
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2006 

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, através do Chefe do Poder 
Executivo, Joselyr Benedito Silvestre, no uso de suas atribuições legais, faz saber que fará realizar, 
pela empresa CEMAT, concursos públicos de provas para provimento de cargos públicos efetivos 
de seu Quadro de Pessoal, nos termos da Lei Orgânica do Município, da Lei Municipal nº 53, de 29 
de junho de 1993, e demais legislações pertinentes, que será regido pelas Instruções Especiais e 
seus Anexos I e II, integrantes deste Edital. 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 
I - DO CARGO PÚBLICO 

1- O concurso destina-se ao provimento de cargos vagos atualmente existentes, dos que vagarem 
e dos que forem criados através de Lei, dentro do prazo de validade do concurso, conforme 
especificados neste Edital. 

2- Os cargos, o número de vagas, a referência salarial, o salário mensal, a jornada de trabalho 
semanal e os requisitos necessários ao provimento são os estabelecidos no Anexo I deste Edital. 

3- O provimento do cargo será, em caráter efetivo, pelo regime estatutário, nos termos da Lei 
Municipal nº 315, de 23 de maio de 1995, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos 
de Avaré. 

II - DAS INSCRIÇÕES 

1- As inscrições serão recebidas no período de 26 de Junho a 10 de Julho de 2006, no 
horário das 9:00 às 15:00 horas, no Centro Administrativo Municipal, sito à Rua Rio Grande 
do Sul, nº 1810, Centro, em Avaré - SP. 

2- São pressupostos para a inscrição constituindo, inclusive, condição para admissão:  
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro, na forma da Lei; 
b) ter, à data de encerramento das inscrições, idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
c) estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, do 
Serviço Militar; 
d) possuir os documentos necessários para comprovação dos pré-requisitos exigidos para o cargo 
ao qual estiver se candidatando, conforme estabelecido no Anexo I, integrante deste Edital; 
e) ter capacidade física e mental para o desempenho das funções; 
f) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno direito dos exercícios civis e políticos; 
g) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores; 
h) conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital. 

3- Para inscrever-se no concurso, o interessado deverá: 
3.1- Comparecer no local indicado no item II.1, munido do original da Cédula Oficial de Identidade 
(R.G.) ou Carteira de Identidade Profissional ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, que 
deverá também ser apresentada para prestação das provas; 
3.2- Retirar e preencher totalmente a ficha de requerimento de inscrição que lhe for fornecida no 
local, inclusive declarando que atende às exigências do item II.2; e 
3.3- Efetuar o pagamento da taxa de inscrição no Banco Nossa Caixa S/A de Avaré, no valor de 
acordo com a escolaridade do cargo pretendido: 
• Ensino Fundamental (1º grau) incompleto - R$ 15,00=(quinze reais); 
• Ensino Fundamental (1º grau) completo - R$ 20,00=(vinte reais);  
• Ensino Médio (2º grau) ou Curso Técnico completo - R$ 25,00=(vinte e cinco reais); 
• Ensino Superior completo - R$ 40,00=(quarenta reais). 



3.3.1- Nos termos da Lei Municipal nº 824, de 30 de março de 2006, os candidatos portadores de 
deficiência física estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição. A comprovação da condição 
de portadora de deficiência física dar-se-á mediante a apresentação da Carteira de Identidade – 
R.G. e Atestado Médico fornecido por profissional cadastrado pelo Sistema Único de Saúde – 
SUS, comprovando a deficiência. 
3.3.2- O candidato que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição no período de 26 de Junho a 
10 de Julho de 2006 não estará inscrito no Concurso Público.  

4- O pagamento das importâncias especificadas acima poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque 
do próprio candidato. O pagamento efetuado em cheque somente será considerado quitado após a 
respectiva compensação. 

5- A inscrição poderá ser realizada por procuração, mediante entrega do respectivo mandato, 
acompanhado de cópia do Documento de Identidade do candidato e apresentação do Documento 
do Procurador.  
5.1- Deverá ser apresentada uma procuração, para cada candidato, que será retida.  

6- O candidato ou seu Procurador é responsável pelas informações prestadas no formulário de 
inscrição. 

7- Não serão aceitos pedidos ou reclamações fora do prazo, bem como inscrições por via postal, 
fac-símile, condicional e/ou extemporânea.  

8- Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alterações dos cargos, em hipótese 
alguma. 

9- O deferimento das inscrições dependerá do correto preenchimento pelo candidato, conforme 
especificado no item 3. 
9.1- Caberá ao Chefe do Departamento Pessoal e a Comissão Examinadora do Concurso Público 
decidirem sobre a regularidade e deferimento das inscrições. 
9.2- A relação dos candidatos inscritos, com a indicação dos respectivos números de inscrição, 
bem como a dos que tiverem suas inscrições indeferidas serão afixadas no Quadro de Publicação 
dos Atos Oficiais da Administração Municipal, após 10 (dez) dias do encerramento das inscrições. 
9.3- Da publicação do indeferimento das inscrições, fica assegurada ao candidato interposição de 
recursos, nos termos do Capítulo VII deste Edital. 
9.4- No caso de recursos em pendência à época da realização da prova, o candidato participará 
condicionalmente do concurso. 

10- Fica reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas aos deficientes na presente 
seleção para cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, 
nos termos da Lei Municipal nº 229, de 27 de setembro de 1994.  
10.1- A reserva de vagas só se aplica para os cargos de Auxiliar Administrativo e Pedreiro. Para os 
demais cargos não se aplica devido ao número insuficiente de vagas. 
10.2- O candidato portador de deficiência declarará o tipo e o grau de incapacidade que apresenta 
na ficha de inscrição, bem como apresentará atestado médico que comprove sua deficiência. 
10.3- O candidato cego ou amblíope deverá solicitar por escrito, e protocolar junto à Prefeitura 
Municipal, até o término das inscrições, a confecção de prova em Braille ou ampliada. Os que não 
o fizerem no prazo mencionado não terão a prova preparada seja qual for o motivo alegado. 
10.4- Os deficientes visuais (cegos) somente prestarão as provas mediante leitura ou através do 
sistema Braille, e suas respostas deverão ser transcritas também em Braille. Os referidos 
candidatos deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas, reglete ou punção.  

11- É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os comunicados e os editais a serem 
publicados no Jornal Oficial do Município, que também serão afixados no quadro de avisos da 



Prefeitura da Estância Turística de Avaré, sendo essas as formas oficiais de comunicação dos atos 
dos Concursos Públicos para todos os efeitos legais. 

12- É obrigação do candidato manter seu endereço atualizado junto à Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré para os fins do Concurso Público em que estiver inscrito. 

13- O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma. 

14- Recomenda-se uma única inscrição no concurso, em razão da aplicação das provas para todos 
os cargos ser em mesma data e horário.  

III - DAS PROVAS 

1- O concurso constará de provas e etapas especificadas por Grupo de Prova, conforme tabela do 
Anexo I deste Edital da seguinte forma: 
1.1- Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, versando sobre Português, Matemática 
e/ou Conhecimentos Gerais/Específicos; e 
1.2- Prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, somente para o cargo de Operador de 
Máquinas, realizada em 2ª fase, logo após a prova escrita.  

2- As provas escritas de Português, Matemática e/ou Conhecimentos Gerais/Específicos serão 
compostas de 50 (cinqüenta) questões, exceto para os cargos de Médico que serão de 40 
(quarenta) questões, sob a forma de teste de múltipla escolha, de acordo com o conteúdo 
programático indicado no Anexo II deste Edital. 
2.1- Não haverá indicação de bibliografia.  

3- A prova prática será aplicada aos candidatos, logo após a prova escrita, no mesmo local e data, 
munidos de documento de identidade e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” válida. 
3.1- A prova prática será realizada para avaliação das tarefas típicas do respectivo cargo de 
Operador de Máquinas, por profissionais capacitados. 
3.2- A prova prática será efetuada com equipamentos, instrumentos ou veículos a serem indicados 
pela Prefeitura, no ato da prova, podendo ser utilizado, pá carregadeira, motoniveladora e/ou trator 
de esteira. 

IV - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 

1- As provas realizar-se-ão na cidade da Estância Turística de Avaré-SP, na Faculdade 
Regional de Educação de Avaré - FREA, localizada à Praça Prefeito Romeu Bretas, n° 165, 
Centro, na data de 30 de Julho de 2006 (domingo), às 9:00h (nove horas). 
1.1- A critério da Prefeitura Municipal, por justo motivo, a realização de 1 (uma) ou mais provas do 
presente concurso público poderá ser adiada, sem a necessidade de prévio aviso, devendo, no 
entanto, ser comunicado aos candidatos por novo Edital ou por comunicação direta as novas datas 
em que se realizarão as provas.  

2- Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o exame. 

3- Somente será admitido na sala de provas, o candidato que estiver munido de Cédula Oficial de 
Identidade ou de Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos Profissionais que tenham força de 
documento de identificação com foto ou de Carteira de Trabalho e Previdência Social ou de 
Certificado de Reservista. Como o documento não ficará retido, será exigida a apresentação do 
ORIGINAL, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. 
3.1- Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato. 



3.2- Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos diferentes dos acima 
estabelecidos. 

4- Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o exame. 

5- O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência de 30 (trinta) minutos, 
munido de caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha. 
5.1- O tempo de duração da prova escrita será de 3 h (três horas), já incluído o tempo para 
preenchimento da Folha de Respostas. 
5.2- O candidato deverá assinalar suas respostas, na Folha de Respostas, com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta. 
5.3- Serão consideradas erradas as questões não assinaladas e as questões que contenham mais 
de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
5.4- No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade gráfica ou 
irregularidade na formulação de alguma questão, deverá manifestar-se junto ao Fiscal de sala que, 
consultada a Comissão, encaminhará solução imediata ou anotará na Folha de Verificações para 
posterior análise da banca examinadora.  
5.5- Os pontos correspondentes as questões porventura anuladas serão rateados entre as outras 
questões válidas.  
5.6- Sempre que o candidato observar a anormalidade prevista no item 5.4 deverá manifestar-se, 
sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso. 

6- Será automaticamente excluído do concurso público o candidato que: 
a) apresentar-se após o horário estabelecido; 
b) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
c) não apresentar o documento de identidade exigido; 
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes de decorrido o tempo 
mínimo de 1 (uma) hora do início das mesmas para permanência na sala; 
e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou 
impressos não permitidos; 
f) estiver portando ou fizer uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico e/ou de comunicação 
como telefone celular, pager, máquina calculadora ou qualquer outro meio; 
g) lançar mão de meios ilícitos para execução da prova; 
h) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
i) agir com incorreção ou descortesia, independentemente do momento, para com qualquer 
membro da equipe encarregada de aplicação de provas ou do concurso público; 
j) não devolver integralmente o material recebido, exceto a cópia de sua folha de respostas.  

7- Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, a CEMAT não 
fornecerá exemplares dos cadernos de questões a candidatos ou a instituições de direito público 
ou privado, mesmo após o encerramento do concurso público. 

8- Os portadores de deficiência participarão do exame em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que respeita ao conteúdo e à avaliação das provas. 

9- Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada ou repetição de provas, nem aplicação de 
provas fora dos locais preestabelecidos. 

V - DO JULGAMENTO DAS PROVAS 

1- A prova escrita será avaliada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, de caráter eliminatório e 
classificatório. Serão divididos os 100 (cem) pontos pelo número de questões que compõe a prova 



escrita, sendo que cada questão terá o mesmo peso na prova, considerando-se habilitados os 
candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (cinqüenta) pontos. 

2- A prova prática será avaliada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, somente aos candidatos 
habilitados/aprovados na prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, considerando-se 
habilitados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (cinqüenta) pontos. 

3- Nos pontos atribuídos às provas, bem como no resultado final, os centésimos iguais ou 
superiores a 5 serão arredondados para o décimo subsequente; os inferiores a 5 serão 
desprezados. 

4- O não comparecimento a uma das provas excluirá o candidato automaticamente do concurso. 

VI - DA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

1- A nota final do candidato habilitado dar-se-á: 
1.1- Para os cargos com somente prova escrita pela soma do total de pontos obtidos; 
1.2- Para o cargo de prova escrita e prática, a nota final resultará da média aritmética das notas 
obtidas nas respectivas provas. 

2- Será considerado habilitado o candidato que obtiver a nota ou média igual ou superior a 50 
(cinqüenta) pontos. 

3- Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente em função do total de 
pontos obtidos na nota final. 

4- Haverá duas listas de classificação: uma com a relação de candidatos habilitados, por cargo 
público, e uma especial com a relação apenas dos candidatos portadores de deficiência. 

5- A lista de classificação especial para os candidatos portadores de deficiência será por ordem 
decrescente em função do total de pontos obtidos por cargo público. 

6- No prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação da lista de classificação, os portadores de 
deficiência classificados serão convocados para submeter-se à perícia médica, para verificação de 
compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo. 
6.1- A perícia será realizada pelo Serviço Médico Oficial do Município da Estância Turística de 
Avaré - SP, por especialista na área da deficiência de cada candidato, devendo o laudo ser 
proferido no prazo de 5 (cinco) dias, contados do respectivo exame. 
6.2- Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á junta médica para nova 
inspeção, no prazo de 5 (cinco) dias, da qual poderá participar profissional indicado pelo 
interessado. 
6.3- A indicação de profissional, pelo interessado, deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias 
contados da ciência do laudo referido no item 6.1. 
6.4- A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias contados da realização 
do exame. 
6.5- Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica. 

7- Não ocorrendo inscrição de deficientes no concurso ou aprovação de candidatos portadores de 
deficiência, será elaborada somente uma lista de classificação final, por cargo público. 

8- Na hipótese de total igualdade absoluta de pontos, terá preferência sucessivamente o candidato: 
8.1- que tiver maior idade; 
8.2- que for casado ou viúvo que tiver maior número de dependentes; 



8.3- que for servidor da Administração Pública; 
8.4- residente no Município.  

VII - DO RECURSO 

1- Caberá recurso: 
1.1- Do indeferimento das inscrições, dentro de 3 (três) dias, a contar da data da divulgação; 
1.2- Da nota obtida na prova, dentro de 5 (cinco) dias, a contar da data da publicação. 

2- O recurso deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal e a Comissão Examinadora do Concurso 
Público, devidamente fundamentado, protocolado junto ao Centro Administrativo Municipal. 

3- O recurso interposto fora dos respectivos prazos previstos neste Capítulo não será conhecido. 

VIII - DA NOMEAÇÃO E POSSE 

1- A nomeação será efetivada por ato do Sr. Prefeito Municipal e obedecerá, rigorosamente, a 
ordem de classificação dos candidatos. 

2- Por ocasião da admissão, serão exigidos do candidato habilitado os documentos relativos e 
confirmação das declarações das alíneas “a” a “g” do item 2, do Capítulo II deste Edital. 
2.1- A não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital eliminará o candidato do 
concurso. 

3- Os candidatos aprovados e nomeados terão prazo de 30 (trinta) dias para tomarem posse, 
perdendo o direito à vaga se não obedecerem este prazo, nos termos do artigo 40, da Lei 
Municipal nº 315, de 23 de maio de 1995. 

4- Os candidatos admitidos necessariamente deverão passar pelo período de 3 (três) anos de 
estágio probatório para efeitos de estabilidade, nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional 
nº 19/98. 

5- A aprovação do candidato não caracteriza a obrigatoriedade de nomeação pela Prefeitura. A 
nomeação será efetuada de acordo com a disponibilidade e necessidade da Administração 
Municipal. 

IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1- A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação 
das condições do concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais 
pertinentes. 

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

3- Não será fornecido documento comprobatório de participação ou classificação no concurso, 
valendo para esse fim a publicação no jornal. 

4- Caberá ao Sr. Prefeito Municipal no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da publicação 
do resultado final, a homologação do concurso público.  



5- O concurso terá validade de 2 (dois) anos, contados da data de sua homologação, podendo ser 
prorrogado por igual período, se o interesse público assim o exigir e a critério da Administração 
Municipal, nos termos do artigo 79, inciso III, da Lei Orgânica do Município.  

6- Decorridos 60 (sessenta) dias da homologação do Concurso Público, e não se caracterizando 
óbice administrativo, legal ou judicial, é facultada a incineração das provas e demais registros 
escritos, mantendo-se, entretanto, pelo período de validade do Concurso Público, os registros 
eletrônicos a ele referentes.  

7- As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas, enquanto não efetivado 
o fato respectivo, através da publicação do Edital correspondente. 

8- Casos omissos serão resolvidos pelo Sr. Prefeito Municipal em conjunto com a CEMAT 
Assessoria Jurídica e Administrativa Ltda. 

9- Em caráter meramente informativo, as informações relativas aos Concursos Públicos poderão 
ser obtidas via internet, no endereço: http://www.cematconcurso.com.br 

Para que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, não se alegue ignorância, é expedido o 
presente Edital, que vai afixado no lugar de costume da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
bem como publicado no Jornal Oficial do Município. 

 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de Junho de 2006. 

 
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE 

Prefeito Municipal 

ANEXO I 

EMPREGO VAGA REF. 
SALARIAL 

SALÁRIO 
R$. 

JORNADA 
SEMANAL 

TAXA 
R$. 

 
REQUISITOS 

BÁSICOS 
GRUPO DE 

PROVA 

ASSISTENTE TÉCNICO 
AGROPECUÁRIO 01 11 781,96 40 h 25,00 

Curso Técnico 
Agropecuário, 
Florestal ou 
Agrícola e registro 
no CREA  

Português 
Matemática 
Conhecimentos 
Específicos  

ATENDENTE PÚBLICO 02 05 461,92 40 h 15,00 
Ensino 
Fundamental (1º 
grau) incompleto  
(mínimo 4ª série)  

Português 
Matemática 
Conhecimentos 
Gerais 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 13 07 585,65 40 h 20,00 

Ensino 
Fundamental (1º 
grau) completo 

Português 
Matemática 
Conhecimentos 
Gerais 



AUXILIAR DE 
CADASTRO 01 04 399,88 40 h 20,00 

Ensino 
Fundamental (1º 
grau) completo 

Português 
Matemática 
Conhecimentos 
Gerais 

DESENHISTA DE 
CADASTRO 01 09 652,20 40 h 25,00  Ensino Médio  

(2º grau) completo 
Português 
Matemática 
Conhecimentos 
Específicos  

ELETRICISTA 01 06 511,85 40 h 15,00  
Ensino 
Fundamental (1º 
grau) incompleto  
(mínimo 4ª série)  

Português 
Matemática 
Conhecimentos 
Específicos  

ELETRICISTA DE AUTO 01 06 511,85 40 h 15,00  
Ensino 
Fundamental (1º 
grau) incompleto  
(mínimo 4ª série)  

Português 
Matemática 
Conhecimentos 
Específicos  

ENFERMEIRO 01 14 1.206,01 30 h 40,00  
Ensino Superior 
completo e registro 
no COREN 

Português 
Conhecimentos 
Específicos 

FISCAL DE TRIBUTOS 03 12 937,84 30 h 40,00  
Ensino Superior 
completo em 
Ciências Contábeis 

Português 
Matemática 
Conhecimentos 
Específicos 

MÉDICO 
CARDIOLOGISTA 02 14 1.206,01 20 h 40,00  

CRM e residência 
comprovada ou 
título de especialista 
na área 

Português 
Conhecimentos 
Específicos 

MÉDICO CLÍNICO 
GERAL 15 14 1.206,01 20 h 40,00  

CRM e residência 
comprovada ou 
título de especialista 
na área 

Português 
Conhecimentos 
Específicos 

MÉDICO 
DERMATOLOGISTA 01 14 1.206,01 20 h 40,00  

CRM e residência 
comprovada ou 
título de especialista 
na área 

Português 
Conhecimentos 
Específicos 

MÉDICO DO 
TRABALHO 01 14 1.206,01 20 h 40,00  

CRM e residência 
comprovada ou 
título de especialista 
na área 

Português 
Conhecimentos 
Específicos 

MÉDICO 
GINECOLOGISTA 09 14 1.206,01 20 h 40,00  

CRM e residência 
comprovada ou 
título de especialista 
na área 

Português 
Conhecimentos 
Específicos 



MÉDICO 
NEUROLOGISTA 02 14 1.206,01 20 h 40,00  

CRM e residência 
comprovada ou 
título de especialista 
na área 

Português 
Conhecimentos 
Específicos 

MÉDICO 
OFTALMOLOGISTA 02 14 1.206,01 20 h 40,00  

CRM e residência 
comprovada ou 
título de especialista 
na área 

Português 
Conhecimentos 
Específicos 

MÉDICO 
ORTOPEDISTA 02 14 1.206,01 20 h 40,00  

CRM e residência 
comprovada ou 
título de especialista 
na área 

Português 
Conhecimentos 
Específicos 

MÉDICO OTORRINO 
LARINGOLOGISTA 01 14 1.206,01 20 h 40,00  

CRM e residência 
comprovada ou 
título de especialista 
na área 

Português 
Conhecimentos 
Específicos 

MÉDICO PEDIATRA  03 14 1.206,01 20 h 40,00  
CRM e residência 
comprovada ou 
título de especialista 
na área 

Português 
Conhecimentos 
Específicos 

MÉDICO PSIQUIATRA 03 14 1.206,01 20 h 40,00  
CRM e residência 
comprovada ou 
título de especialista 
na área 

Português 
Conhecimentos 
Específicos 

OPERADOR DE 
MÁQUINAS 02 08 611,93 40 h 15,00  

Ensino 
Fundamental 
incompleto (mínimo 
4ª série) e 
C.N.H.“D” 

Português 
Matemática 
Conhecimentos 
Específicos 
Prática 

PADEIRO 01 08 611,93 40 h 15,00  
Ensino 
Fundamental (1º 
grau) incompleto  
(mínimo 4ª série)  

Português 
Matemática 
Conhecimentos 
Específicos 

PEDREIRO 12 07 585,65 40 h 15,00  
Ensino 
Fundamental (1º 
grau) incompleto  
(mínimo 4ª série)  

Português 
Matemática 
Conhecimentos 
Específicos 

REGENTE DE CORAL 
MUNICIPAL 01 05 461,92 40 h 20,00  

Ensino 
Fundamental (1º 
grau) completo e 
experiência 
comprovada na 
área 

Português 
Matemática 
Conhecimentos 
Específicos  



SERRALHEIRO 03 07 585,65 40 h 15,00  
Ensino 
Fundamental (1º 
grau) incompleto  
(mínimo 4ª série)  

Português 
Matemática 
Conhecimentos 
Específicos 

TÉCNICO EM  
RAIO X 01 10 685,52 24 h 25,00  

Ensino Médio  
(2º grau) completo e 
registro no CRTR 

Português 
Matemática 
Conhecimentos 
Específicos 

TELEFONISTA 02 06 511,85 30 h 15,00  
Ensino 
Fundamental (1º 
grau) incompleto  
(mínimo 4ª série)  

Português 
Matemática 
Conhecimentos 
Gerais 
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ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ENSINO FUNDAMENTAL (1º grau) INCOMPLETO 
CARGOS: ATENDENTE PÚBLICO; ELETRICISTA; ELETRICISTA DE AUTO; OPERADOR DE MÁQUINAS; PADEIRO; 
PEDREIRO; SERRALHEIRO; TELEFONISTA. 
PORTUGUÊS (todos os cargos) 
- Alfabeto – vogais – consoantes; dígrafos – encontros consonantais e vocálicos; 
- Flexão de gênero e número dos nomes: singular/plural; masculino/feminino; aumentativo/diminutivo; graus comparativo e 
superlativo; 
- Sinônimos/antônimos; 
- Tipos de oração: afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa; 
- Pontuação; 
- Classificação de palavras quanto ao número de sílabas e à tonicidade; 
- Substantivos: classificação – concreto/abstrato; primitivo/derivado; próprio/comum; simples/composto; coletivo; flexão; 
- Adjetivos – classificação; adjetivo pátrio; locução adjetiva; graus dos adjetivos; 
- Artigos definido e indefinido; 
- Numeral; 
- Pronomes – pessoal; possessivo; demonstrativo; indefinido; interrogativo; 
- Verbos até 3ª conjugação; 
- Sujeito e predicado; 
- Bilhete – cartas – descrição – narração; 
- Interpretação de textos;  
- Acentuação gráfica; 
- Ortografia. 
MATEMÁTICA (todos os cargos) 
- Operações básicas - adição – subtração – multiplicação – divisão; 
- Problemas envolvendo as quatro operações; 
- Operações com números racionais;  
- Sistema de numeração decimal – operações – transformações e expressões numéricas; 
- Numeração romana; 
- Teoria dos conjuntos – símbolos – operações – diagramas; 
- Geometria – noções básicas – curvas – retas – perímetro – polígonos – quadriláteros; 
- Operações básicas com frações – M.D.C. – M.M.C. – resolução de problemas; 
- Regra de três simples – porcentagem – razão – proporção; 
- Estatística;  
- Medidas e unidades – comprimento – tempo – massa – líquido – área e volumes. 
CONHECIMENTOS GERAIS 



ATENDENTE PÚBLICO 
TELEFONISTA 
- Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; 
Nacionalidade e Cidadania; Direitos e Partidos Políticos.  
- Atualidades: Social, Econômica e Política.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
ELETRICISTA 
- Instalações Elétricas Prediais; 
- Instalações para Força Motriz; 
- Transformadores; Motores Em Geral; Hidráulica; 
- Circuitos de Iluminação; Cabines de Força; 
- Chaves Estrela/Triângulo, Chaves Contactadoras, Seccionadoras; 
- Comandos Elétricos. Aterramento e Pára-Raios; Redes de Eletrodutos;  
- Identificação de Panes Elétricas provocadas por Ligações Frouxas, Cabos Quebrados, Curto-Circuito e Outros; 
- Reparo e Conservação de Alternadores, Motor de Partida, Dínamo e Geradores; 
- Operação de Aparelhos Carregadores de Baterias; 
- Reparo de Reguladores de Voltagem, Utilização de Aparelho Verificador de Amperagem. 
- Equipamentos analógicos e digitais; 
- Teoria eletrônica. Múltiplos e submúltiplos de unidades elétricas. Leitura e interpretação de instrumentos de medição elétrica. 
Noções de magnetismo. Capacitância. Circuitos elétricos. Associações de resistores. Lei de Ohm. Lei de Kirchhoff. Lei de Joule. 
Potência elétrica. Conversão de grandezas elétricas. Materiais condutores e isolantes. Resistência. Instalações de redes de 
distribuição. Componentes elétricos. Componentes eletrônicos. 
ELETRICISTA DE AUTO 
- Instalação de sistemas e componentes elétricos em veículos automotores. 
- Localização e reparo de defeitos em sistemas e componentes elétricos de veículos automotores, tais como: motores de arranque, 
dínamos, alternadores, entre outros. 
- Enrolamento de motores de arranque, dínamos e bobinas.  
- Instalação, reparo e conservação de baterias e outros tipos de acumuladores elétricos. 
- Baterias com carga rápida ou lenta. 
- Utilização, guarda, conservação e limpeza dos materiais, ferramentas, instrumentos e equipamentos peculiares ao trabalho. 
- Tarefas afins. 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
- Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, atualização e Legislação Complementar; 
- Resoluções do CONTRAN;  
- Noções básicas de: mecânica, operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos, veículos pesados, tais como 
trator, trator de lâmina, motoniveladora, pá carregadeira, esteira, retroescavadeira e outros, e implementos agrícolas em geral; 
- Instrumentos e ferramentas; 
- Conhecimentos operacionais de eletricidade das máquinas; 
- Conhecimento de sistema de funcionamento dos componentes dos equipamentos como: leitura do painel, nível de óleo, de água, 
condições de freio, pneus, etc; 
- Diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos;  
- Lubrificação e conservação do veículo;  
- Normas de segurança do trabalho e do trânsito e uso de equipamentos de proteção individual. 
E PROVA PRÁTICA, que será realizada na mesma data, logo após a prova escrita. 
PADEIRO 
- Técnicas de Panificação; 
- Higiene pessoal e dos alimentos; 
Noções básicas de: 
- Enfermidades parasitárias ou verminoses (definição, causas e prevenção); 
- Contaminação (definição e principais agentes); 
- Toxinfecção (definição e principais agentes);  
- Normas de segurança do trabalho e uso de equipamentos de proteção individual.  
PEDREIRO 
- Mecânica de solos, fundações, obras de terra; 
- Estruturas de concreto; 
- Noções de construção civil; 
- Instalações na construção civil; 
- Noções de hidráulica; 
- Noções de saneamento; 
- Estruturas metálicas e de madeira; 
- Noções de pavimentação e vias públicas; 
- Ciência do ambiente e segurança do trabalho. 
SERRALHEIRO 
- Tratamento térmico. Limas. Metrologia (conversão de medidas e uso de instrumentos: paquímetro, escala, micrômetro, 
goniômetro). Projeção de desenhos em projeção ortogonal. Sinais de acabamento. Aço carbono. Tolerância. Velocidade de corte. 
Medidas angulares. Brocas. Serra manual. Rebites. Régua graduada. 
- Torno - Torno Mecânico horizontal. Simbologia de acabamento. Fluidos de corte. Recartilha. Ferramentas de corte (ângulos e 
aplicações). Cálculos de roscas. Velocidade de corte e rotação por minuto. Anel graduado nas máquinas ferramentas. Cálculos de 
cones. Roscas (sistemas, perfis e características). Comparador - conhecimentos, leitura e interpretação de desenho mecânico. 
- Fresa - Características técnicas da fresadora/generalidades, funções e acessórios. Cálculos de engrenagem. Cálculos de R.P.M.. 
Condições funcionais em momentos de trabalho na fresadora. Leitura e interpretação de desenhos técnicos mecânicos. 
- Teoria eletrônica. Fontes de eletricidade. Magnetismo. Eletricidade de Dinâmica: circuitos elétricos, associações de resistores, Lei 
de OHM, Lei de KIRCHHOFF, Lei de JOULE, potência elétrica. Múltiplos e submúltiplos de unidades elétricas. Instrumentos de 
medição elétrica. Capacitância. Motores elétricos de corrente alternada e contínua. 



ENSINO FUNDAMENTAL (1º grau) COMPLETO 
CARGOS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO; AUXILIAR DE CADASTRO; REGENTE DE CORAL MUNICIPAL.  
PORTUGUÊS (todos os cargos) 
- Interpretação de textos; 
- Ortografia; 
- Emprego de crase; 
- Acentuação gráfica; 
- Flexão dos substantivos e adjetivos; 
- Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação; 
- Conjugação verbal; 
- Concordância verbal e nominal; 
- Pontuação; 
- Regência verbal; 
- Análise sintática. 
MATEMÁTICA (todos os cargos) 
- Operações fundamentais com números naturais: resolução de problemas; 
- Operações com números racionais; 
- Frações ordinárias e decimais; 
- Sistema métrico decimal: medidas de comprimento, superfície, volume e capacidade; 
- Problemas envolvendo perímetro e área de figuras planas; 
- Estatísticas; 
- Porcentagem; 
- Juros simples; 
- Regra de três simples; 
- Razões e proporções. 
CONHECIMENTOS GERAIS 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO e 
AUXILIAR DE CADASTRO 
- Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; 
Nacionalidade e Cidadania; Direitos e Partidos Políticos.  
- Atualidades: Social, Econômica e Política.  
- Noções elementares de Informática; 
- Windows;  
- Word; 
- Excel; 
- Internet. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
REGENTE DE CORAL MUNICIPAL 
1. Expressão Musical; 
2. Repertório Musical; 
3. Música na Vida Humana; 
4. Musicalização; 
5. Regência; 
6. Vozes; 
7. Compassos; 
8. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990.  
 
ENSINO MÉDIO (2º grau) COMPLETO 
CARGOS: ASSISTENTE TÉCNICO AGROPECUÁRIO; DESENHISTA DE CADASTRO; TÉCNICO EM RAIO X. 
PORTUGUÊS (todos os cargos) 
- Ortografia oficial; 
- Acentuação gráfica; 
- Emprego de crase; 
- Pontuação; 
- Flexão nominal e verbal;  
- Semântica; 
- Concordância verbal e nominal; 
- Emprego de tempos e modos verbais; 
- Vozes do verbo; 
- Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação; 
- Fonema; 
- Interpretação de texto; 
- Análise sintática. 
MATEMÁTICA (todos os cargos) 
- Números inteiros: operações e propriedades; 
- Regra de três simples e composta;  
- Razões e proporções; 
- Estatística;  
- Equações de primeiro e segundo graus e sistemas;  
- Progressões aritméticas e geométricas; 
- Porcentagem; 
- Juros simples e compostos; 
- Sistema de medidas; 
- Geometria plana e espacial 
- Frações ordinárias e decimais; 



- Múltiplos e divisores. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
ASSISTENTE TÉCNICO AGROPECUÁRIO 
Noções básicas de: 
- Agrotóxico; 
- Organização rural; 
- Solo; 
- Microbacia hidrográfica; 
- Legislação rural e meio ambiente; 
- Zootecnia: bovino, equino, caprino, ovino e suíno; 
- Apicultura, piscicultura e outras culturas;  
- Fitotecnia: milho, feijão, amendoim, soja, trigo, café, citrus, melancia, abacaxi, maracujá, arroz, etc. 
DESENHISTA DE CADASTRO 
- Desenho técnico: arquitetônico, de instalações, de estrutura, de topografia. Mecânica de solos. Obras de terra. Técnicas 
construtivas (fundações, coberturas, etc.). Especificação de materiais. Drenagem. Cortes e aterros. Noções de pavimentação e vias 
públicas. Ciência do ambiente e segurança do trabalho. 
- Topografia geral: escalas, interpretação de plantas, cálculo de áreas.  
- Instrumentos e ferramentas.  
- Organização rural; 
- Solo; 
- Microbacia hidrográfica; 
- Legislação rural e meio ambiente.  
- Noções de informática: Auto-cad, Windows, Word e Excel 
TÉCNICO EM RAIO X  
- Conhecimentos fundamentais de eletricidade aplicados a radiologia - Teoria eletrônica, medidas elétricas; 
- Aparelho de raio x - gerador de alta tensão-transformador, condensador, tubo de rx; 
- Fundamentos do processo radiográfico - filmes - Ecrans; 
- Noções de proteção radiológica, proteção do paciente, proteção do pessoal técnico; 
- Noções elementares de anatomo-fisiologia humana; 
- Noções de efeitos biológicos de radiações ionisantes, efeitos sobre a pele, gônodas, doses permissíveis; 
- Código de Ética Profissional; 
- Técnicas radiológicas sistemáticas das regiões do corpo, técnica exploratória do esqueleto, aparelho respiratório, diafragma e 
grandes vasos, exploratória do tubo digestivo, vesícula biliar, aparelho urinário e técnica radiológica da planigrafia linear;  
- Princípios do Sistema Único de Saúde.  

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
CARGOS: ENFERMEIRO; FISCAL DE TRIBUTOS; MÉDICO CARDIOLOGISTA; MÉDICO CLÍNICO GERAL; MÉDICO 
DERMATOLOGISTA; MÉDICO DO TRABALHO; MÉDICO GINECOLOGISTA; MÉDICO NEUROLOGISTA; MÉDICO 
OFTALMOLOGISTA; MÉDICO ORTOPEDISTA; MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA; MÉDICO PEDIATRA; MÉDICO 
PSIQUIATRA. 
PORTUGUÊS (todos os cargos) 
- Ortografia oficial; 
- Acentuação gráfica; 
- Emprego de crase; 
- Pontuação; 
- Flexão nominal e verbal;  
- Semântica; 
- Concordância verbal e nominal; 
- Emprego de tempos e modos verbais; 
- Vozes do verbo; 
- Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação; 
- Fonema; 
- Interpretação de texto; 
- Análise sintática. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
ENFERMEIRO  
1. Cuidado de Enfermagem na Administração de Medicamentos 
2. Cuidado de Enfermagem à pessoa portadora de Diabetes Mellitus 
3. Cuidado de Enfermagem à pessoa portadora de Hipertensão Arterial 
4. Cuidado de Enfermagem ao Recém Nascido 
5. Cuidado de Enfermagem à Gestante e Puérpera 
6. Princípios básicos aplicados à prática da enfermagem: 
• Nutrição e hidratação 
• Regulação térmica 
• Assepsia médica e cirúrgica 
• Técnicas de curativos 
7. Vigilância Epidemiológica 
• Doenças de notificação compulsória 
• Conceitos 
• Medidas de controle das doenças transmissíveis  
• Imunização 
7. Ética em Saúde, Código de Ética na Enfermagem e Legislação Profissional  
8. Políticas de Saúde e Sistema Único de Saúde 
9. Medidas de Biossegurança e Precauções Padrão 



10. Esterilização e Desinfecção 
11. Portarias Ministeriais que regulamentam a política de Atenção às Urgências 
12. Cinemática do trauma 
13. Protocolo do atendimento inicial ao traumatizado 
14. Abordagem em situações de urgência do tipo: 
• Traumatismo raquimedular 
• Lesões torácidas 
• Choque 
• Traumatismo crânio encefálico 
• Protocolo de crise hipertensiva 
• Protocolo da reanimação cardirespiratória 
• O atendimento de urgência e emergência e o Sistema Único de Saúde 
• Atendimento ao queimado 
• Trauma na gestação 
• Urgências na infância 
FISCAL DE TRIBUTOS 
Matemática:  
- Números inteiros: operações e propriedades; 
- Regra de três simples e composta;  
- Razões e proporções; 
- Equações de primeiro e segundo graus; 
- Progressões aritméticas e geométricas; 
- Porcentagem; 
- Juros simples e compostos; 
- Sistema de medidas; 
- Geometria plana; 
- Frações ordinárias e decimais; 
- Múltiplos e divisores. 
Conhecimentos Específicos:  
- Contabilidade Pública e Privada; - Plano de Contas; - Teoria da Contas, Conceito das Contas, Método das Partidas Dobradas; - 
Livros Contábeis Obrigatórios e Facultativos; - Livro Diário, Razão e Balancete de Verificação; - Balanço Geral; - Orçamento 
Programa; - Diretrizes Orçamentárias; - Conciliação Bancária; - Análise Contábil e Análise Financeira; 
- Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101/2000;  
- Lei nº 4.320/64; 
- Noções de Direito Administrativo:  
1) Princípios informativos da administração pública. 
2) Ato administrativo: conceito, classificação, requisitos e revogação. Atos administrativos vinculados e discricionários. O mérito do 
ato administrativo. 
3) Vícios do ato administrativo. Atos administrativos nulos e anuláveis.  
4) Administração direta e indireta. Autarquia. Sociedade de economia mista. Empresa pública. Fundação pública. Agências 
reguladoras e executivas. 
5) Poderes da administração: hierárquico; disciplinar; regulamentar e de polícia. Poder de polícia: conceito. Polícia judiciária e 
polícia administrativa. As liberdades públicas e o poder de polícia. 
6) Responsabilidade civil do Estado: fundamentos; responsabilidade sem culpa; responsabilidade por ato do servidor e por ato 
judicial. Ação regressiva. 
7) Controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos: limites, privilégios da administração e meios de controle. 
8) Bens públicos. Imprescritibilidade e impenhorabilidade. 
9) Agentes públicos. Servidor público e funcionário público. Direito de sindicalização e direito de greve do servidor público. Natureza 
jurídica da relação de emprego público. Agentes políticos. 
10) Improbidade Administrativa. 
11) Inquérito civil público: natureza, objeto, instauração e conclusão. Ajustamento de conduta. 
12) Serviço público: conceito; caracteres jurídicos; classificação e garantias. 
- Noções de Direito Civil:  
(obs.: considerando-se o novo Código Civil) 
1) Da lei. Eficácia espacial e temporal; principio da irretroatividade da lei. Revogação, derrogação e abrogação. Direito adquirido. 
2) Das pessoas. Naturais: personalidade e capacidade; modalidades, modificações e direitos. Da Ausência. Jurídicas. Espécies, 
personificação, direitos e obrigações. As Fundações. Grupos jurídicos não personificados. Despersonalização e responsabilidades. 
Domicílio e Residência. 
3) Dos fatos jurídicos. Negócios e atos jurídicos. Definições, espécies, pressupostos de validade, prova, defeitos e invalidades. 
Modalidades dos negócios jurídicos. Teoria das nulidades. Atos ilícitos. Boa-fé objetiva e subjetiva. Prescrição e Decadência. 
4) Dos bens e suas classificações. Do bem de família. 
5) Das obrigações. Conceito, modalidades, transmissão, adimplemento e extinção. Obrigações líquidas e ilíquidas. Cláusula penal. 
Do inadimplemento. Responsabilidade extracontratual. 
6) Dos contratos. Disposições gerais. Da extinção dos contratos: exceção do contrato não cumprido e da resolução por onerosidade 
excessiva. Das várias espécies de contrato: compra e venda; doação; empréstimo - comodato e mútuo; prestação de serviço; 
empreitada; depósito; mandato; transação. Locação de imóvel residencial ao empregado e direito de retomada. Do enriquecimento 
sem causa. 
7) Hierarquia, integração e interpretação da lei. Métodos de interpretação. Analogia, Princípios Gerais do Direito e Eqüidade. 
8) Da responsabilidade civil. Das preferências e privilégios creditórios. 
- Noções de Direito Comercial:  
(Obs.: considerando-se o novo Código Civil) 
1) Do Comerciante e dos atos de comércio. 
2) Títulos de crédito: conceito, natureza jurídica e espécies - letra de câmbio, duplicata, cheque, warrant. 
3) Contratos mercantis: alienação fiduciária em garantia; arrendamento mercantil (leasing); franquia (franchising); faturização 
(factoring); representação comercial, concessão mercantil. 



4) Concordata: normas gerais, espécies e efeitos. Falência: caracterização, espécies, efeitos da sentença declaratória da falência, 
administração da falência, habilitação dos créditos. Liquidação extrajudicial de sociedades e instituições financeiras. Noções gerais. 
5) O Código de Defesa do Consumidor: princípios de regência, interpretação e ônus da prova. Desconsideração da personalidade 
jurídica. Interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. 
- Noções de Direito Tributário:  
1) Código Tributário Nacional; 
2) Conceito e conteúdo; 
3) Tributo; 
4) Sistema Tributário Nacional; 
5) Legislação Tributária; 
6) Obrigação Tributária; 
7) Responsabilidade Tributária; 
8) Crédito Tributário; 
9) Administração Tributária; 
10) Contencioso Tributário.  
- Noções de Direito Previdenciário:  
1) Seguridade social: conceito e princípios (constitucionais). 
2) Da organização da seguridade social. 
3) Do custeio da seguridade social: sistema de financiamento, contribuições, isenções, remissão e anistia. Hipóteses de incidência 
de contribuição. Arrecadação e recolhimento das contribuições. Responsabilidade pelo recolhimento. Prescrição e decadência. 
4) Previdência social: conceito e princípios. Beneficiários e prestações da previdência social. Benefícios. Elementos básicos de 
cálculo do valor dos benefícios. Acidente do trabalho. Seguro-desemprego. Cumulação de benefícios e prescrição. 
- Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos Sociais; 
Nacionalidade e Cidadania; Direitos e Partidos Políticos. Do Sistema Tributário Nacional.  
- Lei Orgânica do Município; 
- Código Tributário Municipal – Lei Complementar nº 013, de 05/12/2001;  
- Atualidades: Social, Econômica e Política;  
- Noções de Informática; Windows; Word; Excel. 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 
- Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho cardiovascular. Métodos diagnósticos: 
eletrocardiograma, ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética, radiologia. Cardiopatias congênitas 
cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Doença reumática. Valvopatias: 
diagnóstico e tratamento. Miocardiopatias: diagnóstico e tratamento. Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias 
cardíacas: diagnóstico e tratamento. Marca-passos artificiais. Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar. Síncope. Doenças do 
pericárdio. Doenças da aorta. Embolia pulmonar. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. Infecções pulmonares. 
- Princípios do Sistema Único de Saúde.  
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
1. Doenças infecciosas e parasitárias: Rubéola, Sarampo, Caxumba, Encefalites, Varicela Zoster, Hepatites, Raiva, Mononucleose, 
Enteroviroses , Herpes simples, Difteria, Salmoneloses, Tuberculose, Hanseníase, Estreptococcias, Blenorragia, Conjuntivites, 
Parasitoses Intestinais; Chagas, Toxoplasmose, Esquistossomose, Lues, Escabiose, Pediculose, Blastomicose, Candidiase, 
Calazar, Malária, Meningites, AIDS 
2. Epidemiologia especial: Características do agente, hospedeiros e meios importantes para transmissão. Aspectos mais 
importantes dos diagnósticos clínico e laboratorial e do tratamento. Medidas e Profilaxia. Cólera, Difteria, Doenças de Chagas, 
Doenças Meningocócicas, Esquistossomose, Dengue, Febre amarela, Febre Tifóide, Hanseníase, Hepatite por vírus, Leptospirose, 
Leishmaniose, Malária, Meningite Bacteriana e Virais, Poliomielite, Raiva Humana, Sarampo, Tétano, Tuberculose. Epidemiologia 
Operacional: Notificação Compulsória 
3. Doenças da nutrição e metabolismo: Avitaminose, Desnutrição, Obesidade e Osteoporose, Diabetes Metabólica, Dislipidemia 
4. Aparelho digestivo: Doenças do Esôfago, Úlcera péptica, Neoplasias Gastrointestinais, Diarréias Agudas e Crônicas, 
Insuficiências Hepáticas, Cirroses, Colelitiases e Colecistites, Pancreatite, Hepato Esplenomegalia; Diagnóstico Diferencial do 
abdômen Agudo; Patologias anorretais (fistula anal, hemorróidas) 
5. Doenças respiratórias: Infecções de vias aéreas superiores e inferiores; Asma brônquica, Bronquite Crônica e Enfizema 
Pulmonar; Supurações Pulmonares 
6. Anemias 
7. Hipertensão Arterial Sistêmica, Miocardiopatias 
8. Manejo diagnóstico e clínico dos sistemas: vertigem, fadiga e dor crônica 
9. Transtornos depressivos e de Ansiedade 
10. Síndrome Demencial 
11. Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde  
MÉDICO DERMATOLOGISTA  
- Anatomia e fisiologia da pele; Erupções eczematosas; Erupções eritêmato-escamosas; Erupções eritêmato-purpúricas; Erupções 
pápulo-pruriginosas; Erupções vésico-bolhosas; Distúrbios atróficos e escleróticos; Acne e erupções acneiformes; Discromias; 
Lúpus eritematoso, dermatomiosite, esclerodermias, doenças do tecido conectivo e subcutâneo; Afecções vasculares; Afecções 
granulomatosas e inflamatórias não-infecciosas; Piodermites e outras infecções bacterianas; Hanseníase, tuberculose cutânea e 
outras micobacterioses; Infecções bacterianas e doenças sexualmente transmissíveis; Sífilis e outras treponematoses; Micoses 
superficiais; Leishmaniose tegumentar americana e outras dermatoses zooparasitárias; Erupções por drogas e toxinas; Tumores 
benignos e malignos da pele; Linfomas e outros processos malignos; Doenças dos lábios e da cavidade oral; Dermatoses 
ocupacionais; Dermatoses da pele infantil; Dermatoses da pele idosa; Reações aos agentes mecânicos, calor e frio. 
- Princípios do Sistema Único de Saúde.  
MÉDICO DO TRABALHO 
1. Conceitos Básicos em Saúde Ocupacional:  
- Conceitos de dano ou agravo á saúde; 
- Classificação do dano ou agravo á saúde; 
- Acidente de Trabalho; 
- Processo Saúde e Doença em saúde ocupacional; 
- PCMSO, exames admissionais, demissionais e perícias. 



2. Patologias do Trabalho relacionadas aos sistemas e aparelhos (conceito, diagnóstico, tratamento, prognóstico, intervenção em 
ambiente de trabalho e prevenção): 
- Sistema Respiratório: Asma Ocupacional, Silicose, Doenças associadas ao asbesto, Pneumocomicoses, Pneumunite por 
hipersensibilidade, Câncer Ocupacional do trato respiratório; 
- Dermatoses ocupacionais; 
- Doenças do Sistema Músculo Esquelético – LER / DORT e outras; 
- Sangue e Órgãos formadores; 
- Sistema Imunológico; 
- Sistema Nervoso; 
- Psicopatologia e Psicodinâmica no trabalho; 
- Aparelho Cardiovascular; 
- Rins e Trato Urinário; 
- Aparelho Digestivo; 
- Órgãos do sentido – Audição; 
- Efeitos do Trabalho sobre a reprodução. 
3. Outras Patologias e Problemas e Específicos do Trabalho; 
- Trabalho agrícola e sua relação com o processo saúde/doença; 
- Trabalho em turnos e sua relação com o processo saúde/doença 
- Trabalho em ambiente hiperbárico; 
- Intoxicações exógenas agudas relacionadas ao trabalho; 
- Relação ambiente de trabalho e doenças do trabalho; 
- Avaliação do trabalho e do ambiente do trabalho. 
- Inspeção de rotina e local de trabalho 
- Estratégias de controle; 
- Análise do processo de trabalho; 
- Características de mão de obra. 
4. Legislações em Saúde do Trabalhador e pertinentes ao SUS: 
- Normas Regulamentadoras NR, da Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho (NR 7,9,15,16,17,18 e 24 e Normas Rurais 
NRR1 e NRR5) Lei n° 6.514, de 22 de dezembro de 1977. 
- Constituição da República Federativa do Brasil, Título VIII, Capítulo II, seção II da Saúde, Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 
e Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Capítulo V – Do Meio Ambiente. 
- Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, Capítulo V, da Segurança e da Medicina do Trabalho. 
- Código Sanitário do Estado de São Paulo, Título II – Saúde e Trabalho. 
- Código de Saúde do Estado de São Paulo, 1995. Título I, Capítulo IV, Seção IV, dos Locais de Trabalho. 
5. Conceitos em epidemiologia descritiva e analítica. 
MÉDICO GINECOLOGISTA 
1. Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde  
GINECOLOGIA 
1. Consulta Ginecológica: anamnese e exame físico 
2. Mecanismos de regulação do ciclo menstrual 
3. Infecção genital: trato genital inferior 
4. Dor pélvica crônica 
5. Amenorréia: primária e secundária 
6. Tensão pré-menstrual 
7. Dismenorréia 
8. Endometriose 
9. Hemorragia uterina disfuncional 
10. Distopia genital: prolápso uterino, retocele, enterocele e rotura perineal 
11. Incontinência urinária 
12. Doenças sexualmente transmissíveis: sífilis, gonorréia, clamídia, cancro mole, herpes genital, linfogranuloma venéreo, 
donovanose, papiloma vírus humano e AIDS 
13. Climatério 
14. Hiperprolactinemia 
15. Colo uterino: propedêutica, patologias benignas, neoplasia intraepitelial do colo e câncer 
16. Mama: propedêutica, alterações funcionais benignas, tumores benignos, câncer e infecções 
17. Planejamento familiar 
18. Atendimento à mulher vítima de violência sexual 
OBSTETRÍCIA 
1. Obstetrícia fisiológica: 
• Assistência pré-natal  
• Aspectos comportamentais e emocionais na puerperalidade  
• Fármacos na gravidez  
• Vacinas na gestação  
2. Síndromes hemorrágicas: 
• Hemorragias na primeira metade da gravidez 
• Hemorragias na segunda metade da gravidez 
3. Patologias da gestação: 
• Hiperemese gravídica 
• Doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG) 
• Doença hemolítica perinatal pelo fator Rh 
• Amniorrexe prematura 
• Restrição do crescimento intra-uterino 
• Gestação prolongada 
• Aspectos obstétricos da prematuridade 
• Óbito fetal 



• Gestação múltipla 
• Polidrâmnio 
• Oligoâmnio 
• Morte materna 
4. Intercorrências clínicas na gravidez 
• Sífilis 
• Rubéola 
• Toxoplasmose 
• Hepatites Virais 
• Hipertensão Arterial Crônica 
• Cardiopatias 
• Diabetes Mellitus 
• Infecção do Trato urinário 
• Anemias 
• Verminoses 
• Obesidade 
• Acompanhamento da gestante HIV positivo 
5. Intercorrências ginecológicas na gravidez 
• Vulvovaginites e Cervicites 
• Papilomavírus Humano (HPV) 
• Herpes Genital 
• Lesões precursoras do Carcinoma do Colo Uterino 
6. Puerpério 
• Anticoncepção no puerpério 
• Aleitamento Materno – manejo clínico 
• Inibição ou supressão de lactação 
• Infecção puerperal 
7. Propedêutica subsidiária 
• Ultra-sonografia em obstetrícia 
• Amniocentese – indicações e técnica 
MÉDICO NEUROLOGISTA 
- Semiologia neurológica; Cefaléias; Algias crânio-faciais; Acidente vascular cerebral; Manifestações neurológicas das doenças 
sistêmicas; Epilepsias; Infecções do sistema nervoso; Comas; Miopatias; Neuropatias periféricas; Demências; Distúrbios dos 
movimentos; Síndrome de hipertensão intra-craniana; Doenças desmielinizantes; Conhecimentos gerais de Clínica Médica. 
- Princípios do Sistema Único de Saúde.  
MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
1. Exame subjetivo do olho 
2. Exame objetivo do olho 
3. Refração ocular 
- Vícios de refração 
- Diagnósticos do vícios de refração 
- Correção dos vícios de refração 
4. Perturbações da motilidade ocular (forias e tropias) 
5. Traumatismos oculares  
6. Afecções do segmento anterior 
7. Afecções do cristalino 
8. Glaucoma 
9. Afecções da cória-retina, nervo óptico e vias ópticas 
10. Terapêutica oftalmológica  
11. Oftalmologia Sanitária 
- Prevenção de cegueira 
- Higiene visual do trabalho 
- Princípios do Sistema Único de Saúde.  
MÉDICO ORTOPEDISTA 
- Anatomia músculo-esquelético; Fisiologia articular e bio-mecânica; Semiologia; Conceitos de micro-cirurgia; Infecções; 
Amputações e próteses; Tumores ósseos; Artroplastias; Artrodeses; Lesões traumáticas das articulações; Anomalias congênitas; 
Fraturas e luxações na criança e no adulto; Anomalias posturais; Patologias do sistema nervoso. 
- Princípios do Sistema Único de Saúde.  
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 
- Anatomia e fisiologia da cavidade bucal e faríngea; Faringites; Patologia das glândulas salivares; Tumores benignos e malignos da 
cavidade bucal e faríngea; Anatomia e fisiologia da laringe; Laringite; Disfonias; Tumores benignos e malignos da laringite; Anatomia 
e fisiologia das fossas nasais e seios da face; Epistaxe; Rinites; Sinusites; Complicações de sinusites; Síndrome de obstrução nasal; 
Tumores benignos e malignos das fossas nasais e seios da face; Anatomia e fisiologia do ouvido; Exame funcional do aparelho 
acústico; Otites externas; Otites médias; Complicações das otites; Vertigem periférica e central; Patologia do nervo facial; Tumores 
benignos e malignos do ouvido; Prótese auditiva; Distúrbios da fala; Granulomas otorrinolaríngeos; Alergias em otorrinolaringologia. 
- Princípios do Sistema Único de Saúde.  
MÉDICO PEDIATRA 
- RN normal, Puericultura, Patologias neonatais. 
- Crescimento e desenvolvimento (dados somatométricos e avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor). 
- Alimentação no primeiro e segundo ano de vida, aleitamento materno. 
- Vacinação. 
- Desnutrição Protéico - Energético, Anemias e Hipovitaminoses. 
- Patologias do Aparelho Cardio-Respiratório (cardiopatias congênitas, insuficiência cardíaca, disritmias cardíacas, hipertensão 
arterial, endocardite infecciosa, miocardite, infecções respiratórias agudas: rinofaringites, faringoamigdalites, laringites, otite média 
aguda, bronquites, bronquiolites, pneumonias e broncopneumonias, sinusopatias, asma brônquica, tuberculose, corpo estranho em 



árvore traquiobrônquica). 
- Patologias do trato gastrointestinal (diarréia aguda, diarréia persistente, dor abdominal recorrente, constipação intestinal crônica, 
reflexo gastro-esofágico, vômitos, conduta diagnóstica, abdomen agudo (apendicite aguda, obstrução por áscaris), hepatites. 
- Distúrbio hidroeletrolíticos e metabólicos (desidratação - terapia de reidratação oral) 
- Patologias do Sistema Nervoso (síndrome epiléptica, cefaléias, micro e macrocefalias, meningite e meningoencefalites). 
- Patologias do aparelho genito-urinário (infecção do trato urinário, glomerulonefrite difusa aguda, hipertensão arterial, síndrome 
nefrótico, hematúrias na infância, vulvovaginites, fimose, parafimose, aderências prepuciais, hidrocele, torção testicular, hipospadia 
e epispádia). 
- Adenomegalias regionais e generalizadas. 
- Doenças infecto contagiosas e parasitárias. 
- Intoxicações agudas e acidentes na infância. 
- Principais tumores na infância. 
- Indicadores de Saúde e conceitos básicos utilizados em Epidemiologia. 
- SUS (Sistema Único de Saúde). 
MÉDICO PSIQUIATRA  
- Delirium, Demência, Transtorno Amnéstico e outros Transtornos Cognitivos e Transtornos mentais devido a uma condição médica 
geral. 
- Aspectos Neuropsiquiátricos de infecção pelo HIV. 
- Esquizofrenia. 
- Outros Transtornos Psicóticos. 
- Transtornos do Humor. 
- Transtornos de Ansiedade. 
- Transtornos Somatoformes. 
- Transtornos de Personalidade. 
- Alcoolismo. 
- Psicofarmacologia. 
- Psicoterapia breve e intervenção de crise. 
- Suicídio. 
- Urgência Psiquiátrica. 
- Psiquiatria Comunitária. 
- Epidemiologia e Saúde Mental. 
- Política de Saúde Mental. 
- Princípios do Sistema Único de Saúde.  
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