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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 01/18 
 

A Prefeitura Municipal de Platina, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo senhor 
WAGNER ROBERTO DE LIMA, Prefeito Municipal, tendo em vista as necessidades da 
administração, torna público na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal a abertura de 
inscrições ao Concurso Público de Provas Escritas, para provimento efetivo de cargos do Quadro de 
Pessoal, abaixo discriminados, regidos pelo regime Estatutário, em consonância com a Legislação 

Federal, Estadual, Municipal e demais cominações de direito. Este Concurso Público será regido pelas 
presentes Instruções Especiais que, para todos os efeitos constituem parte integrante deste Edital. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Concurso Público destina-se ao preenchimento de vagas existentes no quadro de servidores 
da Prefeitura Municipal de Platina/SP, para um prazo de validade de 02 (dois) anos, podendo ser 
prorrogado por igual período, a critério da administração. 

1.2. Os meios oficiais de divulgação dos atos deste concurso serão feitos através dos sites: 

www.exitusconcursos.com.br e www.platina.sp.gov.br, nos murais de avisos da Prefeitura Municipal, 
sita à Rua João de Souza Martins, 550 – Centro, além dos extratos dos Editais publicados em jornal 
de circulação no município, cabendo ao candidato informar-se sobre retificações, resultados, 
julgamentos de recursos e quaisquer outros atos ocorridos. 

1.2.1. Se por razões de ordem técnica, o candidato não conseguir acessar o site da empresa ou da 
Prefeitura, deverá se informar através dos outros meios de comunicação colocados à sua disposição, 
não podendo alegar desconhecimento.  

1.3. O Concurso Público tem como objetivo selecionar candidatos para preenchimento de vagas 
existentes nesta data e mais as que vagarem ou que forem criadas durante o prazo de validade do 
concurso e o quadro abaixo define os cargos, seu respectivo código, nº de vagas, pré-requisitos 
exigidos, vencimentos, carga horária semanal, tipo de provas e taxa de inscrição. 
 

Código e Cargo 
Nº de 

vagas 
Pré – requisitos exigidos 

Vencimentos 

R$ 

Jornada 

Semanal 

Tipo de 

prova 

Taxa de 

Inscrição 
R$ 

 01 

FARMACÊUTICO 
01 

Formação em nível Superior em 

Farmácia. Registro no Conselho 

Regional de Farmácia – CRF. 

2.527,11 40 H. ESCRITA 80,00 

02 

MÉDICO CLÍNICO 

GERAL 

01 

Formação em nível Superior em 

Medicina. Registro no CRM - Conselho 

Regional de Medicina 

3.285,35 10 H. ESCRITA 80,00 

03 

MÉDICO – ESF 
01 

Formação em nível superior em 

Medicina. Registro no CRM - Conselho 

Regional de Medicina 

7.280,00 40 H. ESCRITA 80,00 

04 

MÉDICO 

GINECOLOGISTA 

01 

Ensino Superior Completo em medicina 

com especialização na área e Registro 

no Conselho Regional da Classe – CRM 

3.285,35 10 H. ESCRITA 80,00 

05 

MÉDICO PEDIATRA 
01 

Ensino Superior Completo em medicina 

com especialização na área e Registro 

no Conselho Regional da Classe – CRM 

3.285,35 10 H. ESCRITA 80,00 

 
 
 

2. DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
 

2.1.  A participação de candidatos com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que 

lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e pela Lei nº 7.853/89 é 

assegurado o direito de inscrição para os cargos em seleção, cujas atribuições sejam compatíveis 

com a deficiência de que são portadores. 

2.1.1.  Em atendimento ao disposto art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que 

regulamenta a Lei 7853/89, ser-lhes-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 Concurso Público. 

2.1.1.1. Se na aplicação do percentual resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco 

décimos), estará formada 01(uma) vaga para o candidato 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 a cargo. 

2.1.2. Não havendo candidatos com deficiência aprovados para as vagas reservadas, estas serão 

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

http://www.exitusconcursos.com.br/
http://www.platina.sp.gov.br/
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2.1.3 - Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 

discriminadas no art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99. 

2.1.4 - As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal 

nº 3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso Público 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.  

2.1.5. Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o 

período das inscrições, com encaminhamento pelo candidato via sedex e AR -aviso de recebimento 

ou efetuar a entrega pessoalmente na Exitus Consultoria, sita a Rua XV de Novembro, 12 - centro - 

CEP 19970-000 - Palmital-SP, até o último dia de inscrição, Laudo Médico na via original ou cópia 

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 previsão de adaptação de prova, indicando, para tanto, o 

município e o cargo para o qual se inscreveu, bem como a solicitação de prova especial, se 

necessário. 

2.1.5.1. Somente será aceito Laudo Médico recente e expedido há no máximo 06 (seis) meses 
anteriores à data do Edital de abertura das Inscrições do Concurso Público.  

2.1.5.2. Caso o candidato não apresente o laudo médico, não será considerado como deficiente, 

mesmo que tenha assinalado tal opção no Requerimento de Inscrição. 

2.1.5.3. A não solicitação de prova especial eximirá a empresa de qualquer providência. 

2.1.6 - 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. 

2.1.7 - Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital serão 

considerados como não deficientes, não terão prova especial preparada sejam quais forem os 

motivos alegados, não podendo impetrar recurso em favor de sua situação. 

2.1.8 - Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra 

correspondente a corpo 24. 

2.1.9 - A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a 

primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com deficiência, e a 

segunda somente a pontuação destes últimos. 

2.1.10 - Ao ser convocado para investidura no cargo público, o candidato deverá apresentar o exame 

admissional realizado por médico oficial ou credenciado pela Prefeitura, que terá decisão terminativa 

sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o 

exercício do cargo. Será eliminado da lista de reserva de vaga o candidato cuja deficiência assinalada 

na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação 

geral. 

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

concessão de readaptação do cargo. 

2.2. Nos casos de incompatibilidade da deficiência com o cargo objeto deste Edital, mesmo sendo 

comprovado a qualquer tempo, o candidato será excluído do presente Concurso Público, não podendo 

impetrar recurso a seu favor.  

2.3. Na realização da prova, as adaptações necessárias aos candidatos portadores de deficiência, 

poderão ser atendidas dentro das possibilidades da executora do certame e somente serão efetuadas 

para aqueles que comunicarem sua deficiência nas condições do subitem 2.1.5. e indicarem no 

campo apropriado do Requerimento de Inscrição o tipo de atendimento necessário para as provas se 

for o caso. 

2.4. Caso o candidato portador de deficiência seja considerado inapto para o cargo, será admitido 

o candidato imediatamente posterior.  
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3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. AS INSCRIÇÕES SERÃO REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE VIA INTERNET:  

1) Os interessados devem acessar o endereço eletrônico: www.exitusconcursos.com.br, 

durante o período de 04 à 13 de agosto de 2018, com inicio às 8:00 horas do dia 
04/08/2018 e encerramento às 23:59 horas do dia 13/08/2018 - horário de 
Brasília (DF);  

2) Localizar o “link” correspondente ao Concurso Público; 

3) Clicar em “Cadastre-se nesse concurso”; 

4) Ler na íntegra o Edital e preencher corretamente o Requerimento de inscrição;  

5) Em seguida, clicar em “Enviar Solicitação de Inscrição”; 

6) Conferir seus dados pessoais e estando corretos clicar em “Confirmar”, ou em caso de 
incorreção, “voltar para corrigir”; 

7) Imprimir o boleto bancário gerado pelo sistema e efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição. 

 

3.1.1. Serão utilizados boletos exclusivamente do Banco Santander para recolhimento da taxa de 
inscrição a crédito em conta corrente da empresa Exitus Consultoria e Assessoria Educacional, 
Empresarial e Tributária S/S Ltda. 

3.1.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de 
que preenche todos os requisitos exigidos.  

3.1.3. Cada candidato poderá se inscrever para um cargo em seleção. 

3.1.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade 

em que o candidato se encontra, este deverá antecipar o respectivo pagamento, considerando o 
primeiro dia útil que antecede o feriado como data final para realização do pagamento da taxa de 
inscrição, desde que o pagamento seja feito no período de inscrição determinado neste Edital. 

3.1.5. É recomendável que o pagamento do boleto bancário da inscrição seja efetuado somente em 
Agências Bancárias para maior segurança dos candidatos, sendo que a executora do concurso público 

não se responsabiliza pela confirmação do pagamento efetuado em correspondentes bancários. 

3.1.6. O pagamento da taxa de inscrição pela internet deverá ser feito até o vencimento do 

mesmo, sendo que os boletos gerados até o dia 12 (doze) de agosto tem o vencimento em 
13/08/2018 e com boleto gerado no dia 13/08/2018, cujo encerramento está previsto 
para as 23:59 horas, observar-se-á o horário de atendimento bancário, podendo o 
respectivo pagamento ser  efetuado até o dia útil bancário subsequente, ou seja, 
14/08/18. 

3.1.6.1. Serão indeferidas as inscrições cujos pagamentos de boletos bancários sejam 

efetivados fora do prazo estabelecido neste Edital, não podendo o candidato alegar 
desconhecimento ou interpor recurso a seu favor. 

3.1.7. Após o término do período destinado para as inscrições, o Requerimento de Inscrição e o 
boleto bancário não estarão mais disponíveis no site.  

3.1.8. A Prefeitura Municipal de Platina/SP e a empresa Exitus Consultoria, não se responsabilizarão 
por inscrições não efetivadas por eventuais falhas de comunicação, pagamentos extemporâneos, 
congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitarem 

a correta transferência dos dados ou da impressão dos documentos que possam advir de inscrições 
realizadas via internet, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar a efetivação da inscrição 
no átrio da Prefeitura Municipal e nos endereços eletrônicos www.exitusconcursos.com.br e 
www.Platina.sp.gov.br. 

3.1.9. O candidato poderá utilizar, para fins de inscrição, o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que 
disponibiliza postos (locais públicos para acesso à internet), em várias cidades do Estado de São 
Paulo. Esse programa é completamente gratuito e permitido a todo cidadão, bastando efetuar um 

cadastro e apresentar o RG. 

3.2. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente poderá ser utilizado o 
boleto bancário gerado pelo site, até a data de encerramento das inscrições.  

http://www.exitusconcursos.com.br/
http://www.exitusconcursos.com.br/
http://www.palmital.sp.gov.br/
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3.2.1. As inscrições feitas pela internet serão efetivadas, somente quando o candidato efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição na agência bancária. O pagamento por agendamento somente será 
aceito se comprovada a sua efetivação dentro do período de inscrição e até a data de seu 
vencimento. 

3.2.2. A segunda via do boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico 
www.exitusconcursos.com.br até a data e horário de encerramento das inscrições, e deverá ser 

impressa para o pagamento do valor da inscrição. 

3.3. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas informações 
prestadas, sendo que após a confirmação dos dados no Requerimento de Inscrição, eventuais erros 
de digitação no nome, RG, CPF e data de nascimento deverão ser corrigidas no dia da realização da 
prova escrita através da solicitação ao Fiscal de Sala. 

3.4. Efetuada a inscrição, não haverá devolução da taxa em hipótese alguma. 

3.5. Não serão aceitas inscrições por depósito, por via postal, fac-símile, condicional ou fora do 

prazo estabelecido. 

3.6. No caso de pagamento com cheque, as inscrições serão consideradas sem efeito se o cheque 
for devolvido por qualquer motivo. 

3.7. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para a alteração de cargos, seja qual for o 

motivo alegado. 

3.8. O candidato ao preencher o Requerimento de Inscrição no endereço eletrônico 
www.exitusconcursos.com.br, Declara sob as penas da Lei, atender às condições estabelecidas para 
provimento do cargo, devendo entregar em data a ser fixada em publicação oficial, quando da posse, 

a comprovação de: 

(A) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro que goze das prerrogativas do art. 12 e do Inciso 
I do art. 37 da Constituição da República;  

(B) gozar dos direitos políticos e civis;  

(C) ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da posse;  

(D) estar quite com as obrigações eleitorais;  

(E) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, quando se tratar de candidatos do sexo 
masculino;  

(F) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, que poderá ser aferida 

mediante perícia médica, realizada pelo serviço médico oficial ou, em sua falta, indicado pela 
Prefeitura Municipal de Platina/SP;   

(G) possuir os requisitos mínimos exigidos para o cargo, constantes deste Edital; 

(H) Não ter sofrido em eventual função ou cargo público, penalidade por prática de atos 
desabonadores contra a administração pública;  

(I) declaração de não ocupar cargo público, exceto os acúmulos permitidos pela Lei; 

(J) atestados de antecedentes criminais e demais necessários que lhe forem solicitados, sob pena 
de perda do direito à vaga;  

(K) 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.  

(L) Não ter sido demitido por justa causa nas esferas da Administração Pública direta, indireta ou 

fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou 
de empresa privada;  

(M) Não registrar antecedentes civis ou criminais contra a Administração Pública;  

(N) Não poderá ser contratado, o candidato que não apresentar toda a documentação acima 
mencionada e as demais exigidas no ato do provimento do cargo.   

3.9. Os requisitos descritos no item 3.8. deste Edital deverão ser atendidos cumulativamente e a 
comprovação de atendimento deverá ser feita na data da posse através de cópia autenticada em 
Cartório.  

3.10. As informações prestadas no Requerimento de Inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, cabendo à Prefeitura Municipal de Platina, o direito de excluir do Concurso Público aquele 

http://www.exitusconcursos.com.br/
http://www.exitusconcursos.com.br/
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que preenchê-la com dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda 
que o fato seja constatado posteriormente. 

4.  DAS PROVAS E PRINCÍPIOS 

4.1. O Concurso Público constará de provas escritas com questões objetivas de múltipla escolha. 

4.2. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que: 

(A) chegar após o horário fixado para a apresentação dos candidatos ou fechamento dos 
portões; 

(B) não apresentar o documento de identidade exigido para a prova escrita; 

(C) não comparecer à  prova, seja qual for o motivo alegado; 

(D) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 

(E) retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização;  

(F) for surpreendido comunicando-se com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por 
escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo 
realizada; 

(G) fizer uso durante a aplicação da prova escrita de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 
telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, 
gravador, máquina de calcular, réguas de cálculo, máquina fotográfica, impressos ou 

qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação. 

(H) for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos 
eletrônicos durante a realização das provas; 

(I) lançar mão de meios ilícitos para executar a prova; 

(J) não devolver o Gabarito ótico de Respostas;    

(K) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido; 

(L)   agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada 
da aplicação da prova; 

(M) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
ou em qualquer outro meio que não os permitidos; 

(N) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o gabarito ótico de respostas; 

(O) descumprir as instruções contidas no caderno de provas e no gabarito de respostas; 

(P) for surpreendido portando caneta fabricada em material não transparente. 

4.3. O candidato não deve levar nenhum dos objetos citados no subitem 4.2. (G) no dia de 
realização da prova, não sendo responsabilidade da empresa executora a guarda de quaisquer 
objetos supracitados, perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos 
durante a realização da prova, nem por danos neles causados. 

4.4. A empresa Exitus cederá embalagem plástica para a guarda pelo candidato de objetos 
pessoais, principalmente equipamento eletrônico de comunicação.  

4.5. O candidato que estiver portando qualquer equipamento eletrônico de comunicação deverá 
mantê-lo desligado até a saída do prédio onde estiver realizando a prova.  

4.6. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de realização 
das provas e o comparecimento no dia e horário determinado. 

4.7. No dia de realização das provas, a empresa executora do concurso poderá submeter os 
candidatos, quantas vezes forem necessárias, ao sistema de detecção de metais, seja nas salas, 

corredores e banheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de verificar se o candidato está 
portando material não permitido. 
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4.8. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 
aplicação e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos 
critérios de avaliação e de classificação.  

4.9. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou 
por investigação policial, ter o candidato utilizado de procedimento ilícito, sua prova será anulada e 
ele será automaticamente eliminado(a) do concurso público.  

4.10. O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a eliminação do(a) 
candidato(a), constituindo tentativa de fraude.  

4.11. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar 
um acompanhante maior de idade, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será 
responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará as 
provas. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

4.12. Por justo motivo, à critério da Comissão Especial do Concurso Público, as datas de realização 

das provas poderão ser alteradas, devendo ser comunicado aos candidatos pela imprensa de 
circulação local, por Edital de Convocação afixado no Átrio da Prefeitura e nos endereços eletrônicos: 
www.exitusconcursos.com.br e www.Platina.sp.gov.br. 

4.13. DAS PROVAS ESCRITAS 

4.13.1. As provas escritas tem caráter eliminatório e classificatório com 30 (trinta) questões 
objetivas de múltipla escolha, com quatro alternativas cada (A, B, C e D), sendo apenas uma 
alternativa correta, versando sobre o Conteúdo Programático para as Provas dividido nas áreas 
especificadas no ANEXO II do presente Edital. 

4.13.2. As Provas Escritas serão realizadas provavelmente no dia 02 (dois) de setembro 
de 2018 (domingo), em local e horário a ser informado oportunamente através de Edital de 

Inscrições e Convocação, por afixação no Mural de avisos da Prefeitura Municipal de Platina e nos 
sites: www.exitusconcursos.com.br e www.Platina.sp.gov.br, sendo o Extrato do Edital publicado em 
jornal de circulação local.  

4.13.3. A prova escrita terá duração de 03 (três) horas, já incluído o tempo para as questões, 

conforme ANEXO II e preenchimento do gabarito ótico definitivo de respostas. 

4.13.4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova escrita com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos, munido do boleto bancário com o respectivo pagamento; Original de 

documento de Identidade; caneta esferográfica em material transparente na cor preta ou azul 
escuro, lápis nº 02 e borracha macia.  

4.13.5. Serão considerados documentos de identidade: carteira de identidade (RG), carteiras 
expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores 
de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista com 
foto; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; 

carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação-CNH no prazo de validade.  

4.13.6. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 
eleitorais, carteiras de motorista vencidas, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de 
identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.  

4.13.7. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo 

do documento.  

4.13.8. Por ocasião da realização da prova, o(a) candidato(a) que não apresentar documento de 
identidade original, na forma definida no subitem 4.13.6. deste edital, não poderá fazer as provas e 
será automaticamente eliminado(a) do concurso público.  

4.13.9. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar cópia e 
original do documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedido há, no máximo, 
trinta dias.  

4.13.10. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a 
identificação do candidato com clareza, sendo que a identificação especial será exigida, também, 

http://www.exitusconcursos.com.br/
http://www.palmital.sp.gov.br/
http://www.exitusconcursos.com.br/
http://www.palmital.sp.gov.br/
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ao(à) candidato(a) cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à 
assinatura do portador(a).  

4.13.11. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato.   

4.13.12. Não será aplicada prova em local, data ou horário diferente dos predeterminados em edital 
ou em comunicado.  

4.13.13. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização da prova após o horário 
fixado para o fechamento dos portões.   

4.13.14. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação das provas depois de 
transcorrido o tempo de 50% (cinquenta por cento) da duração da prova, ou seja, uma 
hora e meia, quando então poderá levar o seu caderno de questões da prova objetiva.  

4.13.15. No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade gráfica, ou seja, falha 

de editoração, ou irregularidade na formulação de alguma questão, ou mesmo que não esteja ela 
prevista no programa, poderá solicitar ao Fiscal de Sala, a FOLHA DE OCORRÊNCIAS, para as 
devidas anotações. As observações dos candidatos serão analisadas pela equipe técnica responsável 
pela elaboração e editoração das provas, antes da divulgação dos gabaritos preliminares. 

4.13.16. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá o caderno de questões e, após 
o inicio da respectiva prova, o fiscal de sala procederá à assinatura individual dos candidatos na lista 
de presença. 

4.13.17. O candidato lerá as questões no Caderno de Prova e marcará suas respostas.  

4.13.18. Ao terminar, o candidato deverá preencher as bolhas, no gabarito ótico personalizado 
definitivo, com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta preferencialmente ou azul 
escuro e reforçá-los com grafite na cor preta (lápis nº 2), se necessário, assinando no campo 
apropriado.  

4.13.19. O gabarito ótico de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o 
único documento válido para a correção eletrônica e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal 

da sala.   

4.13.20.  Não serão computados os pontos referentes às questões não respondidas, que contenham 
mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), com emenda ou rasura, ainda que 
legível.  

4.13.21. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas das questões, 
pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato. 

4.13.22. Em hipótese alguma, haverá substituição do gabarito ótico personalizado de respostas por 
erro do candidato.  

4.13.23. O candidato, antes de assinar ou iniciar as suas marcações no gabarito ótico de respostas, 
deverá conferir os seus dados personalizados; caso constate algum equivoco deverá comunicá-lo ao 
fiscal da sala para as devidas providências.  

4.13.24. Após o término do prazo previsto para a duração da prova - 03 (três) horas, não será 
concedido tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 

transcrição para o gabarito ótico definitivo. 

4.13.25. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão deixar a sala de provas, após o 

lacramento oficial dos envelopes de folhas óticas de respostas definitivas, atestando o sigilo do 
procedimento.  

4.13.26. Não haverá segunda chamada para a realização da prova objetiva. O não comparecimento a 
esta implicará a eliminação automática do candidato. 

5. DO JULGAMENTO DAS PROVAS  

5.1. As provas escritas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e serão 
considerados aprovados e classificados os candidatos que obtiverem pontuação igual ou superior a 
50,0 (cinquenta) pontos na prova escrita, ficando os demais candidatos excluídos do concurso. 

5.2. Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os 

candidatos presentes às provas, independentemente da formulação de recursos.  
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5.3. Alterado o gabarito oficial pela Comissão do Concurso Público, de ofício ou por força de 
provimento de recurso, as provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito.   

5.4. Na ocorrência do disposto nos subitens 5.2. e 5.3. deste Edital, poderá haver alteração da 
classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou ainda, poderá ocorrer a 
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima de 50,0 pontos exigida. 

6. DA CLASSIFICAÇÃO 

6.1. A nota final dos candidatos aprovados no Concurso Público será o total de pontos obtidos na 
prova escrita. 

6.2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente do valor da nota final. 

6.3. Havendo alteração na Classificação Final por motivo de deferimento em recurso, ela deverá 

ser retificada e publicada novamente. 

7. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

7.1. Na hipótese de igualdade na classificação parcial e final, terá preferência, sucessivamente, o 
candidato que: 

I. tiver maior idade, considerando-se dia, mês e ano.  

II. obtiver maior nota na prova escrita na área de Conhecimentos Específicos. 

III. obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa. 

IV. tiver maior número de filhos. 

V. for casado(a). 

8. DOS RECURSOS 

8.1. Caberá recurso no prazo de 03 (três) dias úteis: 

8.1.1. Dos termos deste Edital do Concurso Público n. 01/2018 e Anexos; 

8.1.2. No caso de ter a inscrição ou a solicitação de atendimento especial conforme o item 2. e 
subitens indeferida ou não constar na publicação do Edital de Inscrições; 

8.1.3. Dos gabaritos preliminares das provas escritas; 

8.1.4. Das notas das provas escritas; 

8.1.5. Da classificação final e resultados finais do Concurso Público. 

8.2. Para todos os efeitos legais a contagem dos prazos estipulados neste Edital, se dará a partir 
da data de divulgação oficial, excluindo-se o dia da divulgação para efeito da contagem do prazo. 

8.3. O recurso uma vez protocolado na Prefeitura Municipal de Platina - SP, nos horários das 9:00 
h. às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, será encaminhado à executora do certame para 
análise e manifestação a propósito do arguido.  

8.4. A comprovação da tempestividade dos recursos e documentações será feita por protocolo de 
recebimento do Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de Platina/SP, atestando exclusivamente 
a entrega.  

8.5. Não serão considerados os recursos interpostos em desacordo com este Edital.  

8.6. O recurso deverá ser interposto por petição, acompanhado das razões, com encaminhamento 
à empresa executora do certame para providências, caso cabível e conforme ANEXO III - 
Requerimento para Interposição de Recurso Administrativo. 

8.7. Após julgados os recursos em face dos questionamentos e/ou das provas, será publicado o 
edital com as modificações, se necessário. 

8.8. Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes, que apontarem 
circunstâncias que os justifiquem e interpostos dentro do prazo. 

8.9. O recurso interposto por procurador só será aceito se estiver acompanhado do respectivo 
instrumento de mandato, com firma reconhecida e cópia do documento de identidade do procurador. 
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8.10. O resultado do julgamento do recurso será divulgado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir do encerramento do prazo para entrada do pedido. 

8.11. Admitido o recurso, decidirá a Comissão Especial do concurso pela reforma ou manutenção do 
ato recorrido, determinando a sua publicação, constituindo esta a última instância na esfera 
administrativa, sendo sua decisão soberana, razão pela qual não cabe recurso adicional pelo mesmo 
motivo. 

9. DAS VAGAS E DE SUA ESCOLHA 

9.1. Após a homologação do Concurso Público, a Prefeitura Municipal promoverá a escolha da vaga 
seguindo rigorosamente a ordem decrescente da classificação final. 

9.2. O dia, local e horário da Sessão de Escolha de Vagas serão publicados pela imprensa e no átrio 

da Prefeitura Municipal, com o mínimo de 02 (dois) dias de antecedência. 

9.3. O candidato convocado que não comparecer a sessão de escolha ou dela desistir terá exaurido 

seu direito no Concurso Público. 

10. DA NOMEAÇÃO 

10.1. Caberá ao Prefeito Municipal de Platina - SP a homologação deste Concurso Público. 

10.2. A convocação para provimento de cargo obedecerá à ordem de classificação. 

10.3. A aprovação no Concurso Público não gera o direito à nomeação, que dependerá da 
conveniência e oportunidade da Prefeitura Municipal. 

10.4. Para efeito de nomeação, a  habilitação do candidato fica condicionada à aprovação na 
avaliação do Concurso e comprovação da aptidão física e mental realizada por profissionais 
especialmente indicados para esse fim e apresentação dos documentos constantes no item 3.8. e 

outros que forem julgados necessários segundo as normas legais. 

10.5. Os candidatos serão nomeados e tomarão posse nos termos da Legislação Municipal de Platina 
– SP e demais cominações pertinentes. 

10.6. No ato da convocação para provimento do cargo, deverão ser apresentados obrigatoriamente 

os documentos exigidos para investidura no mesmo e poderá ser requerida Avaliação Psicológica, 
quando se fizer necessário, sem o que o provimento ficará prejudicado, por consequência será 
convocado o candidato imediatamente posterior na classificação geral. 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a aceitação tácita 
das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas 
legais pertinentes, das quais não poderá alegar desconhecimento.  

11.1.1. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como as 
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação, salvo 
se listada nos conteúdos constantes do Anexo II deste edital. 

11.2. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 
posteriori ou a qualquer tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da 
inscrição com todas suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, 
civil ou criminal.   

11.3. É responsabilidade do candidato manter atualizado seu endereço junto à Prefeitura Municipal de 
Platina - SP,  após a homologação e durante o prazo de validade deste Concurso Público, por meio de 
correspondência registrada endereçada à Praça Mal. Arthur da Costa e Silva, n. 119 - centro - 
Platina-SP, especificando o Concurso Público n. 02/18, nome completo, classificação e cargo, 
responsabilizando-se por eventual não recebimento de qualquer correspondência a ele encaminhada 
pela Prefeitura, decorrente de insuficiência, equívoco ou alteração dos dados constantes da inscrição. 

11.4. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto 

não consumada a providência ou evento que lhes disserem respeito, ou até a data da convocação dos 
candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em edital ou aviso 
publicado. 
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11.5. O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará sua 
eliminação do Concurso, a qualquer tempo. 

11.6. É inteira a responsabilidade do candidato no acompanhamento dos Editais, Comunicados e 
demais publicações referentes a este Concurso Público.   

11.7. A Prefeitura Municipal de Platina e a empresa executora do Concurso não assumem qualquer 
responsabilidade quanto ao transporte, alojamento e/ou alimentação dos candidatos, quando da 

realização das etapas deste certame. 

11.8. A Comissão Especial fiscalizadora do Concurso nomeada pela Portaria nº 145, de 01/08/2018 
acompanhará fiscalizando e supervisionando todo o Concurso Público 01/18 e terá a responsabilidade 
de julgar os casos omissos ou duvidosos e após a manifestação da empresa executora do concurso. 

11.9. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para este Concurso Público contidas 
nos comunicados, neste Edital, em editais complementares, avisos e comunicados a serem 

publicados. 

11.10. Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos, certificados ou certidões relativos a 
notas de candidatos, valendo para quaisquer finalidades as respectivas publicações oficiais. 

11.11. Os prazos estabelecidos neste edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os 
candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de recursos 
e/ou de documentos após as datas estabelecidas. 

11.12. A Prefeitura Municipal de Platina e a Empresa Exitus não se responsabilizam por quaisquer 

cursos, textos, apostilas e outros materiais impressos ou digitais referentes às matérias deste 
Concurso Público ou por quaisquer informações que estejam em desacordo com o disposto neste 
Edital.  

11.13. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares, atos, 
avisos e convocações, relativos a este Concurso Público, que vierem a ser publicados pela Prefeitura 
Municipal de Platina/SP.  

11.14. Os candidatos que recusarem a nomeação ou manifestarem sua desistência por escrito serão 

excluídos do cadastro.  

11.15. O Concurso Público terá validade por 02 (dois) anos, a contar da publicação da homologação, 
prorrogável uma única vez por igual período, a critério da Administração Municipal. 

11.16. A Prefeitura Municipal se reserva o direito de proceder às nomeações em número que atenda 
ao interesse e as necessidades do serviço, de acordo com a conveniência administrativa, 
disponibilidade orçamentária e as vagas existentes e as que porventura vagarem ou forem criadas no 

prazo de validade do concurso.  

11.17. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Prefeitura Municipal de 
Platina/SP poderá anular a inscrição, prova ou nomeação do candidato, desde que sejam verificadas 
falsidades de declaração, nos documentos ou irregularidades na admissão do candidato. 

11.18. A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a ordem de 
classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar das vagas existentes, os 
aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da Prefeitura Municipal de 

Platina.  

11.19. A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo 
conjunto de cargos constantes do presente Edital, a critério da Prefeitura Municipal de Platina. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA/SP, 02 DE AGOSTO DE 2018. 

 

WAGNER ROBERTO DE LIMA  
Prefeito Municipal 

 



 
 

 

Página 11 de 17 
 

ANEXO I 
ATRIBUIÇÕES / DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS CARGOS 

 
CÓDIGO 01 - FARMACÊUTICO 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: Conhecer, interpretar, cumprir e estabelecer condições para 
cumprimento da legislação vigente; dispensar produtos médicos e cirúrgicos, mediante receita 

médica; controle de entorpecentes e substâncias sujeitas a controle especial, seguindo Portaria 
atual, para enviar mapa mensal e anual de receitas e de estoque para o órgão competente 
(Vigilância Sanitária); triagem das receitas médicas, considerando ação farmacológica e terapêutica, 
posologia, via de administração e interação medicamentosa; assessorar autoridades superiores, 
preparando informes e documentos sobre a Legislação, a fim de fornecer subsídios para elaboração 
de ordem de serviços, portaria, pareceres e manifesto; prestar assistências farmacêuticas aos 

pacientes, enfocando os seguintes tópicos: os perigos da automedicação, ação dos medicamentos no 
organismo, posologia, etc, para garantir um resultado positivo no tratamento e na saúde da 
população; desenvolver estudos sobre farmacovigilância; organizar e operacionalizar áreas das 

farmácias; desenvolver e atualizar uma padronização de medicamentos, junto aos médicos do 
Município, quando necessário; responsabilizar-se pelo armazenamento e controle de estoque dos 
produtos designados para fins terapêuticos (soros, vacinas, medicamentos, materiais de 
enfermagem, etc.); colaborar com o desenvolvimento de programas básicos de saúde no Município; 

participar de reuniões em grupos: cardíacos, gestantes, diabéticos, hipertensos, etc, orientando os 
pacientes na questão do uso de medicamentos. 

  
CÓDIGO 02 – MÉDICO CLÍNICO GERAL 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e 
outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica, para promover ou recuperar a saúde e o bem estar do paciente. Realiza 

consultas médicas, emite diagnóstico, prescreve tratamento. Desenvolve atividades de educação em 
saúde pública, junto com o paciente e a comunidade. Participa de Junta Médica quando convocado. 
Participa das ações de vigilância em saúde. Executa tarefas afins. 
 
CÓDIGO 03 – MÉDICO - ESF 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS:  Atender a todos os componentes da família independente de sexo e 

faixa etária; comprometer se com a pessoa, inserida em seu contexto biopsicossocial; atuar de 
forma ampla devendo suas ações  envolver problemas de saúde definidos, bem como atingir os 
indivíduos saudáveis; promover educação em saúde e mobilização comunitária, visando uma melhor 
qualidade de vida, mediante ações de saneamento e melhorias do meio ambiente. Compreender a 
doença em seu contexto pessoal, familiar e social. Ter uma relação próxima com a comunidade 
estabelecendo vínculos com a mesma, prestar assistência integra aos indivíduos sob sua 
responsabilidade, valorizar a relação médico-paciente e médico-familia; oportunizar os contatos com 

indivíduos sadios ou doentes; empenhar – se em manter indivíduos da comunidade saudáveis; quer 
venha às consultas ou não, abordar sempre em suas ações os aspectos preventivos e educativos, 
referentes à saúde e quando necessários curativos; Executar ações de controle segundo sua 
qualificação profissional, aos portadores de tuberculose, hanseníase, doenças crônicas degenerativas 
e infecto-contagiosas; executar ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua área 
de abrangência; Executar as ações de assistência à saúde, nas áreas de atenção criação, ao 
adolescente a mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao idoso; realizar atendimento de primeiros 

cuidados nas urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais, dentre outros, dentro das condições 
necessárias; promover a qualidade de vida e contribuir par que o meio ambiente seja mais saudável; 
discutir e participar de ações de saúde de forma permanente junto à equipe de saúde da família e da 

comunidade; ter como eixo norteador de suas ações os conceitos de cidadania, respeitando e 
garantindo á comunidade em suas áreas de abrangência ao qual lhe compete, os direitos à saúde e 
ás bases legais que a legitimam; participar do processo de planejamento e programação das ações e 

da organização do processo de trabalho as unidades de saúde da família, ter suas ações 
fundamentadas no trabalho de equipe; realizar vistorias domiciliares, executando ações médicas aos 
membros da família cadastradas no Programa de Saúde da Família, que estiverem impossibilitados 
de comparecer á unidade Básica de Saúde; executando ações de orientação de acordo com a 
fisiologia do Programa; participar de reunião com a comunidade, equipe de Saúde da Família e de 
Educação continuada, bem como as atribuições previstas na Portaria N.º 648/GM de 28 de Março de 
2.000 do Ministério da Saúde. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 

imediato. 
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CÓDIGO 04 – MÉDICO GINECOLOGISTA 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e 
outras formas de tratamento das afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, atende 
a mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando assistência médica específica, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para promover ou 

recuperar a saúde e o bem estar do paciente e para a preservação da vida da mãe e do filho. 
 
CÓDIGO 05 – MÉDICO PEDIATRA 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes e clientes; 
implementa ações para promoção da saúde; coordena programas e serviços em saúde; efetua 
pericias; auditorias e sindicâncias médicas, elabora documentos e difunde conhecimentos da área 

médica especialmente destinado ao público infantil. 
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ANEXO II 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS ESCRITAS 

 
A PROVA ESCRITA SERÁ SUBDIVIDIDA CONFORME QUADRO ABAIXO:  

A) CONHECIMENTOS GERAIS:  

10 QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA – 05 

(CINCO) QUESTÕES 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

3,0 PONTOS 30,00 PONTOS POLÍTICAS PÚBLICAS - 05 

(CINCO) QUESTÕES 

    

B) CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

20 QUESTÕES 
20 (DEZ) QUESTÕES 

3,5 PONTOS 

 

70,00 PONTOS 

 

PONTUAÇÃO DA PROVA ESCRITA: 0 (ZERO) ATÉ 100,00 (CEM) PONTOS 

 
A) CONHECIMENTOS GERAIS: COMUNS PARA TODOS OS CARGOS EM CONCURSO 
PORTUGUÊS: Leitura e interpretação de textos (gênero literário e não literário, textos verbais e não 

verbais); Morfologia; Classes de Palavras e Formação de Palavras, Sintaxe: Concordância Nominal e 
Verbal, Regência Nominal e Verbal, Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, Tipologia Textual, 

Registro Formal e Informal da Linguagem.  
POLÍTICAS PÚBLICAS: ATUALIZADAS ATÉ A DATA DESTE EDITAL - Sistema Único de Saúde: 
princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal; Lei 8.142 de 
28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde; Lei n. 8.069, de 13 de 
julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências – 
atualizado. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8069.htm; Lei no 10.741, de 1º de 
outubro de 2003 – Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm; O Estatuto do Idoso comentado por 
Paulo Frange – Disponível em: http://www.paulofrange.com.br/Livroidosofinal.pdf 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 

CÓDIGO 01 – FARMACÊUTICO 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Ética Profissional; Legislação Sanitária aplicada à 

Farmácia. Formas Farmacêuticas e Biodisponibilidade; Estabilidade de medicamentos: prazos de 

validade e sinais de instabilidade; Exame físico em medicamentos, armazenamento, distribuição de 

medicamentos, avaliação da prescrição e dispensação; Programação e aquisição de medicamentos; 

Ação farmacológica e mecanismo de ação dos medicamentos que atuam nos sistemas nervoso 

central, autônomo, respiratório, digestivo e cardiovascular; Terapêutica da dor, inflamação e 

processos infecciosos; Interações medicamentosas, farmacoepidemiologia; Farmacovigilância; 

Critérios e parâmetros técnicos para seleção de medicamentos: Conceitos Gerais; Farmacoeconomia; 

Padronização de Medicamentos; Guias farmacoterapêuticos, Serviços e Centros de Informações de 

Medicamentos; Comissões de Farmácia e Terapêutica. Medicamentos sujeitos a controle especial: 

Psicotrópicos, entorpecentes e anti-retrovirais (legislação e Dispensação); Administração de 

Farmácia; Organização de Almoxarifados e Condições adequadas de Armazenamento; Controle de 

Estoque de Medicamentos e Materiais de Consumo; sistemas de Distribuição de Medicamentos. 

Farmacotécnica e tecnologia farmacêutica: Manipulação de Fórmulas Magistrais e Oficinais; Boas 

Práticas de Fabricação de Produtos Farmacêuticos; Farmacotécnica de Produtos Estéreis: 

Reconstituição, Diluição, Fracionamento e Estabilidade de Produtos Injetáveis; Preparo de Soluções 

Parenterais e Outras Formulações de Grande volume; Cálculos em farmácia; Noções Básicas de 

Filtração, Destilação e Esterilização. Controle de qualidade: Controle de Qualidade de Matérias 

primas e Produtos Farmacêuticos – Métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos e 

microbiológicos; garantia de Qualidade em Farmácia Hospitalar. Farmacologia: Farmacocinética – 

Absorção, distribuição e Eliminação das Drogas; Farmacodinâmica – Mecanismo de Ação das Drogas 

que atuam em diversos Órgãos e Sistemas; Toxicologia; Interações medicamentosas. Farmácia 

Clínica e Atenção Farmacêutica: Conceitos Gerais; uso Racional de Medicamentos. Legislação 

Sanitária; Lei 5991/73 MS, Lei de Genéricos – 9.787/99, Portaria 344,MS, Bibliografia: a critério do 

candidato podendo ser utilizadas quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados.  

CÓDIGO 02 – MÉDICO CLÍNICO GERAL 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Ética Profissional; Patologias Cardiocirculatórias; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8069.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
http://www.paulofrange.com.br/Livroidosofinal.pdf
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Insuficiência cardíaca e insuficiência coronariana, hipertensão arterial, doenças vasculares, parada 

cardíaca, choque cardiogênico e diagnóstico de outros tipos de choques. Patologia do aparelho 

respiratório: doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência respiratória, bronquites, pneumonias, 

tuberculose.  Doenças infecto‐contagiosas. Patologias do aparelho digestivo: síndrome dispéptica, 

síndrome diarréica, parasitoses intestinais, insuficiência hepática, pancreatite, hepatites. Patologias 

do Sistema Hematopoiético: anemias, coagulopatias, leucemias. Patologias endócrinas: Diabetes 

Mellitus, tireopatias, insuficiência adrenal. Patologia do Aparelho Genito‐Urinário: infecção do trato 

urinário, insuficiência renal aguda e crônica. Patologias Reumáticas: lupus e eritematoso sistêmico, 

artrite reumatóide. Afecções do Sistema Nervoso: doenças vasculares cerebrais, diagnóstico 

diferencial de síndrome convulsiva, meningites e encefalites. Diagnostico Diferencial da Dor Torácica. 

CÓDIGO 03 – MÉDICO – ESF 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Ética Profissional. 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; doença vascular periférica, diagnóstico diferencial de dor torácica, alterações 
eletrocardiográficas, doença valvar e doenças da aorta. Doenças Pulmonares: avaliação e 
tratamento do paciente com doença respiratória, doenças intersticiais e infiltrativas, doença 
pulmonar obstrutiva, doenças da pleura e mediastino, neoplasias pulmonares, síndrome da apnéia 

do sono e doenças pulmonares ambientais e ocupacionais. Doenças Renais: avaliação e tratamento 
do paciente com doença renal, distúrbios eletrolíticos e de fluídos, doenças glomerulares, doenças 
vasculares renais, insuficiência renal aguda e crônica, desordens não glomerulares. Doenças 
Gastrintestinais: avaliação e tratamento das principais manifestações clínicas das doenças 
gastrintestinais, doenças do esôfago, doenças do estômago e duodeno, doença inflamatória 
intestinal, neoplasias do trato gastrintestinal e doenças do pâncreas. Doenças do Fígado e Sistema 
Biliar: avaliação laboratorial do fígado, icterícia, hepatite aguda e crônica, insuficiência epática, 

cirrose e suas complicações da vesícula 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 melito, hipoglicemia, insuficiência adrenal. Doenças 
Músculo-esqueléticas e do Tecido Conectivo: avaliação e tratamento do paciente com doença 
reumática, artrite reumatóide, Lúpus eritematoso sistêmico, espondiloartropatias, síndrome do 

anticorpo antifosfolípide, esclerose sistêmica, osteroartrite, gota e desordens do tecido mole não 
articular. Doenças Ósseas e do Metabolismo Ósseo: osteoporose, doenças da paratireóide e 
distúrbios do cálcio. Doenças Infecciosas: Doenças Neurológicas/Psiquiátricas: avaliação do paciente 
neurológico, desordens da consciência, demência e distúrbios de memória, doenças 
cerebrovasculares, cefaléias, avaliação da síncope, miastenia gravis, doença de Parkinson, 
diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva, distúrbios ansiosos e depressão. Urgências e 

Emergências: reanimação cardiopulmonar, avaliação e tratamento inicial do paciente em choque, 
imobilizações e cuidados no local do acidente, atendimento inicial ao paciente politraumatizado, 
diagnóstico e tratamento inicial das emergências diabéticas, anafilaxia e reações alérgicas agudas, 
controle da dor, diagnóstico e tratamento inicial das síndromes coronárias agudas, diagnósticos e 
tratamento inicial da embolia de pulmão, insuficiência respiratória aguda, hemorragias digestivas. 
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. Sugestão para estudo: quaisquer obras atualizadas sobre os 
conteúdos específicos. 

CÓDIGO 04 – MÉDICO GINECOLOGISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Ética Profissional. Anatomia dos órgãos genitais 

femininos. Embriologia dos genitais femininos. Fisiologia menstrual e sexual. Endocrinologia do 

aparelho genital feminino. Ciclo Menstrual. Climatério. Puberdade fisiológica e patológica. 

Propedêutica clínica e complementar em tocoginecologia. Disfunções menstruais. Doenças 

sexualmente transmissíveis. Citogenética. Dismenorréia. Tensão pré-menstrual. Dispotopias genitais. 

Processos inflamatórios dos genitais feminos. Esterilidade conjugal. Incontinência urinária na mulher. 

Fístulas genitais. Ginecologia da infância e da adolescência. Mastopatias benignas e malignas. 

Anticoncepção. Medicina psicossomática em ginecologia. Urgências ginecológicas. Afecções da vulva 

e da vagina. Afecções do colo e do corpo uterino. Afecções dos ovários e trompas. Oncologia 
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ginecológica. Moléstia trofoblástica. Endometriose. Cirurgias ginecológicas. Anomalias do 

desenvolvimento genital. Algias pélvicas. Disfunões sexuais. Leucorréias estados hiperandrogêncios. 

Estados hiperprolactínicos. Intersexualidade. Hemorragias disfuncionais. Gravidez ectópica. 

Abortamento. Ovulação. Fertilização. Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. Placenta. Cordão 

Umbilical. Sistema Aminiótico. Estudo do Feto. Modificações gerais e locais do organismo materno. 

Endocrinologia do ciclo gravídico-puerperal. Bacia obstétrica. Relações Útero-fetais. Gravidez. 

Conceito. Duração, diagóstico. Assistência pré-natal. Aspectos psicológicos do ciclo 

gravídicopuerperal. Trajeto pelvigenital. Contratilidade Uterina. Parto. Generalidades. Conceitos. 

Evolução Clínica do Parto. Assistência ao parto. Fenômenos mecânicos do parto. Fenômenos 

plásticos do parto. Analgesia e anestesia no parto. Puerpério e lactação. Doenças intercorrentes no 

ciclo grávidopuerperal. Doença hipertensiva específica da gravidez. Placenta prévia. Deslocamento 

prematuro de placenta. Rotura uterina. Patologias do sistema amniótico, gravidez prolongada. 

Gemelidade. ofrimento fetal. Doença hemolítica perinatal. Distocias. Acidentes e complicações de 

parto.Discinesias. Prematuridade. Puerpério patológico. Tocotraumatismos maternos e fetais. 

Aspectos Médicos-legais em tocoginecologia. Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade 

prénatal. Distocias do trajeto e desproporção céfalo-pélvica. Estudo crítico das cirurgias obstétricas. 

Diagnóstico e terapêutica das patologias obstétricas. Efeitos de drogas sobre o concepto. Gravidez 

molar. Rotura prematura de membranas. Prolapso do cordão umbilical. Aspectos ético-legais da 

prática obstétrica. Código de Ética Médica. Bibliografia: a critério do candidato podendo ser utilizadas 

quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 

CÓDIGO 05 – MÉDICO PEDIATRA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Ética Profissional. Acidentes na infância: causas mais 

comuns e prevenção. Afecções agudas do aparelho respiratório. Afecções dermatológicas mais 

comuns na infância. Afecções do aparelho cárdio-circulatório: endocardite infecciosa, cardiopatias 

congênitas, insuficiência cardíaca congestiva. Afecções do aparelho urinário: infecções do trato 

urinário, glomerulonefrite aguda, síndrome nefrótica. Afecções do sistema nervoso central: síndrome 

convulsiva, meningite e encefalite. Afecções endocrinológicas: diabetes mellitus, hipotireoidismo 

congênito. Afecções ortopédicas na infância: infecciosas (osteomielite e artrite), congênitas e 

posturais (pé torto, luxação do quadril, pés planos, escoliose). Aleitamento materno: aspectos 

nutricionais, imunológicos, psicoafetivos e sócio-econômicos. Alimentação: necessidades nutricionais 

e higiene alimentar. Crescimento e desenvolvimento: neuropsicomotor, normalidade e distúrbios 

mais comuns, motorização do crescimento, puberdade. Distrofias: desnutrição protéico-calórica, 

raquitismo carencial. Distúrbios hidroeletrolíticos e do equilíbrio ácido-básico: desidratação, terapia 

de reidratação oral (TRO), fluidoterapia parental. Afecções agudas do aparelho digestivo. Doenças 

infecto-contagiosas próprias da infância e tuberculose, parasitoses mais comuns na infância: 

aspectos clínicos e epidemiológicos. Estatuto da criança e do adolescente. Higiene do ambiente 

físico: habitação, creche, escola. Imunização: composição das vacinas, contra-indicações e 

calendário atual da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Imunopatoloia: AIDS (aspectos 

epidemiológicos), asma, febre reumática, artrite reumatóide juvenil. Doenças onco-hematológicas: 

anemia ferropriva, anemia falciforme, diagnóstico precoce das neoplasias mais freqüentes na 

infância. Morbidade e mortalidade infantil. Anatomia e fisiologia do ânus e reto. Angiodisplasia e 

hemangioma. Colonoscopia e exame radiológico. Doença diverticular do colon. Doença 

hemorroidária. Doença inflamatória dos intestinos. DST – Doença sexualmente transmissível. Exame 

proctológico. Retossigmoidoscopia. Infecções peri-anais. Fissuras peri-anais. Fístulas peri-anais. 

Malformações ano-retais. Megacolon. Neoplasias do ânus, do reto e intestinos. Procidência do reto. 

Prurido anal. Síndromes poliposas.  
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ANEXO III 
MODELO DE REQUERIMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
À EMPRESA EXECUTORA DO CONCURSO PÚBLICO 01/2018  

REF. RECURSO ADMINISTRATIVO  

(    )  Do  Edital  e anexos. 

(    )  Atendimento Especial aos Portadores de Necessidades Especiais 

(    )  Homologação das Inscrições 

(    )  Gabaritos preliminares da Prova Escrita 

(    )  Resultado da Prova Escrita 

(    )  Resultados Finais e Classificação 

 

DADOS DO PROTOCOLO DO RECURSO 

 
Número de Inscrição:__________________  
 
Cargo:_____________________________________________________ 
 
Nome do Candidato:_______________________________________________________________ 
 
Data do Requerimento:  ___/___/2.018     Horário: __________________ 
 

 

JUSTIFICATIVAS DO RECURSO (Fundamentação) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________ 

Assinatura do candidato 

 

RESULTADO DO PEDIDO DE RECURSO: (      )  Deferido       (       ) Indeferido 
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ANEXO IV 

CRONOGRAMA SÍNTESE - REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO N. 01/2018 

 

Evento Data Prevista* 

Publicação do Edital de abertura das Inscrições do Concurso Público n. 
02/2018 (na íntegra) nos sites: www.Platina.sp.gov.br e 
www.exitusconcursos.com.br  

03/08/2018 

Publicação do Extrato do Edital do Concurso Público n. 02/18 na imprensa escrita de 
circulação no município de Platina/SP. 

04/08/2018 

Início e término das inscrições 
De 04 à 

13/08/2018 

Prazo para impugnação do Edital de Concurso Público n. 02/2018 e Anexos Até 08/08/2018 

Publicação do Edital de Inscrições e Convocação para as Provas Escritas A definir. 

Prazo para interposição de recursos de candidatos contra o Edital de Inscrições 
3 dias úteis após a 

publicação do 
Edital. 

Aplicação das Provas Escritas 02/09/2018 

Divulgação dos Gabaritos Preliminares 03/09/2018 

Prazo para interposição de recursos de candidatos contra a divulgação dos Gabaritos 

Preliminares das Provas Escritas 
06/09/2018 

Publicação do Edital de Divulgação dos Gabaritos Oficiais e Resultados das Provas 
Escritas 

A definir. 

Prazo para interposição de recursos de candidatos contra os Resultados das Provas 
Escritas  

3 dias úteis após a 
publicação do 

Edital. 

DEMAIS ETAPAS DO CP 01-18 A definir. 

                                                               *Este cronograma poderá sofrer eventuais alterações. 

http://www.quintana.sp.gov.br/
http://www.exitusconcursos.com.br/

