12X36
1.2.2 – ENSINO MÉDIO COMPLETO

VENC.
R$

REQUISITO MÍNIMO EXIGIDO
POR LEI

PROVA

TAXA DE
INSCR.

973,56

Ensino Fundamental completo

Objetiva e
Prática

20,00

40 h
semanais

1

1.109,19

Ensino médio completo + Curso
de Auxiliar em Saúde Bucal com
registro no CRO

Objetiva

R$ 30,00

Controlador de Acesso

40 h
semanais
e/ou regime
de
Escala 12X36

2

1.032,20

Ensino médio completo

Objetiva

R$ 30,00

Técnico
Imobilização
Ortopédica

Regime de
escala 12x36

1

1.510,58

Ensino Médio Completo
Técnico de Imobilização

Objetiva

R$ 30,00

Técnico em Radiologia

24h semanais

4

1.453,44

Objetiva

R$ 30,00

Técnico em Segurança
do Trabalho

40h semanais

1

1.939,98

Objetiva

R$ 30,00

1

1.715,51

Objetiva

R$ 30,00

1

2.612,68

1

5.043,20

Auxiliar Saúde Bucal

de

30 h
semanais
1.2.3 – ENSINO SUPERIOR COMPLETO
30 h
Fonoaudióloga
semanais
20 h
Médico Clinico Geral
semanais
Técnico de Laboratório

+

Ensino médio completo +
Técnico em Radiologia
Ensino Médio Completo +
Técnico em Segurança do
Trabalho
Ensino médio completo +
Técnico em Laboratório

Superior com registro no órgão
Objetiva
de classe
Superior com registro no Órgão
Objetiva
de Classe – CRM

R$ 50,00
R$ 50,00
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Superior com registro no Órgão
de Classe – CRM com Objetiva
especialização na área
Superior com registro no Órgão
Médico
20 h
1
5.043,20
de Classe – CRM com Objetiva
Ginecologista/Obstetra
semanais
especialização na área
Superior com registro no Órgão
Médico
20 h
1
5.043,20
de Classe – CRM com Objetiva
Gastroennterologista
semanais
especialização na área
Superior com registro no Órgão
40 h
Médico Generalista PSF
3
11.919,84
de Classe – CRM com Objetiva
semanais
especialização na área
Superior com registro no Órgão
Médico
20 h
1
5.043,20
de Classe – CRM com Objetiva
Otorrinolaringologista
semanais
especialização na área
Superior com registro no Órgão
Médico Pediatra
20h semanais
1
5.043,20
de Classe – CRM com Objetiva
especialização na área
Superior com registro no Órgão
20 h
Médico Psiquiatra
1
5.043,20
de Classe – CRM com Objetiva
semanais
especialização na área
Superior com registro no Órgão
20 h
Médico Urologista
1
5.043,20
de Classe – CRM com Objetiva
semanais
especialização na área
Superior com registro no Órgão
20 h
Médico Plantonista
1
5.043,20
de Classe – CRM com Objetiva
semanais
especialização na área
Superior com registro no Órgão
24 h
Médico Socorrista
1
7.814,74
de Classe – CRM com Objetiva
semanais
especialização na área
QUADRO II – DOS EMPREGOS PARA PROCESSO SELETIVO QUE DEVERÃO REALIZAR PROVA PRÁTICA
Médico Cardiologista

Servente Geral

20 h
semanais

40h semanais
e/ou regime
de
Escala 12X36

1

4

5.043,20

973,56

Ensino Fundamental Completo

Objetiva e
Prática

R$ 50,00

R$ 50,00

R$ 50,00

R$ 50,00

R$ 50,00

R$ 50,00

R$ 50,00

R$ 50,00

R$ 50,00

R$ 50,00

R$ 20,00

1.3 - As atribuições do cargo são as constantes do anexo I do presente Edital.
1.4 - Local de trabalho: MOGI GUAÇU, MOGI MIRIM, ITAPIRA, ESTIVA GERBI ou CONCHAL.
1.5.- Regime Jurídico: os candidatos aprovados no Processo, Seletivo, após sua contratação, terão suas relações de trabalho
regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 - As inscrições serão feitas exclusivamente, via internet, no site www.sawbonaconcursos.com.br, no período de
22/01/2018 a 31/01/2018, devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma:
a) Acesse o site www.sawabonaconcursos.com.br, clique em inscrições abertas sobre o processo seletivo 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 DE
EFETIVAR INSCRIÇÃO.
e) Na sequência imprima o Boleto Bancário para pagamento e recolha o valor correspondente em qualquer banco. Não
serão aceitos recolhimentos em caixas eletrônicos, postos bancários, transferências e por agendamento.
f) O recolhimento do boleto deverá ser feito até o 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 e recebida.
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g) 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 reprográfica autenticada, para “Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”, na
Rua Monsenhor Moisés Nora de Oliveira, nº186, Térreo, Centro, nesta cidade de Mogi Mirim SP.
h) A SAWABONA CONCURSO não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento de ficha de inscrição, sendo a
mesma de inteira e total responsabilidade do candidato.
2.1.1 - A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação.
2.1.2 - No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária.
2.1.3 - A Sawabona Concursos e Capacitação disponibilizará, no site www.sawabonaconcursos.com.br,
www.conchal.sp.gov.br , www.mogimirim.sp.gov.br , www.itapira.sp.gov.br , www.mogiguacu.sp.gov.br ,
www.pmeg.com.br e no quadro de Aviso do Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril” e jornais locais a lista de
homologação das inscrições deferidas e indeferidas (se houver), para conhecimento do ato e motivos do indeferimento
para interposição dos recursos, no prazo legal.
2.1.4 - Para gerar o comprovante de inscrição (após o pagamento) basta digitar o seu CPF no menu CONSULTE, em seguida,
selecione o Concurso ou Processo Seletivo correspondente à inscrição desejada, após isso clique em imprimir comprovante
de inscrição.
2.1.5 - A SAWABONA CONCURSOS 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.
2.1.6 - 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.
1.1.7 - Em caso de inscrição indeferida, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato,
através do e-mail sawabonaconcursos@gmail.com .
2.2 - São condições para a inscrição:
2.2.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição Federal.
2.2.2 - Ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos, gozar de boa Saúde Física e Mental, estar no gozo dos direitos
Políticos e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar.
2.2.3 - Estar ciente que se aprovado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche todos os requisitos exigidos
para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga.
2.2.4 - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão transitada
em julgado em qualquer esfera governamental.
2.3 - Se aprovado e convocado, o candidato, por ocasião da admissão, deverá apresentar, além dos documentos constantes
no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas últimas eleições ou procedido à
justificação na forma da lei, Quitação com o Serviço Militar, CPF, Prova de Escolaridade e Habilitação Legal, duas fotos 3X4,
declaração de não ocupar cargo e/ou emprego público e remunerado, exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados
de antecedentes criminais, certidão de tempo de contribuição previdenciária e demais necessários que lhe forem
solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.
3. DAS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1 - Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição para o cargo em Processo Seletivo, cujas atribuições
sejam compatíveis com sua deficiência, conforme artigo 37 da Constituição Federal e Lei Nº 7.853/89.
3.2 - Em obediência ao disposto no art. 37, §§ 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 7853/89, serlhes-á reservado o percentual 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 Processo Seletivo.
3.2.1- 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.
3.3 - Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto
Federal Nº 3.298/99.
3.4 - As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99,
particularmente, em seu art. 40, participarão do Processo Seletivo 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 a nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
3.5 - Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal Nº 3.298/99, deverão ser requeridos por escrito,
durante o período das inscrições. O candidato deverá encaminhar via sedex para a “Consórcio Intermunicipal de Saúde
“08 de Abril” na Cidade de Mogi Mirim situada na Rua Monsenhor Moisés Nora de Oliveira , 186 –– CEP : 13.800-190,
postando até o último dia de inscrição:
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a) Requerimento solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato e indicação do Processo Seletivo 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).
3.6 - 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.
3.7 - Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas deverão ser transcritas
também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção,
podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho
e letra correspondente a corpo 24.
3.8 - A publicação do resultado final do Processo Seletivo 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.
3.9 - Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão preenchidas
pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória.
3.10 - Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital não serão considerados como
pessoas com deficiência e não terão prova especial preparada, sejam quais forem os motivos alegados.
3.11 - Ao ser convocado para investidura no cargo, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial ou credenciado
pelo “Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 De Abril”, 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.
3.12 - Após o ingresso do candidato com deficiência, esta não poderá ser arguida para justificar a concessão de readaptação
do emprego público, de licença por motivo de saúde e de aposentadoria por invalidez.
3.13- Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência, se convocados para a realização dos procedimentos préadmissionais, deverão submeter-se à perícia médica promovida pelo “Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 De Abril”,
que verificará sobre a sua qualificação como pessoa com deficiência ou não, bem como sobre o grau de deficiência
incapacitante para o exercício do cargo, nos termos do artigo 43 do Decreto Federal nº. 3.298/99. 3.14- A perícia médica
terá decisão terminativa sobre a qualificação e aptidão do candidato, observada a compatibilidade da deficiência da qual é
portador com as atribuições do cargo.
3.15- Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, munidos de laudo médico que ateste a espécie, o grau ou o nível
de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID,
conforme especificado no Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, bem como a provável causa da deficiência.
3.16- A não observância do disposto no subitem 3.15, a reprovação na perícia médica ou o não comparecimento à perícia
acarretará a perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos em tais condições.
3.17- O candidato aprovado nos Exames Médicos Pré-Admissionais, porém não enquadrado como pessoa com deficiência,
caso seja aprovado na primeira etapa do Processo Seletivo, continuará figurando apenas na lista de classificação geral do
cargo.
3.18- O candidato na condição de pessoa com deficiência reprovado na perícia médica em virtude de incompatibilidade da
deficiência com as atribuições do cargo de atuação será eliminado do Processo Seletivo.
3.19- Se, quando da convocação, não existirem candidatos na condição de pessoa com deficiência aprovados no Exame
Médico Pré-Admissional, serão convocados os demais candidatos aprovados, observada a listagem de classificação de todos
os candidatos ao cargo.
4. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS
4.1 - O Processo Seletivo será de provas objetivas (escrita) – Eliminatória e Classificatória com valoração de títulos e
PROVA PRÁTICA - Eliminatória e Classificatória, quando for exigido.
4.2 - A duração da prova objetiva e o tempo para o preenchimento da folha de respostas será de 3h (três horas)
4.3 - O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 60 (sessenta )minutos, munido de
caneta azul ou preta, lápis preto e borracha e UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL: Os portões serão
fechados com 30 minutos de antecedência.
- Cédula de Identidade - RG;
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Certificado Militar;
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- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto);
- Passaporte
4.4 - As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, por meio de questões de múltipla escolha, na
forma estabelecida no presente Edital.
4.5 - Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do Processo Seletivo qualquer espécie de consultas
bibliográficas, comunicação com outros candidatos, utilização de livros, manuais ou anotações, máquina calculadora,
relógios de qualquer tipo, agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, mp3, notebook, palmtop, tablet, BIP,
walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés,
protetores auriculares e outros acessórios similares.
4.5.1- Os pertences pessoais, inclusive o aparelho celular (desligado e retirado a bateria), serão guardados em sacos
plásticos fornecidos pela SAWABONA CONCURSOS, lacrados e colocados embaixo da cadeira onde o candidato irá sentarse. Pertences que não puderem ser alocados nos sacos plásticos deverão ser colocados no chão sob a guarda do candidato.
Todos os pertences serão de inteira responsabilidade do candidato. O candidato que for flagrado na sala de provas portando
qualquer dos pertences acima será excluído do Processo Seletivo.
4.6 - Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, ausentarse sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado pela Coordenação do
Processo Seletivo.
4.7 - O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 (uma) hora do horário previsto para o início
das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala o caderno de questões e respectiva folha
de respostas.
4.7.1 -As matrizes das Provas Objetivas serão disponibilizadas no site da empresa www.sawabonaconcursos.com.br, no
horário de 09:00h às 17:00 h, em PDF durante 02 (dois) dias após a publicação do gabarito para eventuais recursos contra
gabarito e questões da prova. O candidato para ter vista da prova deverá entrar com seu CPF na “AREA DO CANDIDATO”,
clicar e, “OK” na página inicial do site da empresa www.sawabonaconcursos.com.br.
4.8 -Não serão computadas e serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas
incorretamente no cartão de respostas. Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem em desacordo com este
Edital e com o cartão de respostas, tais como: dupla marcação, marcação rasurada ou emendada, campo de marcação não
preenchido integralmente questões que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa
assinalada.
O candidato deverá, obrigatoriamente, ao término da prova, devolver ao fiscal o Cartão de Respostas, devidamente
assinado no local indicado, sob pena de ser eliminado do certame e o Caderno de Prova.
O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para o cartão de respostas, que será o único documento
válido para a correção das provas. O preenchimento do cartão de respostas será de inteira responsabilidade do candidato,
que deverá proceder de conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e no cartão de respostas. Em
hipótese alguma haverá substituição do cartão por erro do candidato.
4.9 - Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar a folha de ocorrência, as
folhas de respostas e o lacre do envelope que conterão: os cadernos de questões, as folhas de respostas e a folha de
ocorrência; na presença do fiscal de sala, sendo liberados quando concluído.
5. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
CARGO

PROVA

DISCIPLINA

TABELA A
Fonoaudióloga
Médico Clinico Geral
Conhecimentos
Médico Cardiologista
Específicos e Gerais
Médico Ginecologista/Obstetra
Médico Gastroenterologista
Médico Generalista PSF
OBJETIVA
Médico Otorrinolaringologista
Médico Pediatra
Língua Portuguesa
Médico Psiquiatra
Médico Urologista
Médico Plantonista
Médico Socorrista

Nº
QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO

PESO
TOTAL

20

4,0

80

10

2,0

20
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NÍVEL ENSINO MÉDIO COMPLETO
TABELA B
Auxiliar Saúde Bucal
Conhecimentos
Controlador de Acesso
Específicos
Técnico
de
Imobilização
Língua Portuguesa
Ortopédica
OBJETIVA
Técnico em Radiologia
Técnico em Segurança do
Matemática
Trabalho
Técnico de Laboratório
NÍVEL ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO – COM PROVA PRÁTICA
TABELA C
Conhecimentos
Específicos
Servente Geral
OBJETIVA Língua Portuguesa
Matemática
TAF
100

15

4,0

60

10

3,0

30

05

2,0

10

10

4,0

40

10
10

3,0
3,0

30
30
100

Obs.: - As provas Práticas será conforme o especificado no Conteúdo Programático do Anexo II.
5.1 - A classificação final obedecerá à ordem decrescente de notas ou média.
6. DAS MATÉRIAS
6.1 - As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as constantes no Anexo II do presente
Edital.
7. DOS TÍTULOS
7.1 – Para os Cargos de Nível Superior, serão considerados os seguintes Títulos:
ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR (Na área de atuação)
Doutorado 05 (cinco) pontos - máximo um título.
Mestrado 03 (três) pontos - máximo um título.
Pós-Graduação latu sensu 01 (um) ponto - máximo dois títulos.
7.2 - Serão pontuados como títulos, Certificado/Declaração em papel timbrado da instituição, contendo assinatura e
identificação do responsável e a respectiva carga horária, que ateste sobre a conclusão total do curso e aprovação e entrega
do TCC – Trabalho de Conclusão de Curso.
7.3 - A soma total dos títulos não poderá ultrapassar “10 (dez) pontos”.
7.4 - Sobre a nota obtida pelos candidatos serão somados os pontos referentes aos títulos, para a classificação final.
7.5 - Os pontos serão contados apenas para efeito de “classificação” e não de “aprovação”.
7.6 - Os candidatos deverão apresentar na data das provas, até 30 (trinta minutos) após o encerramento das mesmas, em
salas especialmente designadas, CÓPIA REPROGRÁFICA AUTENTICADA DE EVENTUAIS TÍTULOS que possuam, conforme
o item 7.1 do presente Edital. Não serão considerados os títulos apresentados, por qualquer forma, fora do dia e horário
acima determinados e estes deverão ser apresentados e entregues em envelope identificado com nome, cargo e número
de inscrição do candidato, que após conferência, será fechado, emitindo-se comprovante de recebimento.
O candidato, na entrega dos títulos, deverá anexar o Formulário para Entrega de Títulos, conforme modelo no Anexo VI
deste Edital, já devidamente preenchido e assinado, declarando os títulos entregues, seu nome, número de inscrição e
cargo pretendido, com letra legível ou de forma. O Formulário deverá ser entregue juntamente com o envelope que
contiver os títulos, para conferência e entrega do recibo que consta do Anexo VI devidamente preenchido pelo candidato
e assinado pelo funcionário responsável da empresa.
Não serão considerados os títulos apresentados, por qualquer forma, fora do dia e horário acima determinado.
7.7 - Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos. As cópias reprográficas deverão ser autenticadas
em cartório.
7.8 - Não haverá segunda chamada para a entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo de impedimento do candidato
que não os apresentar no dia e horário determinados.
7.9 - 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.
7.10 - Os títulos entregues serão inutilizados após decorrido o prazo de 90 dias corridos, contado da data da divulgação
oficial do resultado final do Processo Seletivo.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “08 DE ABRIL”
CNPJ: 08.996.378/0001-07
Telefone: (19) 3891-4489 / 3818-4505
7.11 - Não serão pontuadas como título, graduação ou pós-graduação, quando exigidas como pré-requisito. Quando o título
apresentado se constituir em um dos pré-requisitos, a graduação deverá ser apresentada, sob pena de ser considerado prérequisito e não título.
8. DAS NORMAS
8.1 - LOCAL - DIA - HORÁRIO - As provas serão realizadas no dia 25 de fevereiro de 2018, no local e horário a serem
divulgados juntamente com as homologações das inscrições no site sawabonaconcursos.com.br, www.conchal.sp.gov.br,
www.mogimirim.sp.gov.br, www.itapira.sp.gov.br, www.mogiguacu.sp.gov.br, www.pmeg.com.br e nos quadros de Aviso
do Consórcio Intermunicipal de Saúde 08 de Abril.
8.1.1- Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a SAWABONA CONCUROS
E CAPACITAÇÃO e o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “08 DE ABRIL” poderão alterar horários das provas ou até
mesmo dividir a aplicação das provas em mais de uma data, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as
publicações oficiais e alterações pertinentes no site www.sawabonaconcursos.com.br
8.2 - Será disponibilizado no site www.sawabonaconcursos.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias, aviso de
convocação. Essa comunicação não tem caráter oficial, apenas informativo.
8.3 - COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, nem a
utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou similares. Reserva-se ao Coordenador do Processo
Seletivo designado pela SAWABONA CONCUROS e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e eliminar do restante das provas
o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras e restabelecer
critérios outros para resguardar a execução individual e correta das provas.
8.4 - Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar um
acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança.
8.5 - Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. Os candidatos deverão
comparecer 60 (sessenta) minutos antes do horário marcado para o início das provas, pois os portões serão fechados com
30 (trinta) minutos de antecedência não sendo permitida a entrada de candidatos retardatários.
8.6 - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados
referentes a este Processo Seletivo, os quais serão afixados nos quadros de aviso do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE “08 DE ABRIL” e no site da SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO, devendo, ainda, manter atualizado seu
endereço.
9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1 - 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 idade (dia, mês e ano).
9.1.1- Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará por
meio de quem fizer maior nota na prova específica.

10. DA FORMA DE JULGAMENTO DAS PROVAS
10.1 - A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter classificatório e eliminatório.
10.2 - A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da tabela do item 5.
10.3 - Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, no mínimo, a nota 40 (quarenta) pontos.
10.4 - O candidato que não auferir, no mínimo, a nota 40 (quarenta) pontos na prova objetiva será desclassificado do
Processo Seletivo.
10.5 - DA FORMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
10.5.1 - A prova prática tem por objetivo auferir a Capacidade Técnica e a Agilidade através de avaliação do
desenvolvimento de tarefas propostas dentro das atribuições inerentes ao cargo e serão convocados para essa prova
os candidatos aprovados na prova Objetiva, considerando as 40 (quarenta) melhores notas. Havendo empate na última
colocação, todos os candidatos nessas condições serão convocados.
10.5.1.1 - A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de equipamentos e
utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas.
10.5.1.2 - A Agilidade será avaliada pelo tempo gasto no desenvolvimento completo e correto das tarefas propostas,
sendo estas extraídas do conteúdo programático descrito no presente Edital.
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10.5.1.3 - A prova prática será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos e terá como critério de avaliação a
"Capacidade Técnica" que vale de “0” (zero) a “50” (cinquenta) pontos e o "Grau de Agilidade" que vale de “0” (zero) a
“50” (cinquenta) pontos.
10.5.1.4 - Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 50 (Cinquenta) pontos na prova
prática
10.5.1.5 - A convocação acontecerá oportunamente em turmas, e o local, data e horários serão preestabelecidos no
ato da convocação, por meio da publicação nos endereços eletrônicos www.sawabonaconcursos@gmail.com e
www.conchal.sp.gov.br , www.mogimirim.sp.gov.br , www.itapira.sp.gov.br , www.mogiguacu.sp.gov.br ,
www.pmeg.com.br e no quadro de Aviso do Consórcio Intermunicipal de Saúde 08 de Abril e e jornais locais.
10.5.1.6 - O candidato deverá chegar ao local da prova prática, constante do Edital de Convocação, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para seu início, não sendo admitidos retardatários, sob
pretexto algum.
10.5.1.7 - Somente será admitido ao local da prova o candidato que estiver munido de documento pessoal oficial com
foto e estiver na lista de convocação.
11. DO RESULTADO FINAL
11.1- O resultado final será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova objetiva com base na tabela do item
5, classificatória e eliminatória, somados os títulos.
11.2 - O resultado final para as provas que forem exigidas a prova prática será usada a nota obtida com o número de pontos
auferidos na prova objetiva, com base na tabela do item 5, classificatória e eliminatória, somados a pontuação da prova
prática dividido por 2.
𝑵𝑭 =

𝑵𝑷𝑶 + 𝑵𝑷𝑷
𝟐

ONDE:
NF = Nota Final
NPO = Nota da Prova Objetiva
NPP = Nota da Prova Prática
12. DOS RECURSOS
12.1 - Para recorrer o candidato deverá:
- acessar o site www.sawabonaconcursos.com.br ;
- em seguida clicar em CONCURSOS EM ANDAMENTO e buscar o processo seletivo para qual se inscreveu;
- fazer o download do EDITAL, preencher o formulário de recurso que se encontra na página 31 e entrega-lo no CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “08 DE ABRIL” Rua Monsenhor Moises Nora, nº 186; - na sequência receber seu protocolo e
aguardar a resposta.
12.1.1- Todos os recursos deverão ser interpostos até 2 (dois) dias úteis a contar da divulgação oficial, excluindo-se o dia
da divulgação para efeito da contagem do prazo:
a) do Edital
b) da homologação das inscrições;
c) dos gabaritos; (divulgação no site);
d) do resultado do Processo Seletivo em todas as suas fases.
12.1.2- Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados via postal ou via fax.
12.2- 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 úteis. Caberá à SAWABONA CONCURSOS
decidir sobre a anulação de questões julgadas irregulares.
12.2.1- Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, 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.
12.3 - Os recursos deverão estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em caso de constatação de questões
da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível.
12.4 - Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A Comissão
constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso adicional pelo mesmo
motivo.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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13.1 - A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do Processo
Seletivo, estabelecidos no presente Edital e legislação federal pertinente.
13.2 - A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que
verificados posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes da
inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal.
13.3 - A SAWABONA CONCURSOS, bem como o bem como o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL , órgão
realizador do presente certame não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações
referentes ao Processo Seletivo.
13.4 - Considerando que convivemos com dupla ortografia pelo prazo de vigência da transição, serão aceitas como corretas
as duas normas ortográficas.
13.5 - O gabarito oficial serão disponibilizados no site www.sawabonaconcursos.com.br, entre às 13h e às 18h contados
até 72hs data da aplicação da prova ou do gabarito e permanecerão no site pelo prazo de 2 (dois) dias.
13.6 - Após 90 (noventa) dias da divulgação oficial do resultado final do Processo Seletivo, as folhas de respostas serão
incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco anos.
13.7 - O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador e também
informar ao Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal do Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril,
após o resultado final.
13.8 - A validade do presente Processo Seletivo será de “2” (dois) anos, contados da homologação final dos resultados,
podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração do Consórcio Intermunicipal de Saúde 08 de
Abril.
13.9- A convocação para a admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, não
gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar do número de vagas disponibilizadas no presente edital, os
aprovados e classificados além desse número poderão ser convocados para vagas pré-existentes na data deste edital, as
que vagarem e as que eventualmente forem criadas dentro do prazo de validade do presente Processo Seletivo.
13.10- EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS
Consistirá na avaliação das condições físicas e psicológicas indispensáveis para o exercício das funções inerentes ao cargo
público, postulado pelo candidato, consistente em:a) Exames médicos laboratoriais e ambulatoriais; Hemograma Completo, glicemia de jejum, uréia, creatinina, TGO, TGP,
Colesterol Total Triglicérides, GamaGT, Urina I, PPF- 1 amostra, RX Tórax PA/Perfil com laudo, RX Coluna Lombar com laudo,
e Audiometria.
b) Avaliação psicológica abrangendo: atenção, capacidade de organização, produtividade, relacionamento interpessoal e
ritmo de trabalho;
C) Avaliação médica em conjunto com os laudos técnicos e exames.
13.11- Após avaliações e pareceres médicos conclusivos, considerado o convocado APTO ao exercício de suas funções,
poderá iniciar suas atividades
13.12- Nos termos do artigo 37, § 10, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 04/06/98, é
vedada a percepção simultânea de salários e proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses de acumulação remunerada,
expressamente previstas pela Lei Maior.
13.13- Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da SAWABONA
CONCURSOS, 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.
13.14- Não obstante as penalidades cabíveis, a SAWABONA CONCURSOS poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição ou
a prova do candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou irregularidades na prova.
13.16- Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no presente
Edital e Estatuto Social do Consórcio Intermunicipal de Saúde 08 de Abril serão resolvidos em comum pelo CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “08 DE ABRIL” por meio de Comissão Fiscalizadora especialmente constituída pela Portaria de
Nomeação nº 05/2018 e SAWABONA CONCURSOS.
13.17- A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou nas provas,
eliminarão o candidato do Processo Seletivo.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Mogi Mirim – SP, 15 de janeiro de 2018.
_______________________________________________
Presidente do Consorcio “8 de Abril”
Sr. Carlos Nelson Bueno
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PREVISÃO DE CRONOGRAMA
DESCRIÇÃO
Publicação do Edital
Inscrições
Homologação das Inscrições
Recurso - Homologação das Inscrições

DATA
19/01/2018
22/01/2018 a
31/01/2018
05/02/2018
06 e 07/02/2018

0Data Provável Prova Objetiva para todos os Cargos

25/02/2018

Divulgação do Gabarito Preliminar (após a prova em até 72hs)

26/02/2018

Recurso do Gabarito e Provas

26 e 27/02/2018

Divulgação Classificação Parcial

28/02/2018

Recurso da Classificação Parcial

01 e 02/03/2018

Data Provável da Prova Prática.

04/03/2018

Divulgação da Prova Prática
Recurso da Prova Prática

05/03/2018
06 e 07/03/2018

Classificação Final

09/03/2018

Homologação Final

12/03/2018

O cronograma apresentado trata-se de uma previsão para execução das atividades inerentes ao Processo Seletivo, podendo
as datas sofrer alterações segundo as necessidades do Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril” e a Empresa
Sawabona Concursos e Capacitação.
Qualquer alteração no presente cronograma será divulgada nos sites www.sawabonaconcursos.com.br e no Consórcio
Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “08 DE ABRIL”
CNPJ: 08.996.378/0001-07
Telefone: (19) 3891-4489 / 3818-4505
ANEXO I
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Servente Geral – Executar o trabalho rotineiro de limpeza em geral nos prédios, instalações e equipamentos do CON08.
Preparar e servir café, chá, merenda entre outros. Executar e auxiliar os serviços em diversas áreas da organização,
exercendo tarefas de conservação e manutenção dos próprios do CON08. Auxiliar nos serviços de descarregamento e
armazenagem de materiais leves e pesados, adquiridos. Auxiliar na preparação das refeições, cortando, picando os gêneros
alimentícios, para o preparo da mesma. Efetuar o recolhimento dos talheres e louças após sua utilização, para providenciar
a lavagem dos mesmos. Providenciar e distribuir café, chá e água aos funcionários e visitantes. Cuidar, das plantas
ornamentais das dependências do CON08. Executar os serviços de jardinagem. Executar os serviços de lavagem de roupas
e materiais utilizados.
Técnico de Radiologia - Operar os diversos equipamentos e sistemas de hemodinâmica utilizados no processo de aquisição
das imagens; Selecionar o protocolo técnico adequado em cada procedimento ou, se necessário, ajustar os parâmetros
visando a melhor técnica aplicável; Atuar de forma integrada às equipes multiprofissionais respeitando as atribuições
individuais; zelar pela qualidade das imagens; Realizar o processamento e a documentação das imagens adquiridas; Zelar
pela biossegurança e atuar em todos os processos de proteção radiológica aplicáveis ao paciente, aos profissionais e aos
indivíduos do público;
Técnico de Imobilização Ortopédica - Aplicação de engessamento, ou outro método de imobilização, conforme prescrição,
em membros superiores, inferiores, tronco e região cervical, aplicação de técnicas de tração esquelética e cutâneas;
organizar a sala de imobilização; cuidar dos equipamentos necessários ao funcionamento da sala de imobilização; remover
pacientes imobilizados; confeccionar cunha e janela no gesso; exercer as atividades de sua área de acordo com a
conveniência do serviço. Executar outras atividades inerentes à área
Fonoaudiólogo – Proceder à avaliação fonoaudiológica do paciente, visando procedimentos diagnósticos e prognósticos
terapêuticos; Proceder à avaliação audiológica do paciente, com testes subjetivos e/ou objetivos, visando dados que
auxiliem no diagnóstico e prognóstico médico; Prestar assistência fonoaudiológica ao paciente e sua família por orientação
ou terapia fonoaudiológica individual ou em dinâmica de grupo, conforme necessidade, com objetivos estabelecidos. Atuar
em equipe interdisciplinar no que se refere à assistência. Atuar em ensino e pesquisa. O profissional deverá estar disponível
para preparar e ministrar aulas relativas aos conhecimentos específicos em Fonoaudiologia. Quando na sala de
audiometria, deverá acomodar e posicionar o paciente na cabine audiométrica executando após o procedimento inerentes
aos testes audiométricos tal como audiometria tonal e vocal e demais testes. Dirigir-se à enfermaria ORL e demais locais
do Complexo HC, sempre que necessário. Preencher papeis relativos à rotina do ambulatório, bem como relatórios
terapêuticos e exames audiométricos a próprio punho e/ou através de digitação em micro computador. Atuar nas áreas de
prevenção, avaliação e reabilitação de distúrbios da motricidade oral (desordens da musculatura facial, dificuldades de
respiração, mastigação e deglutição, hábitos inadequados de sucção); de voz, da audição (prevenção das desordens da
audição, orientação à prevenção das otites, principalmente durante a primeira infância, diagnóstico de deficiência auditiva
e reabilitação do paciente deficiente auditivo); da linguagem oral (atraso de aquisição, substituições na fala, gagueira); da
linguagem escrita, entre outros. Realizar exames de apoio diagnóstico: - audiometria, imitanciometria e exame da
orelhinha. Atuar nos programas de prevenção e promoção juntamente com equipe multiprofissional em unidades de saúde.
Médico Cardiologista – Atendimento ambulatorial, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução
e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas;
interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade, realização de emissão de laudos de
exames complementares inerentes à sua especialização médica, participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando
necessário, atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato daquele setor, exercer todas
as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado, cumprimento das rotinas administrativas
estabelecidas pela Coordenação e Direção do CON08, comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e
administrativas quando convocado, participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição. Nos casos de
especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial,
emergencial e eletivo, de pequeno, médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subseqüentes. Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando
designado; desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço. Executar outras atividades inerentes à
sua especialidade. O profissional deverá seguir os protocolos e/ou processos de trabalho determinados pela Unidade de
saúde na qual irá atuar.
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Médico Generalista – PSF – Promover e prestar atendimento à saúde do indivíduo, família e comunidade; prestar
atendimento básico de saúde, de forma integral a cada membro da família, identificando as condições de risco para a saúde
do indivíduo, sendo que o atendimento integral à população poderá ser contínuo no domicílio e/ou estabelecimentos de
assistência à saúde; participar do planejamento das ações de saúde da comunidade atendida, integrando-se ao SUS e
realizando ações intersetoriais, integrado com os outros níveis de atenção à saúde nos municípios consorciados e buscando
maior resolutividade; realizar atividades educativas, como reuniões, seminários, conferências e atividades de prevenção no
contexto da saúde pública, em locais discutidos e estabelecidos pelo CON08; realizar atividades administrativas vinculadas
ao Programa de Saúde da Família, tais como a alimentação dos sistemas de informação em saúde; participar das atividades
de educação continuada e educação em serviço; prestar supervisão técnica na sua área de competência; desenvolver e
coordenar grupos específicos de pacientes, definidos pelo CON08; desenvolver ações programáticas definidas pelos
Municípios Consorciados aos quais estiverem vinculados e por sua Coordenação do Programa de Saúde da Família; realizar
visitas domiciliares, de acordo com o número estabelecido; realizar planejamento local e executar tarefas afins. O
profissional deverá seguir os protocolos e/ou processos de trabalho determinados pela Unidade de saúde na qual irá atuar.
Médico Pediatra – Atendimento ambulatorial, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e
prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas;
interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade, realização de emissão de laudos de
exames complementares inerentes à sua especialização médica, participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando
necessário, atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato daquele setor, exercer todas
as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado, cumprimento das rotinas administrativas
estabelecidas pela Coordenação e Direção do CON08, comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e
administrativas quando convocado, participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição. Realizar
procedimentos de atendimento aos recém nascidos e crianças (R.N.) em nível ambulatorial, emergencial e eletivo, de
pequeno e médio porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós operatório dos pacientes, e revisões ambulatoriais
subseqüentes. Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado; desenvolver as suas funções de
acordo com a conveniência do serviço. Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
Médico Socorrista - Exercer a regulação médica do sistema; conhecer a rede de serviços da região; manter uma visão global
e permanentemente atualizada dos meios disponíveis para o atendimento pré-hospitalar e das portas de urgência,
checando periodicamente sua capacidade operacional; recepção dos chamados de auxílio, análise da demanda,
classificação em prioridades de atendimento, seleção de meios para atendimento (melhor resposta), acompanhamento do
atendimento local, determinação do local de destino do paciente, orientação telefônica; manter contato diário com os
serviços médicos de emergência integrados ao sistema; prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, quando
indicado, realizando os atos médicos possíveis e necessários ao nível pré-hospitalar; exercer o controle operacional da
equipe assistencial; fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; avaliar o desempenho
da equipe e subsidiar os responsáveis pelo programa de educação continuada do serviço; obedecer às normas técnicas
vigentes no serviço; preencher os documentos inerentes à atividade do médico regulador e de assistência pré-hospitalar;
garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços de urgência;
obedecer ao Código de Ética Médica.
Médico Gastroenterologista - Atendimento ambulatorial, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas;
interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade, realização de emissão de laudos de
exames complementares inerentes à sua especialização médica, participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando
necessário, atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato daquele setor, exercer todas
as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado, cumprimento das rotinas administrativas
estabelecidas pela Coordenação e Direção do CON08, comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e
administrativas quando convocado, participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição. Nos casos de
especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial,
emergencial e eletivo, de pequeno, médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes. Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando
designado; desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço. Executar outras atividades inerentes à
sua especialidade
Médico Clínico Geral - Atendimento ambulatorial, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução
e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas;
interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade, realização de emissão de laudos de
exames complementares inerentes à sua especialização médica, participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando
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necessário, atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato daquele setor, exercer todas
as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado, cumprimento das rotinas administrativas
estabelecidas pela Coordenação e Direção do CON08, comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e
administrativas quando convocado, participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição. Nos casos de
especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial,
emergencial e eletivo, de pequeno, médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes. Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando
designado; desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço. Executar outras atividades inerentes à
sua especialidade. O profissional deverá seguir os protocolos e/ou processos de trabalho determinados pela Unidade de
saúde na qual irá atuar.
Médico Ginecologista Obstetra - Atendimento ambulatorial, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas;
interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade, realização de emissão de laudos de
exames complementares inerentes à sua especialização médica, participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando
necessário, atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato daquele setor, exercer todas
as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado, cumprimento das rotinas administrativas
estabelecidas pela Coordenação e Direção do CON08, comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e
administrativas quando convocado, participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição. Nos casos de
especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial,
emergencial e eletivo, de pequeno, médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes. Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando
designado; desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço. Executar outras atividades inerentes à
sua especialidade. O profissional deverá seguir os protocolos e/ou processos de trabalho determinados pela Unidade de
saúde na qual irá atuar.
Médico Plantonista - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de Emergência, visitas
clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à
pareceres especializados solicitados por outras clínicas; interpretação de exames complementares desde básicos aos de
alta complexidade, realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à sua especialização médica,
participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, atendimento em caráter de emergência, quando
acionado pelo superior imediato daquele setor, exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado, cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e Direção do CON08,
comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas quando convocado, participar quando solicitado
de Comissões necessárias à Instituição. Nos casos de especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar
procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e eletivo, de pequeno e médio e grande porte, devendo
acompanhar todo o quadro pré e pós operatório dos pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes. Exercer funções de
coordenação, encarregado e chefia quando designado; desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do
serviço. Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
Médico Psiquiatra - Atendimento ambulatorial, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e
prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas;
interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade, realização de emissão de laudos de
exames complementares inerentes à sua especialização médica, participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando
necessário, atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato daquele setor, exercer todas
as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado, cumprimento das rotinas administrativas
estabelecidas pela Coordenação e Direção do CON08, comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e
administrativas quando convocado, participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição. Nos casos de
especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial,
emergencial e eletivo, de pequeno, médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes. Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando
designado; desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço. Executar outras atividades inerentes à
sua especialidade. O profissional deverá seguir os protocolos e/ou processos de trabalho determinados pela Unidade de
saúde na qual irá atuar.
Médico Urologista - Atendimento ambulatorial, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e
prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas;
interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade, realização de emissão de laudos de
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exames complementares inerentes à sua especialização médica, participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando
necessário, atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato daquele setor, exercer todas
as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado, cumprimento das rotinas administrativas
estabelecidas pela Coordenação e Direção do CON08, comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e
administrativas quando convocado, participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição. Nos casos de
especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial,
emergencial e eletivo, de pequeno, médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes. Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando
designado; desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço. Executar outras atividades inerentes à
sua especialidade. O profissional deverá seguir os protocolos e/ou processos de trabalho determinados pela Unidade de
saúde na qual irá atuar.
Médico Otorrinolaringologista - Atendimento ambulatorial, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas;
interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade, realização de emissão de laudos de
exames complementares inerentes à sua especialização médica, participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando
necessário, atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato daquele setor, exercer todas
as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado, cumprimento das rotinas administrativas
estabelecidas pela Coordenação e Direção do CONSAÚDE, comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e
administrativas quando convocado, participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição. Nos casos de
especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial,
emergencial e eletivo, de pequeno, médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes. Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando
designado; desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço. Executar outras atividades inerentes à
sua especialidade.O profissional deverá seguir os protocolos e/ou processos de trabalho determinados pela Unidade de
saúde na qual irá atuar.
Técnico laboratório - Fazer coleta de amostras e dados em laboratório ou em atividades de campo; elaborar análise de
materiais e substâncias em geral, utilizando métodos específicos para cada caso; efetuar registros das análises realizadas;
preparar reagentes, peças, e outros materiais utilizados em experimentos; auxiliar na elaboração de relatórios técnicos e
na computação de dados estatísticos, reunindo os resultados dos exames e informações; dispor os elementos biológicos
em local apropriado e previamente determinado, zelar pela limpeza e conservação de vidrarias, bancadas e equipamentos
em geral dos laboratórios; controlar o estoque de material de consumo dos laboratórios; executar outras tarefas de mesma
natureza e nível de dificuldade; obedecer as normas técnicas de biossegurança na execução de suas atribuições.
Técnico de Segurança do Trabalho - Monitorar e analisar tecnicamente os levantamentos de avaliações ambientais e
propor recomendações, quando necessário. Inspecionar e realizar estudos de levantamento de postos de
trabalho/ergonomia, analisando conceitualmente as recomendações, emitindo pareceres técnicos. Elaborar relatórios
técnicos embasados na legislação vigente. Implementar as auditorias preventivas, atender os órgãos oficiais prontamente;
implantar normas e procedimentos, por meio de estudos dos processos da Companhia; analisar a legislação, sob o ponto
de vista técnico, emitir pareceres, inspecionar e relatar acidentes de trabalho.
Auxiliar de Saúde Bucal - Executar atividades administrativas relativas à função e, sob a supervisão técnica do Cirurgião
Dentista as ações previstas na Lei nº 11.889/2008, bem como, exercer o atendimento inicial à clientela, organização do
ambiente de trabalho (limpeza e organização), manipulação de materiais e instrumental, auxiliar diretamente no trabalho
com o paciente, atendimento ao telefone, receber o paciente quando o mesmo chega ao consultório, agendar as consultas
bem como toda a gestão do consultório, controlar as fichas de atendimento e manter os prontuários organizados e
arquivados, solicitar a compra de insumos e materiais de escritório necessários ao bom andamento do consultório;
Compete ao Auxiliar de Saúde Bucal (sempre sob a supervisão do cirurgião dentista): Organizar e executar atitudes de
higiene bucal; Processar filmes radiográficos; Preparar o paciente para o atendimento; Auxiliar e instrumentar os
profissionais nas intervenções clinicas, inclusive em ambientes hospitalares; Manipular materiais de uso odontológicos;
Selecionar moldeiras; Preparar modelos de gesso; Registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao
controle administrativo em saúde bucal; Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental,
equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal;
Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos
odontológicos; Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; Realizar em equipe
levantamento de necessidades em saúde bucal; Adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção; Arquivo
e digitação de relatórios; Atendimento ao telefone e agendamento de consultas; Controlar o estoque do material e
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trabalhos de pesquisas para a aquisição de novos itens ou reposição daqueles já preconizados; Desenvolver outras
atividades da mesma natureza e grau de complexidade que venham a ser determinadas pela autoridade superior. A
supervisão direta se dará em todas as atividades clinicas, podendo as atividades extra clinicas terem supervisão indireta.
Controlador de Acesso - Prevenir perdas, evitar incêndios e acidentes, entrada de pessoas estranhas e outras
anormalidades; controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados;
recebem pacientes e familiares; acompanham pessoas e mercadorias; fazem manutenções simples nos locais de trabalho.
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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
(verificar composição das provas no presente edital)
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO – (Servente Geral)
Língua portuguesa: Análise e Interpretação de Textos; Fonema; Sílaba; Ortografia; Classes de Palavras:
substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo;
Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de
Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração (Sujeito e
Predicado).
Matemática: Noções de dobro, triplo, dezena e dúzia. Operações (adição, subtração, multiplicação e divisão
com números inteiros e frações ordinárias e/ou decimais - problemas envolvendo as quatro operações).
Operações com conjuntos. Números pares e ímpares. Sequência numérica. Raciocínio sequencial (sequências
lógicas, envolvendo números, letras e figuras).
Conhecimentos Específicos (10 Questões)
Noções de limpeza e higiene; Destinação do lixo; Produtos apropriados para limpeza de: pisos, paredes, vasos
sanitários, azulejos, etc.; Conhecimentos e uso dos utensílios de trabalho braçal; Noções de Hierarquia; Limpeza
interna e externa de prédios, banheiros, bem como de móveis e utensílios. Varrição de superfícies diversas;
Noções de Segurança no Trabalho.
Prova Prática:
A prova prática versará sobre os conteúdos exigidos no Conhecimento Específico, com planilha de pontuação
aplicada aos candidatos aprovados e convocados conforme item
ENSINO MÉDIO – (todos os cargos)
Língua Portuguesa: (10 Questões)
FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros
Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e
figurado. 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. Emprego dos sinais de pontuação. 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. Emprego das classes de palavras:
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que
imprime às relações entre as orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. SINTAXE:
Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e
subordinação. 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. Equivalência e transformação de estruturas.
Matemática: Conjuntos: linguagem básica, pertinência; inclusão; igualdade; reunião e interseção. Números
naturais, inteiros, racionais e reais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e divisores,
fatoração, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Medidas: comprimento, área, volume, ângulo,
tempo e massa. Proporções e Matemática Comercial: grandezas diretamente e inversamente proporcionais.
Regra de três simples e composta. Porcentagem, juros e descontos simples. Cálculo Algébrico: identidades
algébricas notáveis. Operações com expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e Inequações:
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equações do 1º e 2º graus. Interpretação de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise
Combinatória e Probabilidade: arranjos, combinações e permutações simples. Probabilidade de um evento.
Progressões: progressões aritmética e geométrica. Geometrias Plana e Sólida: geometria plana: elementos
primitivos. Retas perpendiculares e planas. Teorema de Tales. Relações métricas e trigonométricas em
triângulos retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. Áreas e volumes de prismas,
pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos de funções de
1º e 2º graus. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial. Trigonometria: funções
trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao cálculo de elementos de um
triângulo. Raciocínio lógico. Raciocínio sequencial. Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos.
Discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses,
conduz, de forma válida, a conclusões determinadas.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
ENSINO MÉDIO COMPLETO
TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Portaria da Secretaria de Vigilância, Sanitária do Ministério da Saúde no 453, de 1 de junho de 1998, Normas de
radioproteção. Fundamentos de dosimetria e radiobiologia, Efeitos biológicos das radiações. Operação de
equipamentos em radiologia, Câmara escura – manipulação de filmes, chassis, ecrans reveladores e fixadores,
processadora de filmes, Câmara clara – seleção de exames, identificação, exames gerais e especializados em
radiologia; Técnicas radiográficas em tomografia computadorizada. Bases físicas e tecnológicas aplicadas a
ressonância magnética; Protocolos de exames em tomografia computadorizada e ressonância magnética; Bases
físicas e tecnológicas aplicadas a medicina nuclear; Protocolos de exames de medicina nuclear; Normas de
radioproteção aplicadas à medicina nuclear; Contaminação radioativa. Fontes, prevenção e controle;
Processamento de imagens digitais. Informática aplicada ao diagnóstico por imagem; Processamento digital de
imagens: ajustes para a qualidade das imagens; Equipamentos utilizados no processamento de imagens digitais;
Técnicas de trabalho na produção de imagens digitais; Protocolos de operação de equipamentos de aquisição
de imagem; Conduta ética dos profissionais da área de saúde; Princípios gerais de segurança no trabalho;
Prevenção e causas dos acidentes do trabalho; Princípios de ergonomia no trabalho; Códigos e símbolos
específicos de Saúde e Segurança no Trabalho.
AUXILIAR SAÚDE BUCAL
Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas da cabeça e pescoço, tecidos moles da cavidade bucal e
demais componentes do aparelho estomatognático. Reconhecimento da dentição permanente e temporária
através da representação gráfica e numérica. Características gerais e idade de irrupção dentária. Morfologia da
dentição. Meios de proteção de infecção na prática odontológica. Meios de contaminação de hepatite, Aids,
tuberculose, sífilis e herpes. Formação e colonização da placa bacteriana. Higiene bucal: importância, definição
e técnicas. Uso de fluoretos como medicamento em suas variadas formas e toxicologia. Técnicas radiográficas
intrabucais clássicas e suas variações. Técnicas de afiação do instrumental periodontal. Técnicas de isolamento
do campo operatório. Técnicas de aplicação de materiais restauradores. Técnicas de testes de vitalidade pulpar.
Conceitos de promoção de saúde. Elaboração e aplicação de programas educativos em saúde bucal.
Conhecimento do funcionamento e manutenção do equipamento odontológico. Reconhecimento e aplicação
dos instrumentos odontológicos
TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA Organização da sala de imobilizações. Preparo do paciente para o
procedimento. Noções básicas de redução ortopédica e de imobilização. Materiais e instrumentais. Destinação
correta de lixo séptico e material perfurocortante. Noções básicas de: anatomia músculo esquelético, fisiologia
articular e biomecânica, lesões traumáticas das articulações, pré e pós operatório de artroplastias, órteses e
próteses, fixadores externos. Noções elementares de: anatomofisiologia humana. Técnica de imobilização
ortopédica: Aparelhos de imobilização com material sintético. Aparelhos gessados circulares. Goteiras
gessadas. Esparadrapagem. Enfaixamento. Tração cutânea. Colar cervical. Uso da serra elétrica, cizalha e
bisturi ortopédico. Salto ortopédico. Modelagem de coto. Fender e frisar o aparelho gessado. Abertura de
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janelas no aparelho gessado. Infecções. Ética, deontologia. Atuação do técnico nos primeiros socorros e em
centros cirúrgicos e centros de materiais esterilizados.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Higiene Ocupacional: Identificação, avaliação e análise dos riscos ambientais; Conhecimentos gerais e técnicas
de uso dos equipamentos utilizados nas mensurações dos agentes ambientais; Metodologias de avaliação
ambiental estabelecidas pelas NHOs da Fundacentro; Insalubridade e periculosidade; Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais; Gases e vapores; Aerodispersóides; Ficha de Informação de Segurança de Produtos
Químicos; Exposição ao ruído e ao calor; Programa de proteção respiratória; Programa de conservação auditiva;
Risco Ocupacional; Princípios de Prevenção e controle de riscos em máquinas, equipamentos e instalações:
Caldeiras e vasos de pressão; Movimentação de cargas; Instalações elétricas; Máquinas e ferramentas;
Trabalhos a quente (soldagem, corte e ferramentas abrasivas); Trabalho em espaços confinados; Condições e
meio ambiente de trabalho na indústria da construção; Trabalhos em altura; Segurança do Trabalho: Conceito
técnico e legal, princípios de análise, avaliação e gerenciamento de riscos; Prevenção e Combate a Incêndios:
Sistemas fixos e portáteis de combate ao fogo; Medicina do Trabalho: Primeiros Socorros, fisiologia humana,
doenças Ocupacionais; Eletricidade: Fundamentos da eletricidade e sistemas elétricos, segurança em instalações
e serviços; Legislação: Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; Código de Segurança
Contra Incêndio e Pânico (COSCIPE) do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco; Legislação referente à
responsabilidade civil e criminal em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho; Legislação da Previdência Social
aplicada ao Acidente do Trabalho; Conhecimentos sobre: Perfil Profissiográfico Previdenciário –PPP / SB-40 /
DIRBEN 8030; Elementos de Ergonomia: Conforto ambiental, organização do trabalho, mobiliário e
equipamentos dos postos de trabalho; Princípios de Gestão de Saúde e Segurança: Organização e atribuições do
SESMT e da CIPA.
TÉCNICO DE LABORATÓRIO
Fundamentos Técnicos em Análises Clínicas: Hematologia; Bioquímica; Microbiologia; Imunologia; Parasitologia;
Urinálise.
Fundamentos: Identificação dos diversos equipamentos de um laboratório, sua utilização e conservação:
balanças, estufas, microscópios, centrifugas e vidrarias: Noções de gerenciamento de resíduos em serviços de
saúde. Identificação, utilização e conservação de materiais e equipamentos de um laboratório de análises
clinicas; vidraria de laboratório e sua utilização. Pesagem: operacionalização de balanças e analíticas e semianalíticas. Identificação dos métodos mais utilizados na lavagem, esterilização e desinfecção em laboratório:
autoclavação, esterilização em estufa, soluções desinfetantes. Princípios e normas de biossegurança. Técnicas
de coleta de amostras biológicas: Punção venosa periférica: utilização do garrote, antissepsia, coleta a vácuo e
com seringa, técnicas de coleta de amostras biológicas. Anticoagulantes utilizados em análises laboratoriais: no
exame bioquímico, hematológico e coagulograma. Noções de centrifugação: princípios de funcionamento,
posicionamento dos tubos de ensaio no rotor, precaução para retirada do material. Transporte, conservação e
processamento de amostras biológicas. Matemática de laboratório: diluições seriadas, regra de três simples,
percentual e solução molar. Classificação sanguínea do sistema ABO/Rh, prova cruzada, Coombs e pesquisa de
anticorpos irregulares. Preparo dos meios de cultura, soluções, reagentes e corantes; técnicas de coloração,
coloração de Gram e de Ziehl-Neelsen. Semeio dos diversos materiais biológicos para cultura. Uso do swab para
coleta de secreções (oral, nasal e vaginal). Aplicação e execução de técnicas bacteriológicas para o diagnóstico
das doenças infecciosas. Preparo de estiraço, coloração dos preparados citológicos. Manuseio correto de
aparelhos e materiais utilizados para fins diagnósticos em laboratório de patologia clínica. Noções de
microscopia: microscópios e estereomicroscópios, suas partes, manuseio e cuidados; Métodos de estudo em
microscopia: mediato e imediato. Exame parasitológico de fezes: classificação do material fecal. Preparo das
fezes para filtração e exame de sedimentação espontânea. Urinálise: coleta de urina para sumário, uso de tiras
reagentes, classificação do aspecto da urina e determinação do volume urinário; Técnicas sorológicas utilizadas
no diagnóstico das patologias humanas. Métodos de prevenção e assistência a acidentes de trabalho. Ética em
laboratório de análises clínicas. Construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – organização, princípios, diretrizes
e arcabouço legal; Controle Social; Constituição Federal, artigos de 194 a 200; Lei Orgânica da Saúde Lei
8.080/1990, Lei 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508/2011; Determinantes sociais da saúde; Políticas de
Saúde: Humaniza SUS; Tecnologias em Saúde: Sistemas de Informações em Saúde
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CONTROLADOR DE ACESSO
Previnir perdas, evitar incêndios e acidentes, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlam
fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; recebem pacientes e
familiares; acompanham pessoas e mercadorias; fazem manutenções simples nos locais de trabalho.
ENSINO SUPERIOR
ENSINO SUPERIOR
FONOAUDIÓLOGA, MÉDICO CARDIOLOGISTA, MÉDICO CLINICO GERAL, MÉDICO GENERALISTA PSF, MÉDICO
GINECOLOGISTA/OBSTETRA, MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA, MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA,
MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO PSIQUIATRA, MÉDICO PLANTONISTA, MÉDICO SOCORRISTA, MÉDICO
UROLOGISTA.
Conhecimentos Gerais (comum a todos)
Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil: Atenção Básica –Estratégia de Saúde da Família; Reforma Sanitária
–VIII Conferência Nacional de Saúde 1986; Política Nacional das Práticas Integrativas em Saúde; O SUS e
Municipalização: princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de Saúde: Constituição: Seção
II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de
1990; Lei n.º 8.142 de 28 de Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da Atenção Básica
–Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011, de Saúde 1986; Política Nacional das Práticas Integrativas
em Saúde; O SUS e Municipalização: princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de Saúde:
Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19
de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 28 de Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da
Atenção Básica –Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011
Língua Portuguesa
Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais –
Dígrafos – Divisão silábica. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado.
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.
Emprego dos sinais de pontuação. 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. Emprego das classes de palavras: substantivo,
adjetivo, numeral, pronome, artigo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às
relações entre as orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. SINTAXE: Flexão de
substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação.
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. Equivalência
e transformação de estruturas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
FONOAUDIÓLOGA
Código de Ética Fonoaudiologia; Problemas da VOZ: Etiologia, patologia, avaliação, diagnóstico, métodos e
técnicas de reeducação e prevenção. Problemas da FALA: Etiologia, patologia, avaliação, diagnóstico, métodos
e técnicas de reeducação e prevenção. Problemas da AUDIÇÃO: Etiologia, patologia, avaliação, diagnóstico,
métodos e técnicas de reeducação e prevenção. Problemas da MOTRICIDADE ORAL: Etiologia, patologia,
avaliação, diagnóstico, métodos e técnicas de reeducação e prevenção. Problemas da LEITURA E ESCRITA:
Etiologia, patologia, avaliação, diagnóstico, métodos e técnicas de reeducação e prevenção. Doenças de
Notificação Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-doença, Bases epidemiológicas; Indicadores
de Saúde Gerais e Específicos. Epidemiologia das doenças transmissíveis e não transmissíveis
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CONTEÚDO COMUM A TODOS OS MÉDICOS (LEGISLAÇÃO)
Princípios e Diretrizes, Programas do SUS no atendimento aos pacientes e usuários. Lei no 8.080/1990, Lei no
8.142/1990 e Decreto no 7508/2011; conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com
serviços de saúde, Epidemiologia, Indicadores de nível de saúde da população, Sistema de Informação no SUS e
em Saúde, Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças, Vigilância em Saúde, Processos de Trabalho em Saúde,
Gestão de Sistema de Saúde, Formação e educação em saúde. Educação permanente em saúde, A organização
social e comunitária. Os Conselhos de Saúde. O Pacto pela Saúde, Lei Federal nº 12.527/2011 e Decreto Estadual
nº 58.052/2012 (Acesso à informação), CF -Capítulo II – Da Seguridade Social – Seção II – Artigos 219 a 231, Ética no serviço público, Modelos de gestão pública, Qualidade no serviço público: Conceitos de eficiência,
eficácia e efetividade aplicados à Administração Pública, Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites,
perspectivas, diretrizes e bases da implantação. 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. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Programa de Saúde da
Família, PSF. Preenchimento de Declaração de Óbito, Doenças de notificação compulsória no Estado de São
Paulo. Código de Ética Médica. Portaria 336 GM/MS. Lei Federal nº 10.216/2001, Art. 196 a 200 da Constituição
Federal. Lei nº 8.080 de 19/09/90. Lei nº 8. 142 de 28/12/90. Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, Portaria
nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. Portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política
Nacional de Atenção Básica. Portaria Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde, NOB-SUS de 1996.
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS – NOAS -SUS 01/02.
MÉDICO CLINICO GERAL
O paradigma da promoção da saúde; A estratégia de saúde da família - sua evolução, seus princípios e sua
aplicação. Municipalização da Saúde. Situação da Saúde no Brasil. Código de Ética Médica; Deontologia.
Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; Crimes contra a saúde pública Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Clínica Médica: Prontuário Médico; Reanimação
Cardiorrespiratória; Preenchimento de Declaração de Óbito; Doenças de Notificação Compulsória; Noções de
Farmacologia; Emergências hospitalares; Conceitos Fundamentais das Diversas Especialidades Clínicas. Ações
de Vigilância Epidemiológica e Imunização. Noções Básicas de Toxicologia Ambiental e Saúde Ocupacional.
Noções Básicas de Urgência/Emergência na Prática Médica de Crianças e Adultos. - Reanimação Cardiorespiratória-cerebral. Emergência Hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias cardíacas paroxísticas.
Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão. Insuficiência respiratória. Pneumonias. Insuficiência renal
aguda. Emergências urológicas: cólica nefrética, retenção urinária, hematúria e infecções. Hemorragia digestiva.
Enterocolopatias. Colecistite aguda. Lesões agudas da mucosa gastroduodenal. Meningites. Septicemias.
Profilaxia de raiva e tétano. Descompensações no paciente diabético; A diabete e a obesidade em crianças e
adultos; Estatuto do Idoso; A Saúde da Criança e do Adolescente; Doenças cardiovasculares: avaliação e
tratamento do paciente com doença cardiovascular. Insuficiência cardíaca. Cardiomiopatias. Doença arterial
coronária. Arritmias. Doenças do miocárdio e pericárdio. Hipertensão arterial sistêmica. Doenças vasculares
periféricas. Diagnóstico diferencial de dor torácica. Alterações eletrocardiográficas. Doenças valvar e da aorta.
Doenças pulmonares: avaliação e tratamento do paciente com doença respiratória. Atendimento Pediátrico de
urgência. Doença intersticial e infiltrativa. Doenças pulmonares obstrutivas. Doenças da pleura e mediastino.
Neoplasia pulmonar. Síndrome da apneia do sono e doenças pulmonares ambiental e ocupacional. Doenças
renais: avaliação e tratamento do paciente com doença renal. Distúrbios eletrolíticos e de fluidos. Doenças
glomerular, vascular renal. Insuficiência renal aguda e crônica. Desordens não glomerulares. Doenças
gastrointestinais: avaliação e tratamento das principais manifestações clínicas das doenças gastrointestinais.
Doenças do esôfago, do estômago e duodeno. Doença inflamatória intestinal. Neoplasias do trato
gastrointestinal e doenças do pâncreas. Doenças do fígado e sistema bilear: avaliação laboratorial do fígado.
Icterícia. Hepatite aguda e crônica. Insuficiência hepática. Cirrose e suas complicações. Doenças da vesícula biliar
e trato biliar. Neoplasias do fígado. Doenças infiltrativas e vascular. Doenças hematológicas: desordens da
hemostasia (sangramento e trombose). Avaliação e tratamento das anemias. Avaliação da leucocitose e
leucopenia. Doenças do metabolismo: obesidade. Anorexia nervosa e bulimia. Desordens do metabolismo dos
lípides. Doenças endocrinológicas: doenças da tireóide. Diabetes mellito. Hipoglicemia e insuficiência adrenal.
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Doenças musculoesqueléticas e do tecido conectivo: avaliação e tratamento do paciente com doença reumática.
Artrite reumatóide. Lúpus eritematoso sistêmico. Espondiloartropatias. Síndrome do anticorpo-fosfolípide.
Esclerose sistêmica. Osteoratrites. Gota e desordens do tecido mole não articular. Doenças ósseas e do
metabolismo ósseo: osteoporose. Doenças da paratireoide e distúrbios do cálcio. Doenças infecciosas. Doenças
neurológicas/psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico. Desordens da consciência. Demência e distúrbios
de memória. Doenças cerebrovasculares. Cefaleias. Avaliação das síncopes. Miastenia gravis. Doença de
Parkinson. Diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva. Distúrbios ansiosos e depressão em crianças e
adultos. Urgências e emergências: reanimação cardiopulmonar. Avaliação e tratamento inicial do paciente em
choque. Imobilizações e cuidados no local do acidente. Atendimento inicial ao paciente traumatizado.
Diagnóstico e tratamento inicial das emergências diabéticas. Anafilaxia e reações alérgicas agudas. Controle
agudo da dor. Diagnóstico e tratamento inicial das síndromes coronárias agudas. Diagnóstico e tratamento
inicial da embolia de pulmão. Insuficiência respiratória aguda. Hemorragias digestivas. Anestesia para realização
de suturas e drenagem de abscessos. Principais problemas médicos relacionados aos idosos. Rastreamento de
doenças cardiovasculares e do câncer. Prevenção do câncer. Exame periódico de saúde. Promoção da saúde:
controle da obesidade, tabagismo e vacinação. Preenchimento de receitas médicas. Estrutura e Funcionamento
das Unidades de Pronto Atendimento (UPA).
MÉDICO CARDIOLOGISTA
Controle neural do coração e da circulação. Contrabilidade e função de bomba do coração. Fluxo coronariano.
Ciclo Cardíaco. Semiogênese e fisiopatologia da dispneia, edema cardíaco e cianose. Fisiopatologia e aspectos
propedêuticos da dor torácica e cardíaca. Insuficiência cardíaca: conceito, etiopatogenia, significado da
classificação funcional, fisiopatologia, critérios diagnósticos e tratamento. Estado de choque, choque
cardiogênico. Fisiopatologia e tratamento. Ressuscitação cardiopulmonar (ACLS): Básico e Avançado. Fatores de
risco coronário. Hipercolesterolemia, Hipertrigliceridemia. Critérios diagnósticos no adulto e na criança.
Patogenia da aterosclerose. Etiopatogenia e fisiopatologia da insuficiência coronária. Infarto agudo do
miocárdio: conceito, diagnóstico em situações especiais. Angina estável e variante. Angina estável: tratamento.
Angina instável. Arritmias do IAM. Tratamento medicamentoso no IAM. Atendimento na emergência no IAM.
Tratamento Trombolítico no IAM. Diferenças do comportamento cardiovascular no idoso. Dissecção da aorta:
fisiopatologia, diagnóstico clínico-laboratorial, prognóstico. Doenças da aorta: aneurisma da aorta, patogenia,
diagnóstico clínico-laboratorial, prognóstico. Cinecoronariografia: quando indicar. Angioplastia transluminal
coronária: indicações. Cardiomiopatia: conceito, classificação e diagnóstico. Cardiomiopatia dilatada, evolução
clínica e prognóstico. Cardiomiopatia chagásica, diagnóstico. Cardiomiopatia hipertrófica e restritiva:
diagnóstico. Pericardite aguda e crônica: etiopatogenia, fisiopatologia, diagnóstico, complicações. Cor
pulmonale crônico: etiopatogenia, diagnóstico, prognóstico e tratamento. Tromboembolismo pulmonar:
diagnóstico, etiopatogenia, fisiopatologia e tratamento. Endocardite infecciosa: conceito, etiopatogenia,
fisiopatologia, tratamento e prognóstico. Febre reumática: conceito, etiopatogenia e critérios diagnósticos.
Estenose mitral:etiopatogenia, diagnóstico clínico, prognóstico. Insuficiência mitral: etiopatogenia,
fisiopatologia, diagnóstico clínico-laboratorial, prognóstico. Estenose aórtica: etiopatogenia, fisiopatologia,
diagnóstico clínico-laboratorial, prognóstico. Insuficiência aórtica: etiopatogenia, fisiopatologia, diagnóstico
clínico-laboratorial, prognóstico. Tratamento cirúrgico das valvopatias: cirurgia conservadora e troca valvar.
Hipertensão arterial: conceito, etiopatogenia, classificação, critérios diagnósticos. Hipertensão arterial:
prognóstico e epidemiologia. Hipertensão arterial: fisiopatologia, genética. Hipertensão arterial secundária.
Hipertensão arterial: tratamento não farmacológico. Teste ergométrico: indicações. Monitorização
eletrocardiográfica ambulatorial: métodos, indicações. Cintilografia pulmonar: perfusão e inalação. Tratamento
cirúrgico da doença coronária, incluindo indicações de revascularização. Coronarioplastia intraluminal:
complicações e evoluções. Tomografia computadorizada e ressonância magnética: quando utilizar. Bases
eletrocardiográficas e etiológicas das arritmias. Arritmias supraventriculares: etiopatogenia, fisiopatologia,
critérios, diagnósticos, tratamento farmacológico, ablação e cirurgia. Arritmias ventriculares: etiologia,
fisiopatologia, prognóstico, indicação de estudo eletrofisiológico, tratamento. Prolapso da valva mitral:
etiopatogenia, critérios diagnósticos, prognóstico tratamento. Cardiopatia congênita acianótica com
hiperfluxo/hipofluxo pulmonar: tipos de manifestação clínica, diagnóstico, prognóstico, quando indicar
tratamento cirúrgico. Interpretação do Eletrocardiograma. Cardiopatia e Gravidez. Doenças hipertensivas
específicas da gestação. Miocardiopatia periparto. Emergências hipertensivas.
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MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA
Anatomia e embriologia. Planejamento familiar. Dor pélvica e dismenorreia. Doenças sexualmente
transmissíveis e infecções geniturinárias. Gravidez ectópica. Doenças benignas do trato reprodutivo. Cirurgias
para patologias benignas e malignas. Incontinência urinária de esforço, uretrocele, cistocele e distopias do
útero. Doença inflamatória pélvica. Endocrinologia, ginecologia (amenorreia, anovulação, hirsutismo,
hemorragia uterina disfuncional, desenvolvimento sexual, puberdade e climatério). Infertilidade. Endoscopia
ginecológica. Endometriose. Câncer de colo uterino. Propedêutica do colo uterino. Câncer de ovário. Câncer de
vulva. Doença trofoblástica gestacional. Doenças benignas e malignas da mama. Ginecologia infanto-puberal.
Assistência pré-natal. Assistência ao parto. Hemorragias pós-parto. Síndromes hemorrágicas na gravidez.
Amniorrexe prematura. Parto prematuro. Cesariana. Gestação de alto risco. Hipertensão na gravidez.
Endocrinopatias na gravidez. Incompatibilidade sanguínea materno-fetal. Ultrassom em obstetrícia. Doenças
infecciosas na gravidez. Sofrimento fetal. Tocotraumatismos maternos. Passagem transplacentária de drogas.
Gravidez na adolescência. Infecção urinária na gravidez. Patologia do sistema amniótico. Hiperemese
gravídica. Aspectos médico-legais e éticos da obstetrícia. Ginecologia e Obstetrícia Baseada em Evidência. Ética
profissional.
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA
Esôfago: esofagite de refluxo e hérnia de hiato, tumores; estômago e duodeno: gastrite; úlcera péptica
gastroduodenal; hemorragia digestiva alta, tumores; intestino delgado: má absorção intestinal, doenças
inflamatórias agudas intestinais, doenças inflamatórias rônicas intestinais, patologia vascular dos intestinos,
tumores; intestino grosso: diarreia, constipação e fecaloma, doença diverticular dos cólons, retocolite
ulcerativa inespecífica, doença de CROHN, parasitores intestinais, tumores: fígado: doenças metabólicas,
álcool e fígado, hepatites por vírus (agudas e crônicas), hipertensão portal, cirrose hepática, ascite,
encefalopatia hepática, tumores; vias biliares: discinesia biliar, litíase biliar, colangites, tumores; pâncreas:
pancreatite aguda, pancreatite crônica, cistos pancreáticos, tumores; outras afecções do aparelho digestivo:
esquistossomose mansoni, doença de Chagas, peritonites; hormônios gastrointestinais; suporte nutricional em
gastroenterologia; imunologia do aparelho digestivo; distúrbios funcionais do aparelho digestivo: dispepsia,
cólon irritável; diagnose em gastroenterologia: endoscopia, biópsia, radiologia do aparelho digestivo; provas
funcionais: balanço de gorduras, teste de Schiling, teste da d’xilose, testes respiratórios. Ética profissional.
MÉDICO GENERALISTA PSF
Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. 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 no Estado de São Paulo. Código de Ética.
Conhecimento da legislação e normas clínicas que norteiam as transferências inter-hospitalares. Urgência e
emergência. Demais conhecimentos próprios da especialidade médica. Saúde da criança, mulher, adulto e idoso;
Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico-degenerativas; Doenças infecto-contagiosas e
parasitárias; Doenças metabólicas; Cirurgia geral; Educação em saúde; Princípios de medicina social e
preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de emergência; Choque; Hipertensão arterial sistêmica; afecções
cardíacas; Preenchimento de declaração de óbito. A consulta médica; O uso e a interpretação de dados
laboratoriais; Princípios de farmacoterapia; Reações adversas a drogas; Terapia medicamentosa; Diagnósticos e
Tratamentos de: Micoses superficiais, Intoxicações comuns, Erisipela. Rinite, sinusite, otite e amigdalite,
Infecções respiratórias, Doenças bronco - pulmonares obstrutivas, Hipertensão arterial sistêmica, Insuficiência
coronariana, Insuficiência cardíaca congestiva, Diabetes Mellitus, Infecção urinária, Poliartrites, Diarréias,
Anemias, Esofagite, Gastrite e Doença Ulcerosa Péptica, Hepatites, Parasitoses intestinais, Lombociatalgias,
Ansiedade, Depressão, Doenças sexualmente transmissíveis (DST), Leptospirose e Dengue; Epidemiologia,
fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca,
insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque; pulmonares:
insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose,
tromboembolismo pulmonar; sistema digestivo: neoplasias, gastrite e ulcera péptica, colecistopatias, diarréia
aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais
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inflamatórias, doença diverticular de cólon; renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites,
distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido- base, nefrolitíase, infecções urinárias; metabólicas e sistema
endócrinos: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipo e hipertiroidismo, doenças da hipófise e da
adrenal; hematológicos: anemias hipocrônicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplastica, leucopenia,
púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão; reumatológicas:
orteoartrose, 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, poliomelite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide,
hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de chagas, esquistossomose, leischmaniose,
malária, tracoma, estreptocócicas, estafilocócicas, doença meningocócica, infecção por anaeróbicos,
toxoplasmose, viroses; dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitose, eczema, dermatite de contato,
onicomicose, infecção bacteriana; imunológicas: doença do soro, edema, urticária, anafiloxia; ginecológicas:
doença inflamatória da pelve, leucorréias, intercorrência no ciclo gravídico puerperal; intoxicações exógenas:
barbitúricos, entorpecentes.
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
Anatomofisiologia clínica das fossas e seios paranasais, laringe, faringe e órgão da audição. Semiologia,
sintomatologia e diagnósticos das principais afecções da laringe, glândulas salivares, órgão auditivo e seios
paranasais. Testes básicos da avaliação auditiva: caracterização audiológica das principais patologias do
ouvido. Câncer da laringe e hipofaringe: glândulas salivares e seios paranasais. Doenças ulcerogranulomatosas
em otorrinolaringologia. Deficiências auditivas. Anomalias congênitas da laringe. Neuroanatomofisiologia do
sistema vestibular. Afecções e síndromes otoneurológicas. Paralisia facial periférica. Afecções benignas do
pescoço. Ética profissional.

MÉDICO PEDIATRA
O Recém-nascido (RN): principais características e cuidados com o recém-nascido determo e o prematuro.
Diagnóstico e tratamento das doenças mais comuns do RN. Displasia Congênita do Quadril. Diagnóstico
diferencial e tratamento das infecções congênitas, diagnóstico diferencial da icterícia neonatal, anemia do
prematuro, teste de triagem neonatal, triagem auditiva neonatal, reflexo vermelho. Reanimação ao nascimento
de RN de baixo e alto risco, seguimento pós-alta de RN pré-termo. Quimioprofilaxia antirretroviral para o RN
exposto ao HIV. Alimentação: aleitamento materno, orientações alimentares para lactente, pré-escolar, escolar
e adolescente.
Restrições ao aleitamento materno. Imunização: calendário oficial de vacinação e imunização em grupos de
risco. Crescimento e desenvolvimento. Prevenção da desnutrição e da obesidade: atenção integral à criança em
idade escolar; assistência individual e ações coletivas de saúde na creche e na escola. Adolescência: principais
problemas de saúde do adolescente. Prevenção do tabagismo, alcoolismo e do uso de drogas ilícitas. Afecções
gastrointestinais: diarreia aguda e persistente, tratamento oral e endovenoso da desidratação, doença celíaca,
constipação intestinal, refluxo gastresofágico, dor abdominal recorrente. Afecções de vias aéreas superiores:
rinites, rinossinusopatias, otites, faringoamigdalites e laringites, estomatites, síndrome da apneia obstrutiva do
sono, epistaxe. Afecções de vias aéreas inferiores, síndrome do lactente sibilante, asma, pneumonias,
abordagem da tosse aguda e persistente, laringotraqueobronquites, difteria, bronquiolite viral aguda,
diagnóstico da fibrose cística. Doenças infecciosas: celulites, doenças exantemáticas, coqueluche, leptospirose,
meningites, parotidite epidêmica, dengue, influenza, candidíase, varicela, parasitoses intestinais, tuberculose,
hanseníase, hepatites virais (A, B e C), diagnóstico inicial da AIDS. Doenças hematológicas: doença falciforme,
diagnóstico diferencial das policitemias, anemias em geral, anemia hemolítica por deficiência enzimática (G6PD),
leucemia linfocítica aguda, doenças hemorrágicas, púrpura trombocitopênica idiopática (PTI), coagulopatias,
hemofilia. Afecções do trato genitourinário: infecções do trato urinário, glomerulonefrite difusa aguda,
síndrome nefrótica idiopática, insuficiência renal aguda, diabetes insipidus, vulvovaginites, postites. Diagnóstico
das imunodeficiências primárias e secundárias. Doenças reumatológicas: artrites e artralgias: principais
etiologias e diagnóstico diferencial na infância e adolescência. Doenças endocrinológicas: hipotireoidismo,
hipertireoidismo, telarca precoce, puberdade precoce, ginecomastia, hirsutismo, criptorquidia, diabetes
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mellitus tipo I e tipo II. Doenças neurológicas: convulsões, meningites, transtorno do déficit de atenção e
hiperatividade, autismo. Problemas oftalmológicos mais comunsna infância. Prevenção da ambliopia,
conjuntivites e tracoma. Dermatopatias mais frequentes na infância e adolescência. Dermatoses do RN,
dermatite atópica, dermatite seborreica, ptiríase alba, acne, micoses superficiais, dermatoviroses, impetigo,
dermatozooparasitoses, queimaduras, urticária e angioedema. Cardiopatias: diagnóstico da insuficiência
cardíaca congestiva, hipertensão arterial, criança com sopro, criança com cianose, cardiopatias congênitas,
endocardite infecciosa, miocardite, arritmias cardíacas. Diagnóstico precoce das neoplasias mais comuns na
infância. Dores recorrentes: abdominal, cefaleia e dor em membros. Adenomegalias e hepatomegalias:
principais etiologias e diagnóstico diferencial na infância e adolescência. Problemas cirúrgicos maiscomuns na
infância e adolescência. Hérnia umbilical, inguinal, inguinoescrotal, fimose, parafimose, apendicite. Abuso e
maus-tratos: aspectos psicossociais, diagnóstico e conduta. Prevenção de acidentes na infância e adolescência.
MÉDICO PSIQUIATRA
1. Saúde Mental Comunitária; 2. Definição; 3. Diferenciação em Relação à Psiquiatria Convencional; 4. Saúde
Mental no Brasil; 5. Legislação e Portaria 224/MS; 6. Conhecimentos Gerais em Transtornos Psiquiátricos a
Saber; 7. Transtornos Mentais e de Comportamento decorrentes do Uso de Substâncias Psicoativas; 8.
Esquizofrenia e Transtornos Delirantes; 9. Transtornos do Humor; 10. Transtornos Alimentares; Transtornos
Neuróticos Relacionados ao Stress e Somatoformes; 11. Transtornos Mentais de Comportamento em Adultos;
12. Transtornos Hipercinéticos (Infância e Adolescentes); 13. Transtornos de Conduta (Infância e Adolescência);
14. Transtornos Mistos de Conduta e Emoção (Infância e Adolescência); 15. Ética Profissional.
MÉDICO UROLOGISTA
-Anatomia do aparelho urinário; -Deficiência erétil; -Doença de Peyronie; -Doenças sexualmente transmissíveis;
-Escroto agudo, torção testicular e orquiepididimite; -Exames complementares básicos em cirurgia; -Fimose,
parafimose e balanite; -Hiperplasia benigna da próstata; -Imaginologia urológica básica; -Incontinência urinária;
-Infecções urinárias; -Malformações urinárias; -Priapismo; -Risco cirúrgico, controle pré e pós-operatório; Semiologia urológica; -Traumatismo urogenital; -Tumores malignos da bexiga; -Tumores malignos do rim; Urolitíase.
MÉDICO PLANTONISTA
Políticas de Saúde: Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (SUS) e municipalizações. Constituição
Federal de 1988: Seção II da Seguridade Social, Título VIII da Ordem Social, Lei Orgânica de Saúde nº 8080/90 e
suas posteriores alterações. Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do
Sistema Único de Saúde - seus princípios, suas diretrizes e seu arcabouço legal; As normas operacionais do SUS;
A questão do controle social; O paradigma da promoção da saúde; A estratégia de saúde da família - sua
evolução, seus princípios e sua aplicação. Municipalização da Saúde. Situação da Saúde no Brasil. Código de Ética
Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; Crimes
contra a saúde pública - Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Clínica Médica: Prontuário Médico;
Reanimação Cardiorrespiratória; Preenchimento de Declaração de Óbito; Doenças de Notificação Compulsória;
Noções de Farmacologia; Emergências hospitalares; Conceitos Fundamentais das Diversas Especialidades
Clínicas. Ações de Vigilância Epidemiológica e Imunização. Noções Básicas de Toxicologia Ambiental e Saúde
Ocupacional. Noções Básicas de Urgência/Emergência na Prática Médica de Crianças e Adultos. - Reanimação
Cardio-respiratória-cerebral. Emergência Hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias cardíacas
paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão. Insuficiência respiratória. Pneumonias.
Insuficiência renal aguda. Emergências urológicas: cólica nefrética, retenção urinária, hematúria e infecções.
Hemorragia digestiva. Enterocolopatias. Colecistite aguda. Lesões agudas da mucosa gastroduodenal.
Meningites. Septicemias. Profilaxia de raiva e tétano. Descompensações no paciente diabético; A diabete e a
obesidade em crianças e adultos; Estatuto do Idoso; A Saúde da Criança e do Adolescente; Doenças
cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença cardiovascular. Insuficiência cardíaca.
Cardiomiopatias. Doença arterial coronária. Arritmias. Doenças do miocárdio e pericárdio. Hipertensão arterial
sistêmica. Doenças vasculares periféricas. Diagnóstico diferencial de dor torácica. Alterações
eletrocardiográficas. Doenças valvar e da aorta. Doenças pulmonares: avaliação e tratamento do paciente com
doença respiratória. Atendimento Pediátrico de urgência. Doença intersticial e infiltrativa. Doenças pulmonares
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obstrutivas. Doenças da pleura e mediastino. Neoplasia pulmonar. Síndrome da apneia do sono e doenças
pulmonares ambiental e ocupacional. Doenças renais: avaliação e tratamento do paciente com doença renal.
Distúrbios eletrolíticos e de fluidos. Doenças glomerular, vascular renal. Insuficiência renal aguda e crônica.
Desordens não glomerulares. Doenças gastrointestinais: avaliação e tratamento das principais manifestações
clínicas das doenças gastrointestinais. Doenças do esôfago, do estômago e duodeno. Doença inflamatória
intestinal. Neoplasias do trato gastrointestinal e doenças do pâncreas. Doenças do fígado e sistema bilear:
avaliação laboratorial do fígado. Icterícia. Hepatite aguda e crônica. Insuficiência hepática. Cirrose e suas
complicações. Doenças da vesícula biliar e trato biliar. Neoplasias do fígado. Doenças infiltrativas e vascular.
Doenças hematológicas: desordens da hemostasia (sangramento e trombose). Avaliação e tratamento das
anemias. Avaliação da leucocitose e leucopenia. Doenças do metabolismo: obesidade. Anorexia nervosa e
bulimia. Desordens do metabolismo dos lípides. Doenças endocrinológicas: doenças da tireóide. Diabetes
mellito. Hipoglicemia e insuficiência adrenal. Doenças musculoesqueléticas e do tecido conectivo: avaliação e
tratamento do paciente com doença reumática. Artrite reumatóide. Lúpus eritematoso sistêmico.
Espondiloartropatias. Síndrome do anticorpo-fosfolípide. Esclerose sistêmica. Osteoratrites. Gota e desordens
do tecido mole não articular. Doenças ósseas e do metabolismo ósseo: osteoporose. Doenças da paratireoide e
distúrbios do cálcio. Doenças infecciosas. Doenças neurológicas/psiquiátricas: avaliação do paciente
neurológico. Desordens da consciência. Demência e distúrbios de memória. Doenças cerebrovasculares.
Cefaleias. Avaliação das síncopes. Miastenia gravis. Doença de Parkinson. Diagnóstico diferencial da síndrome
convulsiva. Distúrbios ansiosos e depressão em crianças e adultos. Urgências e emergências: reanimação
cardiopulmonar. Avaliação e tratamento inicial do paciente em choque. Imobilizações e cuidados no local do
acidente. Atendimento inicial ao paciente traumatizado. Diagnóstico e tratamento inicial das emergências
diabéticas. Anafilaxia e reações alérgicas agudas. Controle agudo da dor. Diagnóstico e tratamento inicial das
síndromes coronárias agudas. Diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão. Insuficiência respiratória
aguda. Hemorragias digestivas. Anestesia para realização de suturas e drenagem de abscessos. Principais
problemas médicos relacionados aos idosos. Rastreamento de doenças cardiovasculares e do câncer. Prevenção
do câncer. Exame periódico de saúde. Promoção da saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação.
Preenchimento de receitas médicas. Estrutura e Funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento (UPA).
MÉDICO SOCORRISTA
Atendimento Pré-Hospitalar de Urgência em:
- politraumatizados: traumatismos não-intencionais, violência e suicídio; trauma com múltiplas vítimas: triagem
e prioridade de atendimento e transporte; primeiro atendimento: ABCDE do trauma; avaliação do coma; choque
hipovolêmico e ressuscitação hidroeletrolítica; manejo das vias aéreas no paciente politraumatizado; traumas:
torácico, abdominal, cranioencefálico, de coluna, músculo-esquelético, de face e pescoço e da pelve.
- doenças cardiovasculares: sintomas mais comuns; insuficiência cardíaca; arritmias; cardiopatia isquêmica;
hipertensão arterial sistêmica.
- distúrbios ginecológicos e obstétricos: sangramento vaginal; gravidez ectópica; doença hipertensiva da
gravidez; violência sexual; parto de emergência.
- pediatria: acidentes; asma aguda; cetoacidose diabética; síndrome nefrítica; infecção urinária febril; distúrbios
hidroeletrolíticos e ácido-básicos; meningites; crises convulsivas; dor abdominal aguda; urgências cardiológicas;
choque; parada cardiorrespiratória básica; parada cardiorrespiratória avançada.
- doenças psiquiátricas: depressão; ansiedade; dependências químicas.
- distúrbios metabólicos: diabete mélito; distúrbios acido-básicos; doenças da tireóide.
- doenças respiratórias: infecção respiratória; asma brônquica; DBPOC; insuficiência respiratória; carcinoma
brônquico; tuberculose Código de Ética Profissional;
Portaria nº 2048/GM do Ministério da Saúde, de 05/11/2002 - Aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas
Estaduais de Urgência e Emergência.
Lei nº 8.080/90, de 19/9/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei CFM 210/2014;
Resolução ANS 347/2014; Livro PHTLS última edição.
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ANEXO III

MODELO DE FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES
ESPECIAIS DE REALIZAÇÃO DE PROVA
REQUISIÇÃO
À Comissão
Eu _____________________________________, de identidade nº ______________, inscrito neste
Concurso Público sob o número de inscrição _______, como candidato ao cargo de
_______________, do Item 3.5 “C” deste Edital, solicito as seguintes condições especiais de provas
pelo motivo abaixo descrito:
( )Mãe com criança em estágio de amamentação.
( )Deficiência física.
( ) Outro:____________________________________
CONDIÇÕES SOLICITADAS E FUNDAMENTOS DA SOLICITAÇÃO
(Indique materiais, equipamentos, espaço físico e outras necessidades (use o verso se necessário).
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_____________________________, _________de ___________________________de __________

_______________________________________________
Assinatura do Candidato
INSTRUÇÕES:
O Candidato deverá:
*Preencher em letra de forma ou digitar a requisição.
*Apresentar fundamentação das necessidades destas condições.
*Entregar na Comissão de Processo Seletivo Consórcio Intermunicipal de Saúde “8 de Abril”.
Atenção: O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento da
requisição. A não apresentação do devido esclarecimento no anexo acima não descaracteriza o
candidato como PPD, mas não o autoriza receber nenhuma forma de tratamento diferenciado.
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ANEXO IV
MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

Eu________________________________________________

RG

n°____________________

residente e domiciliado
na Rua__________________________________ n° _________, complemento _____ no Bairro
__________________ da cidade de _______________________________________ NOMEIO E
CONSTITUO o Sr (a) _____________________________________________________________
RG nº_____________ com o meu procurador com poderes específicos para realizar inscrições/interpor
recursos para o cargo de _________________________ no Processo Seletivo do Consórcio
Intermunicipal de Saúde “8 de Abril”, Edital nº 001/2015 realizado pela SAWABONA CONCURSOS E
CAPACITAÇÃO, na cidade de Mogi Mirim, Comarca de Mogi Mirim, Estado de São Paulo.

EM: ___________________, _______DE___________DE 2018.

_____________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
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ANEXO V
FORMULÁRIO PARA RECURSO DA PROVA OBJETIVA
Requerimento
Nome:_____________________________________________________________
Inscrição: _________Data: _______
Á Comissão de Processo Seletivo,
Como candidato à vaga no Processo Seletivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde “8 de Abri”,
solicito revisão do (a):
Homologação das inscrições
Dos Gabaritos
Do resultado do Concurso em todas as suas fases
Assinatura do Candidato

Assinaturado Candidato ATENÇÃO:
Indicar o número da questão, a alternativa, objeto do recurso, o gabarito divulgado e a resposta do
candidato.
Nome da Prova:

Número da questão:

Gabarito divulgado:

Resposta do candidato:
Argumentação do Candidato

Fundamentação Bibliográfica (Preenchimento Obrigatório)
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ANEXO VI
TÍTULOS RECEBIDOS

Nº INSCR: ________

Nome: ______________________________________________________

CURSO

PONTOS

“Lato Sensu” (360hs) até 2

1,0

“Strict Sensu”

3,0

Doutorado

5,0

TOTAL GERAL

QUANTIDADE

TOTAL

-

Obs.: Os certificados deverão ser reconhecidos por um dos órgãos oficiais com número de portaria e registro.
Os títulos foram conferidos em minha presença e estou de acordo com a pontuação.
____________________________
Assinatura do candidato

TÍTULOS RECEBIDOS

Nº INSCR: __________

Nome: __________________________________________________

CURSO

PONTOS

“Lato Sensu” (360hs) até 2

1,0

“Strict Sensu”

2,0

Doutorado

5,0

TOTAL GERAL

QUANTIDADE

-

Obs.: Os certificados deverão ser reconhecidos por um dos órgãos oficiais com número de portaria e registro.
Os títulos foram conferidos em minha presença e estou de acordo com a pontuação.

____________________________
Assinatura da empresa

TOTAL

