
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2006 
EDITAL DE INSCRIÇÕES 

EDITAL Nº 01/2006 
A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA, nos termos da legislação vigente, 
torna pública a abertura de inscrições de Concurso Público para preenchimento de cargos, conforme consta a seguir, o qual 
reger-se-á pelas Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, sob organização e aplicação da ÁPICE CONCURSOS 
PÚBLICOS LTDA. 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
I – DOS CARGOS E DAS VAGAS 
1. O concurso público destina-se ao preenchimento das vagas dos cargos adiante discriminados, atualmente vagos, e 

daqueles que vierem a existir ou os que forem criados, dentro do prazo da validade do Concurso.  
1.1. Os cargos, número de vagas, salários, jornada de trabalho semanal e os requisitos são os estabelecidos nas 

tabelas que seguem: 
1.1.1. Ensino Médio Completo 

Cargos Vagas Vencimento Jornada 
Trabalho 
Semanal 

Requisitos 

Auxiliar de Consultório Dentário 02 R$ 583,24 40 Ensino Médio Completo, Curso de 
Auxiliar de Consultório Dentário e 
Registro no CRO. 

Auxiliar de Enfermagem 46 R$ 583,24 40 Ensino Médio Completo, Curso de 
Auxiliar de Enfermagem e Registro 
no COREN. 

Técnico de Radiologia 02 R$ 1.005,38 40 Ensino Médio Completo, Curso 
Técnico de Radiologia e Registro no 
CRTR. 

1.1.2. Ensino Superior Completo 
Cargos Vagas Vencimento Jornada 

Trabalho 
Semanal 

Requisitos 

Enfermeiro I 01 R$ 1.260,36 40 Graduação em Enfermagem e 
Registro no COREN. 

Farmacêutico-Bioquímico I 07 R$ 1.260,36 40 Graduação em Farmácia-
bioquímica e Registro no CRF. 

Fisioterapeuta I 06 R$ 1.260,36 40 Graduação em Fisioterapia e 
Registro no CREFITO. 

Fonoaudiólogo I 01 R$ 1.260,36 40 Graduação em Fonoaudiologia e 
Registro no CRFA. 

Médico I 
Angiologista 

01 R$ 1.613,37 20 Graduação em Medicina, Título de 
Especialista em Angiologia e 
Registro no CRM. 

Médico I 
Cardiologista 

01 R$ 1.613,37 20 Graduação em Medicina, Título de 
Especialista em Cardiologia e 
Registro no CRM. 

Médico I 
Clínico Geral 

02 R$ 1.613,37 20 Graduação em Medicina e Registro 
no CRM. 

Médico I 
Dermatologista 

01 R$ 1.613,37 20 Graduação em Medicina, Título de 
Especialista em Dermatologia e 
Registro no CRM. 

Médico I 
Endocrinologista 

01 R$ 1.613,37 20 Graduação em Medicina, Título de 
Especialista em Endocrinologia e 
Registro no CRM. 

Médico I Gastroenterologista 01 R$ 1.613,37 20 Graduação em Medicina, ou Título 
de Especialista em 
Gastroenterologia e Registro no 
CRM. 

Médico I 
Geriatra 

01 R$ 1.613,37 20 Graduação em Medicina, Título de 
Especialista em Geriatria e 
Registro no CRM. 

Médico I 
Ginecologista/Obstetra 

03 R$ 1.613,37 20 Graduação em Medicina, Título de 
Especialista em Ginecologia / 
Obstetrícia e Registro no CRM. 

Médico I 
Infectologista 

01 R$ 1.613,37 20 Graduação em Medicina, Título de 
Especialista em Infectologia e 
Registro no CRM. 

Médico I 01 R$ 1.613,37 20 Graduação em Medicina, Título de 



Oncologista Especialista em Oncologia e 
Registro no CRM. 

Médico I Otorrinolaringologista 01 R$ 1.613,37 20 Graduação em Medicina, Título de 
Especialista em 
Otorrinolaringologia e Registro no 
CRM. 

Médico I 
Neurologista 

01 R$ 1.613,37 20 Graduação em Medicina, Título de 
Especialista em Neurologia e 
Registro no CRM. 

Médico I 
Oftalmologista 

01 R$ 1.613,37 20 Graduação em Medicina, Título de 
Especialista em Oftalmologia e 
Registro no CRM. 

Médico I 
Ortopedista 

02 R$ 1.613,37 20 Graduação em Medicina, Título de 
Especialista em Ortopedia e 
Registro no CRM. 

Médico I 
Pediatra 

03 R$ 1.613,37 20 Graduação em Medicina, Título de 
Especialista em Pediatria e 
Registro no CRM. 

Médico I 
Psiquiatra 

03 R$ 1.613,37 20 Graduação em Medicina, Título de 
Especialista em Psiquiatria e 
Registro no CRM. 

Médico I 
Radiologista 

01 R$ 1.613,37 20 Graduação em Medicina, Título de 
Especialista em Radiologia e 
Registro no CRM. 

Médico I 
Reumatologista 

01 R$ 1.613,37 20 Graduação em Medicina, Título de 
Especialista em Reumatologia e 
Registro no CRM. 

Médico I 
Ultrassonografista 

01 R$ 1.613,37 20 Graduação em Medicina, Título de 
Especialista em Ultrassonografia e 
Registro no CRM. 

Psicólogo I 01 R$ 1.260,36 40 Graduação em Psicologia e 
Registro no CRP. 

Professor PEB I 200 R$ 1.160,73 30 Graduação em Pedagogia ou 
Normal Superior. 

2. A contratação será regida pelo Regime Estatutário. Os vencimentos referidos na tabela constante do item 1 deste 
Capítulo têm como referência o mês de Novembro de 2006.  
2.1. O vencimento poderá ser acrescido de gratificações e outras vantagens estabelecidas em lei municipal.  

3. O candidato aprovado e empossado deverá prestar serviços na cidade de Caraguatatuba, dentro do horário estabelecido 
pela Administração, podendo ser diurno e/ou noturno e em dias de semana, sábados, domingos e feriados civis e 
religiosos.  

4. As atribuições dos cargos encontram-se especificadas no Anexo I. 
5. Será assegurada ao candidato portador de deficiência a reserva de vaga na proporção de 5% (cinco por cento) do total 

dos cargos colocados em concurso, sendo-lhes garantidas condições especiais necessárias à sua participação no 
certame. Se não houver candidatos nessa condição, inscritos ou aprovados, os cargos ficarão liberados para os demais 
candidatos.  
5.1. Os candidatos portadores de deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com os demais 

candidatos, no que se refere a conteúdo e avaliação da prova, data, horário e local de aplicação, e a nota mínima 
exigida, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 683, de 18/9/92, e artigo 4º do Decreto 3.298, de 
20/12/99. 

5.2. O candidato portador de deficiência, quando da inscrição, deverá observar os procedimentos a serem cumpridos 
conforme descrito, também, no Capítulo III - DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. 

II - DAS INSCRIÇÕES 
1. As inscrições deverão ser efetuadas no período de 03 à 14 de janeiro de 2007, pela internet – site 

www.apiceconcursos.com.br - ou pelo banco (pessoalmente ou por procuração).  
1.1. Não será permitida inscrição pelo correio, fac-símile, condicional ou fora do prazo estabelecido.  

2. A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as 
quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.  

3. Para se inscrever, o candidato deverá preencher as condições para provimento do cargo e entregar, na data da 
contratação, a comprovação de: 
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal e demais 

disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter 18 anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os pré-requisitos exigidos para o exercício do cargo; 



g) não registrar antecedentes criminais; 
h) ter aptidão física e/ou mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada, conforme o caso, em avaliação 

médica e/ou psicológica.  
4. O pagamento da importância relacionada neste item, correspondente à inscrição, poderá ser efetuado em dinheiro ou em 

cheque.  
TAXA DA INSCRIÇÃO POR ESCOLARIDADE VALOR (R$) 

Ensino Médio Completo R$ 35,00 
Ensino Superior Completo R$ 50,00 

4.1. A inscrição por pagamento em cheque somente será considerada efetuada após a respectiva compensação.  
4.2. Se, por qualquer razão, o cheque for devolvido, a inscrição do candidato será automaticamente tornada sem efeito.  
4.3. Não será aceita inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelo correio, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, 

DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou fora do período de 
inscrição (de 03 à 14 de janeiro de 2007), ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. O 
pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua efetivação dentro do período de 
inscrição.  

4.4. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da inscrição do 
candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo.  

4.5. Não haverá devolução de importância paga, ainda que a maior ou em duplicidade, nem isenção de pagamento do 
valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado.  

4.6. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.  
5. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou omissão, bem como pelas informações prestadas, 

pessoalmente ou por seu procurador, na ficha de inscrição, podendo ocorrer a não aceitação da mesma.  
5.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições estabelecidas 

neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo 
que aprovado nas provas e que o fato seja constatado posteriormente.  

6. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo à Prefeitura de 
Caraguatatuba o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos, bem como 
aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 

7. No ato de inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste Capítulo, sendo 
obrigatória a sua comprovação quando da posse, sob pena de exclusão do candidato do Concurso Público.  

8. Informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas nos sites www.caraguatatuba.sp.gov.br e 
www.apiceconcursos.com.br e pelo Disque ÁPICE CONCURSOS - telefone (18) 3621-9114.  

9. Para inscrever-se pela internet, o candidato deverá: 
a) acessar o site www.apiceconcursos.com.br, durante o período de inscrição (de 03 à 14 de janeiro de 2007);  
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público de Caraguatatuba; 
c) ler o respectivo Edital e preencher a ficha de inscrição; 
d) efetuar o pagamento da inscrição, de acordo com a tabela do item 4. deste Capítulo, até a data limite para 

encerramento das inscrições (de 03 à 14 de janeiro de 2007).  
9.1. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 

gerado no ato da inscrição, até a data limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário bancário.  
9.2. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à taxa.  
9.3. Às 16 horas (horário de Brasília) do dia 14 de janeiro de 2007, a ficha de inscrição não estará mais disponibilizada 

no site.  
9.4. O descumprimento das instruções para inscrição pela internet implicará a não efetivação da inscrição.  

10. A inscrição pelo banco poderá ser feita pessoalmente ou por procuração, durante o período de (de 03 à 14 de janeiro 
de 2007), nas agências do SANTANDER BANESPA e NOSSA CAIXA NOSSO BANCO de Caraguatatuba, nos dias 
úteis e no horário bancário, onde estarão disponíveis a ficha de inscrição e os comprovantes para pagamento do valor 
da taxa, fornecidos GRATUITAMENTE.  

Agência Cidade Endereço: 
053 – Caraguatatuba, Rua Pedro Marcondes, 102 – Santander Banespa. 

                0336-1 – Caraguatatuba Praça Candido Motta, 163 – Centro – Nossa Caixa. 
10.1. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) apresentar-se na agência autorizada, munido do original de um documento de identificação; 
b) ler o Edital na íntegra, preencher corretamente a ficha de inscrição e os comprovantes de pagamento da 

inscrição, datar e assinar o Termo de Responsabilidade; 
c) pagar a taxa de inscrição, no valor correspondente ao cargo desejado, conforme a Tabela do item 4 deste 

Capítulo.  
10.2. No caso de inscrição por procuração, serão exigidas a entrega do respectivo mandato, acompanhado de cópia 

autenticada do documento de identidade do candidato, e a apresentação da identidade do procurador.  
10.2.1. Deverá ser entregue uma procuração por candidato, que ficará retida junto com a ficha de inscrição.  
10.2.2. O candidato assumirá as conseqüências de eventuais erros cometidos por seu procurador ao efetuar a 

inscrição.  
10.3. A efetivação da inscrição dar-se-á por meio da autenticação bancária na ficha de inscrição e no comprovante do 

pagamento da inscrição – via candidato.  
10.4. A ficha de inscrição deverá ser retida pelo banco, assim como, quando for o caso, a procuração e a cópia 

reprográfica do documento de identidade do mandatário, sendo devolvido o comprovante com a autenticação 
bancária.  



10.4.1. Nenhum outro documento será retido pelo banco, exceto quando se tratar de inscrição por procuração.  
11. Não deverá ser enviada à Prefeitura de Caraguatatuba ou à empresa ÁPICE CONCURSOS qualquer cópia de 

documento de identidade.  
12. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova deverá, no período das inscrições, 

encaminhar, por Sedex ou entregar pessoalmente, de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas, no endereço da ÁPICE 
CONCURSOS – Rua Aquidaban, 37 – Vila Mendonça, Araçatuba/SP – CEP 16.010-110, solicitação detalhada dos 
recursos necessários para a realização da prova.  
12.1. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido neste sub item, não terá a 

sua prova especial (ampliada ou braile) preparada ou as condições especiais providenciadas, seja qual for o 
motivo alegado.  

12.2. Para efeito do prazo estipulado neste Capítulo, será considerada, conforme o caso, a data da postagem fixada 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT – ou a data do protocolo firmado pela ÁPICE 
CONCURSOS.  

12.3. O candidato portador de deficiência deverá observar ainda o Capítulo III – DA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO 
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.  

 
III - DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
1. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, especificadas no Anexo I, são 

compatíveis com a deficiência de que é portador.  
2. O candidato inscrito como portador de deficiência deverá especificar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que 

apresenta, observado o disposto no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/99, e, no período de inscrição (de 
03 a 14 de janeiro de 2007) deverá encaminhar, por Sedex ou pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 
horas, à ÁPICE CONCURSOS, Rua Aquidaban, 37 – Vila Mendonça, Araçatuba/SP – CEP 16.010-110, os seguintes 
documentos:  
a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a causa da deficiência, inclusive para 
assegurar previsão de adaptação da sua prova; 
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especificação do Concurso Público para o qual 
está inscrito, e a solicitação de prova especial em braile ou ampliada, ou de condições especiais para a realização da 
prova.  
2.1. Para efeito de prazo estipulado no item 2 deste Capítulo, será considerada a data de postagem fixada pela 

Empresa de Correios e Telégrafos – ECT ou a data do protocolo firmada pela ÁPICE CONCURSOS.  
3. O candidato que não declarar ser portador de deficiência, no ato da inscrição, e não atender ao solicitado no item 2 deste 

Capítulo, não será considerado portador de deficiência, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação, bem 
como não terá sua prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado.  

4. Serão consideradas deficiências aquelas conceituadas pela medicina especializada, de acordo com os padrões 
mundialmente estabelecidos e legislação aplicável à espécie, e que constituam inferioridade que implique em grau 
acentuado de dificuldade para integração social.  

5. Após a contratação do candidato portador de deficiência, não poderá ser argüida para justificar a concessão de 
readaptação do cargo, bem como para aposentadoria por invalidez. 

6. Após o prazo de inscrição, fica proibida qualquer inclusão de candidato na lista específica de portadores de deficiência.  
7. Serão excluídos do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições do cargo e 

também aquele que não comparecer para a Perícia Médica.  
IV – DAS PROVAS 
1. O Concurso constará das seguintes provas: 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 
Cargos Provas Nº de Questões 

Auxiliar de Consultório Dentário 
Auxiliar de Enfermagem 
Técnico de Radiologia 

 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Gerais e História de 
Caraguatatuba 
Conhecimentos Específicos 

 
10 
10 
 

20 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
Cargos Provas Nº de Questões 

Enfermeiro I 
Farmacêutico-Bioquímico I 
Fisioterapeuta I 
Fonoaudiólogo I 
Médico I - Angiologista 
Médico I - Cardiologista 
Médico I - Clínico Geral 
Médico I - Dermatologista 
Médico I - Endocrinologista 
Médico I - Gastroenterologista 
Médico I - Geriatra 
Médico I - Ginecologista/Obstetra 
Médico I - Infectologista 
Médico I - Oncologista 
Médico I - Otorrinolaringologista 
Médico I - Neurologista 
Médico I - Oftalmologista 
Médico I - Ortopedista 
Médico I - Pediatra 
Médico I - Psiquiatra 
Médico I - Radiologista 
Médico I - Reumatologista 
Médico I – Ultrassonografista 
Psicólogo I 

 
Conhecimentos Gerais e História de 
Caraguatatuba 
Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 
 

 
 

20 
15 
45 

 
 
 

Professor PEB I 

 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Gerais e História de 
Caraguatatuba 
Legislação 
Conhecimentos Específicos 
Títulos 

 
10 
10 
 

20 
10 
30 
-- 

2. O Concurso Público constará de prova objetiva, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, e, 
conforme o caso, de prova de títulos, de caráter classificatória.  

2.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de questões de múltipla escolha.  
2.1.1. A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 

apenas 01 (uma) a correta, que versarão sobre o conteúdo programático estabelecido no Anexo II deste 
Edital. 

2.2. A prova de títulos, para os cargos de Professor de Educação Básica I, será aplicada em data posterior, a ser 
divulgada oportunamente, conforme previsto no Capítulo VII – DA PROVA DE TÍTULOS. 

V – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
1. As provas serão realizadas na cidade de Caraguatatuba, em data posterior, a ser divulgada oportunamente na imprensa 

oficial do município e nos sites www.caraguatatuba.sp.gov.br e www.apiceconcursos.com.br.  
1.1. Caso o número de candidatos para prestar a prova exceda a oferta de lugares nos colégios da cidade da prova, a 

ÁPICE CONCURSOS poderá aplicar a prova em municípios vizinhos.  
2. Em caso de ter sido efetivada mais de uma inscrição, o candidato deverá no momento da prova optar por um dos cargos 

do Concurso, sendo considerado ausente no do não comparecimento e tacitamente excluído do Concurso naquele que 
diz respeito.  

3. É de responsabilidade do candidato acompanhar a data, horário e local das diversas fases do Concurso, conforme Edital 
de Convocação, a ser publicado na Imprensa Oficial do Município.  
3.1. O candidato poderá ainda: 

- dirigir-se à sede da Prefeitura de Caraguatatuba, localizada na Rua Luiz Passos Junior, 50, Centro, CEP 11660-
900, Caraguatatuba, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, onde estarão afixadas as informações 
pertinentes, ou  

- verificar o Edital de Convocação, consultando o site  www.apiceconcursos.com.br; ou  



- contatar ÁPICE CONCURSOS, pelo telefone (18) 3621-9114, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. 
4. Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar do Edital de Convocação para a 

prova objetiva, deverá entrar em contato com a ÁPICE CONCURSOS, pelo telefone (18) 3621-9114, de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 horas, para verificar o ocorrido.  
4.1. Ocorrendo o caso constante neste item, poderá o candidato participar do Concurso e realizar a prova, se apresentar 

o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, 
preencher, no dia da prova, formulário específico.  

4.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação da regularidade 
da referida inscrição.  

4.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, sem 
direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela 
decorrentes.  

5. Só será permitida a participação nas provas na respectiva data, horário e no local constante no Edital de Convocação, 
seja qual for o motivo alegado.  
5.1. O horário de início das provas será definido em cada sala/local de aplicação.  
5.2. Não será permitida, em hipótese alguma, realização das provas fora do local designado.  

6. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, 
munido do comprovante de inscrição, caneta de tinta azul ou preta, lápis preto e borracha, e deverá apresentar um dos 
seguintes documentos no original e dentro do prazo de validade, conforme o caso: 
- Cédula de Identidade - RG; ou 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; ou 
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; ou 
- Certificado Militar; ou 
- Carteira Nacional de Habilitação, com fotografia, expedida nos termos da Lei Federal nº 9503, de 23 de setembro de 

1997; ou 
- passaporte, dentro do prazo de validade.  
6.1. Como nenhum documento ficará retido, será exigida a apresentação do original, não sendo aceitas cópias, ainda 

que autenticadas.  
6.2. O documento apresentado deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato 

com clareza.  
6.3. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou quaisquer outros 

documentos diferentes dos anteriormente definidos, inclusive carteira funcional de ordem pública ou privada.  
7. Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie, comunicação entre os candidatos, 

nem a utilização de máquina calculadora, agenda eletrônica ou similar, telefone celular, “BIP”, “walkman”, ou qualquer 
material que não seja o estritamente necessário para a realização da prova.  

8. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento etc., deverão 
ser corrigidos somente no dia da prova em formulário específico.  
8.1. O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 

com as conseqüências advindas de sua omissão.  
9. É terminantemente proibida, sob qualquer alegação, a saída do candidato do local da prova objetiva antes de decorrido o 

tempo de 90 minutos de seu início.  
10. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do candidato.  
11. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá o Caderno de Questões, gabarito intermediário e gabarito 

oficial.  
12. O candidato lerá as questões no Caderno de Questões e marcará suas respostas no Gabarito Oficial.  

12.1. Ao terminar, entregará ao fiscal o Gabarito Oficial com aposição da assinatura no campo próprio e transcrição 
das respostas com caneta de tinta azul ou preta.  

13. O Gabarito Oficial, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção 
eletrônica e deverá ser entregue ao término da prova ao fiscal de sala, conjuntamente com o caderno de questões. O 
candidato, ao final de sua prova, observado o item 9 deste Capítulo, ou ao final da prova, não levará o Caderno de 
Questões.  

14. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que contenha 
mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.  

15. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca 
poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do candidato.  

16. Em hipótese alguma haverá substituição do Gabarito Oficial por erro do candidato.  
17. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, em qualquer das provas: 

- apresentar-se no local constante do Edital de Convocação após o fechamento dos portões; 
- não apresentar documento de identidade exigido no item 6, deste Capítulo; 
- não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
- ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; 
- lançar mão de meios ilícitos para executar a prova; 
- for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadora, livros, notas ou impressos não 

permitidos; 
- estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
- fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer material que não o fornecido pela ÁPICE 

CONCURSOS;  



- não devolver o Gabarito Oficial ou o Caderno de Questões; 
- portar arma, mesmo que possua o respectivo porte; 
- estiver fazendo uso de boné, gorro ou chapéu; 
- agir com descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova, bem como perturbar, 

de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.  
VI - DA PROVA DE TÍTULOS 
1. A data, horário e local para recebimento dos títulos serão divulgados oportunamente na Imprensa Oficial do Município e 

nos sites www.caraguatatuba.sp.gov.br e www.apiceconcursos.com.br.  
2. A Prova de Títulos será classificatória, serão avaliados apenas os Títulos dos candidatos HABILITADOS na prova 

objetiva.  
3. Serão considerados Títulos somente os constantes na Tabela adiante, limitada a pontuação total da Prova de Títulos no 

valor máximo de 10 pontos.  
3.1. Na somatória dos Títulos de cada candidato, os pontos excedentes serão desprezados.  

4. Não serão aceitas apresentações após as datas e horários estabelecidos, nem substituição de documentos entregues e 
nem Títulos que não estejam especificados na tabela.  

5. Não serão avaliados títulos não especificados na tabela.  
6. Será permitida a apresentação dos títulos por procuração mediante entrega do respectivo mandato, com firma 

reconhecida, acompanhado de cópia do documento de identificação do procurador e apresentação do comprovante de 
inscrição.  

7. Não serão aceitos protocolos dos documentos, os quais deverão ser apresentados em cópias reprográficas autenticadas 
ou acompanhadas do original, para serem vistadas pelo receptor, não sendo aceitos protocolos de documentos ou fac-
símile.  

8. Não será computado como título o curso que se constituir em pré-requisito para a inscrição no concurso. Assim sendo, no 
caso de apresentação, para pontuação, dos títulos especificados nos itens “d” e “e” da tabela, o candidato deverá 
apresentar, também, comprovante da habilitação considerada como pré-requisito para provimento do cargo.  

9. Os cursos realizados no exterior deverão ser revalidados por universidades oficiais que mantenham cursos congêneres, 
credenciados junto aos órgãos competentes.  

10. Todos os documentos apresentados, cuja devolução não for solicitada no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a 
partir da homologação do resultado final do concurso, serão inutilizados, devendo a solicitação ocorrer somente após a 
publicação da homologação. 

TÍTULO COMPROVANTES VALOR 
UNITÁRIO 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 

VALOR 
MÁXIMO 

a) Título de Doutor em área 
relacionada à Educação 

3,5 01 3,5 

b) Título de Mestre em área 
relacionada à Educação 

Diploma devidamente 
registrado ou 
declaração/certificado de 
conclusão de curso, 
acompanhado do respectivo 
Histórico Escolar ou Ata de 
Defesa de tese/dissertação 

2,5 01 2,5 

c) Pós-Graduação lato sensu 
(especialização ou 
aperfeiçoamento) na área de 
Educação, com no mínimo 360 
horas 

Certificado de conclusão de 
curso, em papel timbrado da 
instituição, contendo carimbo, 
assinatura do responsável e a 
respectiva carga horária 

1,0 01 1,0 

d) Licenciatura Plena em 
disciplina do Ensino 
Fundamental – 5ª a 8ª série ou 
do Ensino Médio 

Diploma devidamente 
registrado ou 
declaração/certificado de 
conclusão de curso, 
acompanhado do respectivo 
Histórico Escolar 

1,5 01 1,5 

e) Licenciatura Plena em 
Pedagogia e Normal Superior 

Diploma devidamente 
registrado ou 
declaração/certificado de 
conclusão de curso, 
acompanhado do respectivo 
Histórico Escolar 

1,5 01 1,5 

TOTAL DE PONTOS 10 
VII - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E PONTUAÇÃO FINAL 
1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

1.1. A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula: 
NPO = Na x 100 

Tq 
Onde: 
NPO = Nota da prova objetiva 
Na = Número de acertos 
Tq = Total de questões da prova 
 



1.2. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos na prova 
objetiva.  

1.3. O candidato não habilitado na prova objetiva será excluído do Concurso.  
2. A pontuação final para os cargos de Professor de Educação Básica I, será a somatória das notas obtidas na prova 

objetiva e na prova de títulos.  
3. A pontuação final dos demais cargos, corresponderá à nota obtida na prova objetiva.  
VIII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da pontuação final.  

1.1. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos aprovados) e 
outra especial (portadores de deficiência).  

1.2. Não ocorrendo inscrição neste Concurso ou aprovação de candidatos portadores de deficiência, será elaborada 
somente a Lista de Classificação Final Geral.  

1.3. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, a todos os cargos, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003, entre si e frente 

aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 
b) que obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos; 
c) que obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa, quando houver; 
d) que obtiver maior pontuação na prova de Títulos, quando houver; 
e) mais idoso dentre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos; 
f) mediante sorteio, com a participação dos candidatos envolvidos.  

IX - DOS RECURSOS 
1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis, contados da data da divulgação do fato que lhe deu 

origem.  
1.1. Admitir-se-á um único recurso, de forma individualizada, para cada questão e em 02 (duas) vias de igual teor 

(original e cópia).  
2. O recurso (Anexo III – Modelo de Recurso) deverá ser dirigido à Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, localizada na 

Rua Luiz Passos Junior, 50, Centro, CEP 11660-900, Caraguatatuba, de segunda a sexta-feira, 9 às 17 horas, com as 
seguintes especificações: 
a) nome do candidato; 
b) número de inscrição; 
c) número do documento de identidade; 
d) Concurso Público para o qual se inscreveu; 
e) cargo para a qual se inscreveu; 
f) endereço completo; 
g) questionamento; 
h) embasamento do recurso; 
i) data e assinatura. 

3. O recurso deverá estar digitado ou datilografado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, telex, internet, 
telegrama ou outro meio não especificado neste Edital.  

4. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação na Imprensa Oficial do Município.  
5. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, este poderá, eventualmente, alterar a 

nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a 
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação.  

6. Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital.  
7. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.  
X - DA CONVOCAÇÃO E DO PROVIMENTO 
1. A convocação dos candidatos aprovados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final de cada cargo.  
2. O candidato antes do provimento, será submetido a um exame médico admissional, de caráter eliminatório, considerando 

as suas condições físicas e de saúde, necessárias ao bom desempenho das atividades inerentes ao cargo.  
2.1. Nos casos de incompatibilidade da deficiência com o cargo objeto deste Edital, o provimento não será efetivado. 

3. A PERÍCIA MÉDICA para pessoas constantes da LISTA ESPECIAL de deficiente, será realizada no Órgão Médico Oficial 
(local a ser indicado na publicação), para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das 
atribuições do cargo, por especialista na área de deficiência de cada candidato.  
3.1. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no prazo de 5 (cinco) dias, junta médica para 
nova inspeção, da qual poderá participar profissional indicado pelo interessado, colhendo as custas por parte deste. 
3.2. A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência do 
laudo referido. 
3.3. A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias contados da realização do exame. 
3.4. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica.  

4. A convocação do candidato será feita com data, horário e local de comparecimento, utilizando-se o mesmo endereço 
constante da ficha de inscrição. Por esta razão, qualquer alteração no endereço deverá ser comunicada, com urgência, 
à Prefeitura Municipal de Caraguatatuba.  
4.1. O não comparecimento na data estabelecida ou a desistência formalizada implicarão a exclusão do candidato da 

classificação neste Concurso Público.  
5. Por ocasião do provimento, o candidato convocado deverá: 

5.1. comprovar o preenchimento das condições estabelecidas no item 3. do Capítulo II - DAS INSCRIÇÕES:  



5.2. não exercer qualquer cargo, cargo ou função pública de acumulação proibida com o exercício do novo cargo, 
conforme legislação vigente; 

5.3. gozar de boa saúde física, necessária ao bom desempenho das atividades inerentes ao cargo, atestado no exame 
médico pré-admissional; 

5.4. apresentar e/ou entregar outros documentos que a Prefeitura de Caraguatatuba julgar necessários.  
6. Não será contratado o candidato que não cumprir as exigências do item 5 e subitens deste capítulo.  
XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição do candidato implicará a completa ciência das normas e condições estabelecidas neste Edital e nas demais 

normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar desconhecimento.  
2. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da 

contratação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de 
ordem administrativa, cível ou criminal.  

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito ao provimento e à 
preferência ao provimento.  

4. O prazo de validade deste Concurso Público será 2 (dois) anos, contados da data da sua homologação, podendo ser 
prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período.  

5. Caberá ao Chefe do Executivo a homologação dos resultados finais deste Concurso Público.  
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a providência ou 

evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado na Imprensa 
Oficial do Município.  

7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não serão objeto de 
avaliação da prova neste Concurso.  

8. As informações sobre o presente Concurso, até a publicação da classificação final, serão prestadas pela ÁPICE 
CONCURSOS PÚBLICOS LTDA., por meio do telefone 18-3621-9114, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e 
pela internet, no site www.apiceconcursos.com.br, sendo que após a competente homologação do resultado final, as 
informações serão de responsabilidade da Prefeitura de Caraguatatuba.  

9. Em caso de alteração de algum dado cadastral até a emissão da classificação final, o candidato deverá requerer a 
atualização à ÁPICE CONCURSOS, após o que e durante o prazo de validade deste Certame, Prefeitura de 
Caraguatatuba, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.  

10. A Prefeitura de Caraguatatuba e a ÁPICE CONCURSOS PÚBLICOS se eximem das despesas decorrentes de viagens 
e estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer fase deste Concurso Público.  

11. A Prefeitura de Caraguatatuba e a ÁPICE CONCURSOS PÚBLICOS não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao 
candidato decorrentes de: 

a) endereço não atualizado; 
b) endereço de difícil acesso; 
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato.  
d) correspondência recebida por terceiros.  

12. A Prefeitura de Caraguatatuba e a ÁPICE CONCURSOS PÚBLICOS não emitirão Declaração de Aprovação no 
Processo, sendo a própria publicação na Imprensa Oficial do Município documento hábil para fins de comprovação da 
aprovação.  

13. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão publicados na 
Imprensa Oficial do Município, afixados na sede da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, localizada na Rua Luiz 
Passos Junior, 50, Centro, CEP 11660-900, Caraguatatuba, e divulgados nos sites www.caraguatatuba.sp.gov.br e 
www.apiceconcursos.com.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser 
alegado qualquer espécie de desconhecimento.  

14. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário oficial de Brasília.  
15. Os questionamentos relativos a casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Comissão Organizadora do Concurso 

Público.  
16. Decorridos 90 (noventa) dias da data da homologação e não caracterizando qualquer óbice, é facultada a incineração da 

prova e demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do Concurso Público, os registros 
eletrônicos.  

17. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Prefeitura de Caraguatatuba poderá anular a 
inscrição, prova ou contratação do candidato, verificadas falsidades de declaração ou irregularidade no Certame. 

Caraguatatuba, 20 de dezembro de 2006. 
COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO 

ANEXO I 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

CARGOS ATRIBUIÇÕES 

Auxiliar de Consultório Dentário 

Compreende os cargos que têm como atribuição auxiliar o Cirurgião-Dentista 
no atendimento à pacientes em consultórios, clínicas, ambulatórios 
odontológicos ou hospitais que possuam o serviço de odontologia, bem como 
executar tarefas administrativas, conforme atribuições típicas previstas na Lei 
Municipal 992/02. 
 

Auxiliar de Enfermagem 
Compreende os cargos que se destinam a executar, sob supervisão, tarefas 
auxiliares de enfermagem, atendendo às necessidades de pacientes e 
doentes, conforme atribuições típicas previstas na Lei Municipal 992/02. 



 

Enfermeiro I 

Compreende os cargos que se destinam a planejar, organizar, supervisionar e 
executar os serviços de enfermagem em unidades de saúde e assistenciais, 
bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde 
pública, conforme atribuições típicas previstas na Lei Municipal 992/02. 
 

Farmacêutico-Bioquímico I 

Compreende os cargos que se destinam a realizar exames e emitir laudos 
técnicos pertinentes às análises clínicas, assim como tarefas relacionadas 
com a composição, controle e fornecimento  de medicamentos para atender a 
receitas médicas, odontológicas e veterinárias, conforme atribuições típicas 
previstas na Lei Municipal 992/02. 
 

Fisioterapeuta I 

Compreende os cargos que se destinam a aplicar métodos e técnicas 
fisioterápicos em pacientes para obter o máximo da recuperação funcional dos 
órgãos e de tecidos lesados, conforme atribuições típicas previstas na Lei 
Municipal 992/02. 
 

Fonoaudiólogo I 

Compreende os cargos que se destinam a prestar assistência fonoaudiológica 
à população nas diversas unidades municipais de saúde, para restauração da 
capacidade de comunicação dos pacientes, conforme atribuições típicas 
previstas na Lei Municipal 992/02. 
 

Médico I 

Compreende os cargos que se destinam a prestar assistência médica, dentro 
de cada especialidade, em postos de saúde e demais unidades assistenciais 
da Prefeitura, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e 
subprogramas de saúde pública, conforme atribuições típicas previstas na Lei 
Municipal 992/02. 
 

Professor PEB I 

Compreende os cargos que se destinam à regência de classe de creche, 
educação infantil, ensino fundamental, educação especial, suplência e 
alfabetização de jovens e adultos, bem como à execução de trabalhos 
relativos à implementação das grades curriculares e à coordenação de 
disciplinas, conforme atribuições típicas previstas na Lei Municipal 991/02. 

Psicólogo I 

Compreende os cargos que se destinam a aplicar conhecimentos no campo 
da Psicologia para o planejamento, orientação e execução de atividades nas 
áreas clínica, educacional, do trabalho e social, conforme atribuições típicas 
previstas na Lei Municipal 992/02. 
 

Técnico de Radiologia 

Compreende os cargos que se destinam a executar exames radiológicos, sob 
supervisão de Médico especialista, através da operação de equipamentos de 
raios X, conforme atribuições típicas previstas na Lei Municipal 992/02. 
 

ANEXO II 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AUXILIAR DE COSULTÓRIO DENTÁRIO, AUXILAR DE ENFERMAGEM E TÉCNICO DE RADIOLOGIA 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, 
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
MATEMÁTICA 
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra 
de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de 
equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: 
formas, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
CONHECIMENTOS GERAIS  E HISTÓRIA DE CARAGUATATUBA 
- Internet; 
- Jornais; 
- Revistas; 
- Livro: Santo Antônio de Caraguatatuba (Memória e Tradições de um Povo), Organização e Direção - Jurandyr Ferraz de 
Campos – Ano: 2000 – Todos os Direitos Reservados à Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba - FUNDACC 
01. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO: 
Atendimento aos pacientes, identificando e averiguando as necessidades e o histórico clínico dos mesmos, prestando-lhes 
informações, recebendo recados ou encaminhando-os ao cirurgião dentista. Auxílio ao dentista nos procedimentos 
odontológicos. Controle e organização do fichário e/ou arquivo de documentos do histórico do paciente. Controle da agenda 
de consultas - horários disponíveis e registro das marcações realizadas. Desinfecção e Noções de assepsia. Esterilização. 



Instrumental dentário. Noções básicas da função. Procedimentos.  Zelo pelos instrumentos utilizados no consultório - 
limpeza e esterilização. 
02. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM: 
1. Anatomia e Fisiologia do corpo humano. 2. Assistência de Enfermagem a Criança: Alimentação e hidratação; Com 
desidratação; Com desnutrição e protéico–calórica; Com hipertermi; Com problemas dermatológicos (assaduras, infecções 
bacterianas, micóticas e parasitárias); Desenvolvimento neuro-psicomotor; Cuidados higiênicos; Infecções das vias aéreas; 
Medicação; No controle e acompanhamento de sua saúde; O recém-nascido normal e patológico; 3. Desinfecção. 4. 
Enfermagem Cirúrgica. Armazenamento, transporte e manipulação de material esterilizado e desinfectado. Assistência de 
enfermagem em urgências: Ferimentos, contusões, luxações e fraturas. Corpos estranhos. Desmaios. Drenagens. Estados 
convulsivos e comatosos. Hemorragias. Intoxicações e envenenamentos. Preparo, acondicionamento e métodos para 
esterilização e desinfecção de material. Queimaduras. 5. Enfermagem em Saúde Pública. Doenças de Notificação 
Compulsória e o papel do Auxiliar de Enfermagem. Esquema de vacinação de acordo com a Norma de vacinação da 
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Saneamento do meio ambiente. Testes imunológicos. Vigilância 
epidemiológica. 6. Enfermagem Materno Infantil e assistência de Enfermagem no Pré-natal. Complicações obstétricas. Pré-
parto, Parto e Puerpério. 7. Enfermagem Médica. Esterilização. Assistência de enfermagem ao Cliente-Paciente 
dermatológico. Assistência de enfermagem ao cliente – paciente oncológico. Distúrbios auto-imunes e reumatológicos. 
Distúrbios cardiovasculares. HAS. Distúrbios endócrinos. Diabetes Mellitus. Distúrbios hepáticos e das funções sangüíneas. 
Distúrbios pulmonares. Tbc e bronquite. Patologia de células e funções sangüíneas. Transmissão, profilaxia e assistência 
de enfermagem aos portadores de doenças transmissíveis por via aérea, Hídrica de 0000 alimentos, vetores, vômitos, 
sangue e sexualmente transmissíveis (de origem bacteriana, viral, fúngica e parasitária). Assistência de Enfermagem ao 
Cliente – Paciente com: 8. Introdução à Enfermagem. Atuação do auxiliar de enfermagem com o paciente na unidade de 
trabalho. 9. Noções de Assepsia. 10. Noções de Nutrição. 11. Noções de Saneamento básico. 12. Nutrição e Dietética. 
Dietas terapêuticas. Noções gerais sobre alimentação correta nas diversas fases da vida: infância, adolescência, idade 
adulta, gestação e lactação. 13. Profilaxia e tratamento das afecções ginecológicas. 14. Programas de Imunizações. 15. 
Administração de Medicamentos – vias de administração; via oral, via parenteral e administração tópica. Administração de 
medicamentos. Aplicação de calor e frio. Aplicação dos diferentes tipos de vacinas. Aspiração endotraqueal e Assistência 
de Enfermagem na administração de dietas. Assistência de Enfermagem ao Paciente em fase terminal e assistência 
Domiciliar. Cálculos de doses (medicação). Coleta de amostras para exames laboratoriais. Coleta de material para exames 
laboratoriais. Controle de Sinais Vitais. Limpeza de unidade e arrumação de cama. Mensuração de peso e altura. 
Oxigenoterapia. Peso e altura. Posição do Paciente para exame. Prevenção de deformidades e escaras de decúbito. 
Realização de curativos. Sondagem Vesical. Soroterapia. Técnicas assépticas e curativas. Técnicas Básicas de 
Enfermagem (T.R.P. – P.A.). VO, IM, EV, curativos, inalações, sondagem vesical e nasogástrica. 
Legislação: 
- Conselho Regional de Enfermagem, Princípios da ética profissional e a importância de sua aplicação no exercício das 
funções de auxiliar de enfermagem. 
- Constituição Federal de 1988:- Título VIII – Da Ordem Social – Capítulo II – Da Seguridade Social – Seção II – Da Saúde. 
- Leis nº 8.080 e 8.142 (Leis Orgânicas da Saúde).  
Bibliografia Mínima: 
−−−− BRUNNER, & Suddarth. Moderna Prática de Enfermagem. Interamericana.  
−−−− BRUNNER, & Suddarth. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgia. Oitava edição. Guanabara Koogan (4 volumes). 
−−−− COLS, Edilza Maria Schmitz e. A Enfermagem em Pediatria e Puericultura. Livraria Atheneu. Rio de Janeiro. São 

Paulo.  
−−−− COLS, Gail Harkness Hood, Judith R Dincher &. Fundamentos e Prática da Enfermagem. Atendimento completo ao 

paciente. Oitava edição. Artes Médicas. 
−−−− DOCUMENTOS BÁSICOS DE ENFERMAGEM para Enfermeiro, Técnico e Auxiliar do Conselho Regional de 

Enfermagem do Estado de São Paulo.  
−−−− GUELER, Rodolfo F. Grande Tratado de Enfermagem. Santos – Maltese.   
−−−− MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Nacional de Imunizações. Manual de Procedimentos para vacinação.  
−−−− MODERNA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM. Livraria Everest Editora. São Paulo. (3 volumes).  
−−−− NETTINA, RN, C, MSN, ANP E Sandra M.. Prática de Enfermagem. Sexta edição. Guanabara. Koogan (3 volumes).  
- SILVA, Aparecida Lourenci Rodrigues, Isabel Umbelina Ribeiro Cezareti e Maria d´Aparecida Andrade. Enfermagem na 
Unidade de Centro Cirúrgico. Editora Pedagógica e Universitária Ltda. São Paulo. 
03. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO EM RADIOLOGIA: 
As questões serão elaboradas tendo em vista a descrição da atividade. Conhecimentos básicos de anatomia e fisiologia: 
ossos do crânio, face, coluna, tórax, membros superiores e inferiores, órgãos do tórax e abdome. Conhecimentos básicos 
de equipamentos radiológicos e seu funcionamento: produção de raio X, estrutura básica da aparelhagem fixa e portátil, 
câmara escura. Exames contrastados. Conhecimentos de técnicas de utilização de raio X. Conhecimentos de técnicas de 
revelação e fixação e de elementos dos componentes químicos do revelador e fixador. Legislação concernente ao operador 
do raio X. Riscos e precauções: equipamentos de proteção individual e coletiva. SUS - princípios e diretrizes.  
Legislação: 
−−−− Constituição Federal de outubro de 1988 – Título VIII - Da Ordem Social, Capítulo II - Da Seguridade Social, Seção II - 

Da Saúde. 
−−−− Leis Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90 (Leis Orgânicas da Saúde). 
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CONHECIMENTOS GERAIS E HISTÓRIA DE CARAGUATATUBA: 
- Internet; 
- Jornais; 
- Revistas; 
- Livro: Santo Antônio de Caraguatatuba (Memória e Tradições de um Povo), Organização e Direção - Jurandyr Ferraz de 
Campos – Ano: 2000 – Todos os Direitos Reservados à Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba - FUNDACC 
SAÚDE PÚBLICA: 
Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde. Lei Orgânica do 
Município – cap. Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível 
de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no 
Estado de São Paulo. Leis Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90 (Leis Orgânicas da Saúde). 
04. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO: 
Administração de medicamentos. Assepsia. Assistência de Enfermagem em Clínica Médico-Cirúrgica. Assistência de 
Enfermagem em Ginecologia e Obstetrícia. Assistência de Enfermagem em Pediatria. Assistência Domiciliar. Conceitos 
Básicos de Epidemiologia. Enfermagem em Psiquiatria. Dimensões de saúde e doença mental; Classificação dos distúrbios 
mentais, tratamento de doenças mentais e Assistência de Enfermagem. Epidemologia, Imunização, saúde da mulher, 
doenças sexualmente transmissíveis, doenças crônico–degenerativas e neoplásica, visita domiciliar, consulta de 
Enfermagem e educação em saúde. Enfermagem Materno Infantil. Afecções do aparelho cardiovascular. O recém-nascido 
patológico e/ou prematuro. Afecções do aparelho genito urinário; afecções gastro-intestinal; afecções oculares e auditivas. 
Distúrbios hematológicos; distúrbios metabólicos; Problemas neurológicos e Problemas oncológicos. Metodologia da 
Assistência de Enfermagem. Métodos de desinfecção, esterilização e limpeza. Nutrição e Hidratação. Modelos de atenção à 
saúde, em especial o Programa de Saúde da Família. Princípios básicos aplicados à prática da enfermagem. Processo e 
diagnóstico em Enfermagem (Sistematização da Assistência de Enfermagem). Fundamentos de Enfermagem 
(Conhecimentos/Princípios que fundamentam as técnicas e os procedimentos de Enfermagem). Ética - Legislação Aplicada 
à Enfermagem. Lei nº. 8.967, de 28/12/94 e Decreto nº. 94.406, de 08/06/87, que dispõem sobre a Lei do Exercício 
Profissional. Resolução. COFEN-159. Regulação Térmica. Saúde e Sociedade. Técnicas de curativos. Vigilância 
Epidemiológica. 
Bibliografia Mínima: 
- BRUNNER, & Suddarth. Moderna Prática de Enfermagem. Interamericana. 
- Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgia. Oitava edição. Guanabara Koogan (4 volumes). 
- COLS, Edilza Maria Schmitz e. A Enfermagem em Pediatria e Puericultura. Livraria Atheneu. Rio de Janeiro. São Paulo. 
- COLS, Gail Harkness Hood, Judith R Dincher &. Fundamentos e Prática da Enfermagem. Atendimento completo ao 
paciente. Oitava edição. Artes Médicas. 
- DOCUMENTOS BÁSICOS DE ENFERMAGEM para Enfermeiro, Técnico e Auxiliar do Conselho Regional de Enfermagem 
do Estado de São Paulo. 
- GUELER, Rodolfo F. Grande Tratado de Enfermagem. Santos – Maltese. 
- KAWAMOTO, Júlia Ikeda Fortes e Emília Emi. Fundamento de Enfermagem. Editora Pedagógica e Universitária Ltda. São 
Paulo. 
- MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Nacional de Imunizações. Manual de Procedimentos para vacinação. 
- MODERNA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM. Livraria Everest Editora. São Paulo. (3 volumes). 
- NETTINA, RN, C, MSN, ANP E Sandra M.. Prática de Enfermagem. Sexta edição. Guanabara. Koogan (3 volumes). 
- POTTER, Anne G. Perry e Patrícia A. Grande Tratado de Enfermagem Prática. Clínica e Prática Hospitalar. 3º. Edição. 
Santo Livraria Editora.2001. 
- SILVA, Aparecida Lourenci Rodrigues, Isabel Umbelina Ribeiro Cezareti e Maria d´Aparecida Andrade. Enfermagem na 
Unidade de Centro Cirúrgico. Editora Pedagógica e Universitária Ltda. São Paulo. 
05. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO: 
Conhecimentos gerais: - �coleta preservação, transporte e processamento primário das principais; - amostras biológicas 
em laboratório de análises clínicas; -� controle de qualidade e estatística em laboratório de análises clínicas; -� biossegurança 
em laboratório de análises clínicas; -� automação em laboratório de análises clínicas; 
-� princípios básicos da química clínica: cálculos e reagentes. Soro-Imunologia: -� método diagnóstico em imunologia clínica; 
- �diagnóstico laboratorial de doenças infecciosas (sífilis, chagas, toxoplasmose e rubéola); - �diagnóstico laboratorial das 
hepatites virais; - �diagnóstico laboratorial da AIDS; - �diagnóstico laboratorial de doenças autoimunes. Bioquímica: - 
�avaliação laboratorial da função renal; - �avaliação laboratorial da função hepática; - �avaliação laboratorial da função 
endócrina; - �avaliação laboratorial da função cardiovascular. Hematologia: - �hematopoiese; - �investigação laboratorial de 
anemias; - �investigação laboratorial das doenças mieloproliferativas; - �investigação laboratorial das disfunções da 
hemostasia e coagulação; - �imunohematologia (sistemas sangüíneos e doença hemolítica do recém-nato). Urinálise: - 
�fisiologia renal; - �doenças renais; - �composição da urina; - �exame físico e químico da urina e correlações clínicas; - �exame 
microscópico da urina e correlações clínicas. Microbiologia: - �características estruturais metabólicas e patogenicidade de 
célula bacteriana; - �mecanismo de ação dos antibacterianos; - �exame bacteriológicos da urina, incluindo contagem de 
colônias; - �principais colorações utilizadas em microbiologia; - �teste de susceptibilidade antimicrobianos; - �cultura, 
identificação bioquímica de secreções; - �diagnóstico, etiologia, patologia e epidemiologia das micoses. Parasitologia: - 
�métodos para diagnóstico de helmintíases humanas; 
- �métodos para diagnóstico de protozooses humanas; - �métodos para diagnóstico de trichomonídeos humanos; - 
�protozoários emergentes diagnóstico e aspectos gerais. Ética, Bioética e Deontologia em Farmácia Bioquímica. 
Bibliografia Mínima: 
- LEHNINGER - Fundamentos de Bioquímica - Editora Sarvier. 



- THOMPSON, Pratica Farmaceutica na Manipulacao de Medicamentos. 
- DALE, Martin, Fármaco Terapia e Farmacologia. 
- BATISTUZZO, Formulário Médico Farmacêutico – Editora Tecnopress, 
- REMINGTON, Prática Farmacêutica. 
- RUSSELL, John, editora: MAKRON BOOKS. 
- PRISTA, Nogueira, ALVES, A. Correia Alves e MORGADO, Rui, Tecnologia Farmacêutica – editora: Serviço de Educação 
Fundação Calouste GulbenKian.  
06. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – FISIOTERAPEUTA: 
Anatomia muscular. Anatomia óssea. Artropatias: Degenerativas e Inflamatórias. Diagnóstico das anomalias posturais 
(patomecânica e correção). Doenças dos Vasos Sanguíneos e Linfáticos, Úlceras e Tecido Acatricial. Doenças e Distúrbios 
dos ossos e articulações. Efeitos Fisiológicos da massagem. Ética profissional. Fisioterapia aplicada a Pediatria. 
Fisioterapia Cardiorespiratória. Fisioterapia em Cardilogia e Angiologia. Fisioterapia: Conceituação, recursos e objetivos. 
Fisioterapia em Geriatria. Fisioterapia em Ginecologia e Reeducação Obstetríca. Fisioterapia Pré e Pós Operatórios. 
Fisioterapia em Pneumologia. Fisioterapia nas Afecções Reumáticas. Fisioterapia em queimaduras. Fraturas. Lesões dos 
Tecidos Moles. Luxações. Massagem relaxante. Modelos alternativos de atenção à saúde das pessoas deficientes. 
Municipalização – Processo Saúde. Nervos. Neurologia (Geral). Papel dos Serviços de Saúde. Papel do Fisioterapeuta na 
equipe multiprofissional de Saúde. Pneumologia. Prevenção: modelos alternativos de atenção à saúde. Processo de 
fisioterapia: semiologia, exame e diagnóstico postura. Processos incapacitantes mais importantes (processo de trabalho, 
problemas de atenção à saúde pré, peri, pós-natal e na infância: doenças infecto-contagiosas). Reabilitação: Conceituação, 
objetivos, sociologia, processo e equipe técnica. Reabilitação de pacientes crônicos. Reabilitação Profissional: conceitos, 
objetivos, processo e equipe técnica. Recursos terapêuticos em Fisioterapia. Reeducação Postural Global. Tendões. 
Bibliografia Mínima: 
− AFONSO - SHIGUEMI J. SALGADO – Reeducação Funcional proprioceptiva do Joelho e Tornozelo.  
− ANDERSON, Bob. Alongue-se. Summos Editorial. 
− EITNER, D & KUPRIAN, W. & MEISSNER, L., & ORK, H. Fisioterapia nos esportes. Editora Manole.    
− HEIDEGGER, G. Wolf. Atlas de Anatomia Humana. Guanabara Koogan. 
-  P. H.  E. SOUCHARD – O Stretching Global Ativo. A Reeducação Postural Global a Serviço do Esporte – Ed. Manole.  
− SHESTACK, Robert. Fisioterapia Prática. Editora Monole Ltda.. 
WALLE, J. O. Masaje y Exercícios de recuperacion en afecciones médicas y quirurcias 
07. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – FONOAUDIÓLOGO: 
Afasia. Aplicação de testes audiométricos para pesquisa de problemas auditivos. Articulação. Atendimento e orientação aos 
pais sobre as deficiências e/ou problemas de comunicação das crianças. Emissão de parecer. Tratamento adequado, à 
reeducação e a reabilitação. Audição. Avaliação de deficiências. Exames fonéticos, de linguagem, audiometria, gravação e 
outras técnicas próprias. Plano de treinamento ou terapêutico. Comportamento verbal da criança. Controle e teste periódico 
da capacidade auditiva. Deglutição Atípica. Determinação da localização de lesão auditiva e suas conseqüências na voz 
fala e linguagem do indivíduo. Dislexia. Distúrbio Articulatório. Distúrbio de Aprendizagem. Distúrbios de Leitura-Escrita. 
Fonoaudiologia e Fonoaudiologia Escolar. Funções Neurovegetativas. Gagueira. Identificação de problemas ou deficiências 
ligadas à comunicação oral. Técnicas de avaliação. Treinamentos fonético, auditivo e de dicção. Aperfeiçoamento e/ou a 
reabilitação da fala. Linguagem. Orientação quanto a problemas de linguagem e de audição. Logopedia e audiologia. 
Sessões terapêuticas. Reabilitação.  
Bibliografia Mínima: 
−−−− BOONE, Daniel R. e Elena Plante. Comunicação humana e seus distúrbios  –  Porto Alegre: Artes Médicas. 
−−−− CONDEMARIN, Mabel e Blomquist, Marlys. Dislexia –  Manual  de  Leitura Corretiva. Artes Médicas – Porto 000  Alegre. 
−−−− FERRAZ, Maria da Conceição. Manual Prático de Deglutição Atípica problemas Correlatos.  
−−−− Terapia   Miofuncional   nos   Tratamentos   Orofaciais.  Edições   Antares  –  Rio   de      Janeiro. 
−−−− FERREIRA, Léslie P.  e  colaboradores.   Temas  de   Fonoaudiologia.   Edições   Loyola   São  Paulo. 
−−−− HAGE, Simone Rocha de Vasconcellos. Avaliando a linguagem na ausência da oralidade: estudos     psicolinguísticos, 

Bauru, S.P. EDUSC. 
−−−− ISSLER, Solange.  Articulação  e  Linguagem  –  Avaliação.   Diagnóstico  na   Fonoaudiologia. Três Métodos 000para 

Terapia das Dislalias – Edições Antares – Rio de Janeiro. 
−−−− JAKUBOVICZ, Regina  e   Regina   C.  Meinberg.  Introdução  à  Afasia  –  Elementos  para  o Diagnóstico e 000 Terapia 

– Edições Antares – Rio de Janeiro. 
−−−− JOKUBOVICZ, Regina e Regina Cupello. Introdução à Afasia, Elementos para o diagnóstico e terapia, Rio de Janeiro, 

Revinter. 
−−−− MEIRA, Isis. Gagueira – do Fato para o Fenômeno. Cortez Editora. São Paulo. 
−−−− MURDOCH, B. E. Desenvolvimento da fala e distúrbios de Linguagem, Uma abordagem neuroanatômica e 

neurofisiológica, editora Reivinter, Rio de Janeiro.   
−−−− PENÃ CASANOVA, Jordi – Manual de Fonoaudiologia – Porto Alegre, Artes Médicas. 
−−−− RUSSO, Ieda C. Pacheco e Tereza M. Momensohn dos Santos – A prática da audiologia clínica – 0São Paulo: Cortez. 
−−−− SCHOCHAT, Eliane – Processamento Auditivo – São Paulo, editora Louvise, vol. II, série: Atualidades em fonoaudiologia. 
−−−− Temas de Fonoaudiologia., editora Loyola, São Paulo. 
−−−− TERRAZ, Maria da Conceição A. Manual Prático de Deglutição Atípica e Problemas Correlatos, editora 000Revinter, Rio 

de Janeiro.   
−−−− Tópicos em Fonoaudiologia, volume III, São Paulo, editora Lovise. 
ZORZI, Jaime Luiz – Aquisição da linguagem infantil: desenvolvimento – alterações – terapia, São Paulo, editora Pancast. 
 



08. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO I – ANGIOLOGISTA: 
O exame clinico do paciente vascular. Métodos não invasivos no diagnóstico das doenças vasculares. Angiografias, 
Tomografias e Ressonâncias. Insuficiência arterial crônica das extremidades. Vasculites na prática angiológica. 
Arteriopatias vasomotoras. Aneurismas. Síndromes do desfiladeiro cervical. Insuficiência vascular cerebral extra-craniana. 
Insuficiência vascular visceral. Pé diabético. Hipertensão renovascular. Doença tromboembólica venosa. Varizes dos 
membros inferiores. Insuficiência venosa crônica. Linfangite e erisipela. Linfedemas. Úlceras de perna. Angiodisplasias. 
Oclusões arteriais agudas. Trauma vascular. Terapêutica anticoagulante, fibrinolítica e antiplaquetária. Terapêutica 
vasodilatadora, hemorreológica e venotônica. 
Bibliografia Mínima: 
Maffei FHA et alii – Doenças Vasculares Periféricas – Ed. Medsi, 3ª ed., 2002. 
Brito CJ et alii – Cirurgia Vascular – Ed. Revinter, 2002. 
Cossermelli, Wilson – Vasculítes – Ed. Fundação para o Desenvolvimento da Reumatologia, 1ª ed., 2002. 
09. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO I – CARDIOLOGISTA: 
1. - ANORMALIDADES DA FUNÇÃO CIRCULÁTORIA. Arritmias cardíacas, Gênese, diagnóstico, tratamento 
farmacológico, elétrico e cirúrgico. Avaliação da função cardíaca. Cardiopatias da aorta. Colapso cardiovascular. Controle 
da insuficiência cardíaca. Cor pulmonale. Doenças do coração, periocardio, aorta e leito vascular pulmonar; cardiopatias 
congênitas; cardiopatias adquiridas, valvulopatias, endocardite infecciosa, princípios da patogenia da aterosclerose fatores 
de risco para a doença artéria coronariana. Fluxo isquêmico do coração, doença isquêmica do coração, infarto agudo do 
miocárdio-manifestações, fisiológicas e clínicas; (abordagem e tratamento). Doenças pericárdicas. Estados de alto débito. 
Fisiopatologia da insuficiência cardíaca. Hipertensão arterial sistêmica, mecanismos de hipertensão, diagnóstico da HAS e 
tratamento das HAS. Hipertensão pulmonar. Manifestações clínicas da insuficiência cardíaca. Marcapassos cardíacos. 
Miocardiopatias e miocardites. Modalidades cardíacas e não cardíacas da falência circulatória aguda (Choque). 2. – 
PRINCÍPIOS GERAIS DA CIRURGIA. Cateterismo cardíaco. Eletrocadiográfica. Propedêutica. Prova de esforço. 
Bibliografia Mínima: 
− Tratado de Medicina Cardiovascular, Braunwald 2 Volumes. 
− TERZI, Renato, ARAÚJO, Sebastião, Monitorização hemodinâmica e suporte circulatório no paciente crítico. 
10. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO I – CLÍNICO GERAL: 
Ações educativas de prevenção às doenças e bem-estar da comunidade. Alterações agudas de saúde. Conhecimentos 
técnicos. Conservação de equipamentos, instrumentos e materiais. Contaminações. Intoxicações agudas por agrotóxicos e 
animais peçonhentos. Doenças do Aparelho Circulatório. Controle de Hipertensão Arterial. Doenças do Aparelho 
Geniturinário. Doenças do Aparelho Respiratório. Afogamento. Doenças Dermatológicas. Doenças do Sistema Digestivo e 
Metabólico. Doenças Transmissíveis. Enfermidades. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e 
prevenção das doenças cardiovasculares. Equipamentos de Segurança. Exames médicos (bioquímicos, físicos, 
hematológicos, raio x e outros). Insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, 
aneurismas da aorta, insuficiência arteria periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial e choque. Instrumentos 
especiais. Imunização. Medicamentos. Medicina preventiva. Medicina Terapêutica. Planejamento das atividades médicas. 
Programas de Saúde Pública (acompanhamento, implantação e avaliação de resultados, Hanseníade, Hipertensão, 
Diabetes e tuberculose Crônica). Leishmaniose Cutânea. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, 
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, trombo-embolismo pulmonar, pneumopatia intestinal e 
neoplasias. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido 
base, nefrolitíase, infecções urinárias e metabólicas. Saúde e bem-estar do paciente. Sistema digestivo: gastrite e úlcera 
péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, 
doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon e tumores de cólon. Sistema endócrino: hipovitaminoses, 
desnutrição, diabetes mellitus, hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Verminoses 
Bibliografia Mínima: 
−−−− CECIL – Tratado de Medicina Interna, Editora Interamericana, (Elaborado por James V. Wyngaarden, M.D. e Lloyd H. 

Smith. Jr, M.D. 
−−−− Manual Técnico de Imunização CVE – Centro de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo. 
−−−− RAMOS Jairo, F. Cintra do Prado e J. Ribeiro do Valle - Atualização Terapêutica – Manual Prático de Diagnóstico e 

Tratament . Artes Médicas. 
11. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO I – DERMATOLOGISTA: 
Acne Vulgar e erupções acneiformes. Afecções granulomatosas e inflamatórias não infecciosas. Alopecias. Biópsia 
cutânea. Câncer de pele. Cancro mole e linfogranuloma venéreo. Conhecimentos técnicos. Contaminações. Dermatite 
atópica. Dermatite de Fralda. Dermatite na AIDS. Dermatites seborréica. Dermatologia. Dermatoniosite. Dermatoses 
alérgicas. Dermatoses Ocupacionais. Dermatoses parasitárias. Dermatoses Zooparasitárias. Dermatoviroses. Detecção e 
prevenção da instalação de moléstias. Diagnósticos. Doenças alérgicas. Donovanose gonococcia cutânes. Eritema 
Polimorfo e Nodoso. Erupções eczematosas. Erupções eritemato-escamosas. Erupções eritematos-purpuricas. 
Esclerodermina. Ética. Exames Médicos (baciloscópicos, especiais, físicos, histopatológicos, laboratoriais e micológicos 
direto ou cultura). Formas de tratamento de afecções da pele. Fotodermatoses. Hanseníase. Hanseníase. Infecções 
Bacterianas. Leishmaniose Tegumentar Cutânea. Líquen Plano. Lupus Eritematoso. Medicamentos. Melanoma. Micoses 
Superficiais e profundas. Moléstias. Nervos. Noções de Clínica Médica. Paracoccidioidomicose. Piodermites. Promoção e 
recuperação da saúde e do bem-estar dos pacientes. Psoríase. Rosácea. Sífilis. Tratamento cirúrgico. Tratamento clínico. 
Tratamento Radioterápico. Tumores Cutâneos. Úlcera de Perna. Urticária. 
Bibliografia Mínima: 
− RAMOS Jairo, F. Cintra do Prado e J. Ribeiro do Valle - Atualização Terapêutica – Manual Prático de Diagnóstico e 

Tratamento.Artes Médicas 



− CECIL – Tratado de Medicina Interna, Editora Interamericana, (Elaborado por James V. Wyngaarden, M.D. e Lloyd H. 
Smith. Jr, M.D. 

− COLS, Fitzpatrick e. Dermatology in General Medicine. 
− COLS, Fonseca. Dermatologia Clínica.  
− COLS, Luiz Carlos Cucê e. Manual de Dermatologia. 
− COLS, Sampaio e. Dermatologia Básica. 
12. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO I – ENDOCRINOLOGISTA: 
Princípios gerais da Terapêutica em endocrinologia. Distúrbio do metaboloismo dos carboidratos. Diabetes Mellitus. 
Distúrbios Hipoglicêmicos. Galactosemias. Erfermidades do Armaznamento do Glicogênio. Distúrbio do Metabolismo 
lipídico. Acromegalia e Gigantismo. Distúrbios da Hiófise – anterior e posterior. Disfunções Tireóidianas. Tireóide: bócio, 
cretinismo, defeitos metabólicos, doenças grave e hipertireoidismo, hipotireoidismo, mixedema, neoplasia e tireoidite. Hiper 
e Hipotireoidismo. Tireoidites. Tumores. Cretinismo. Alterações do metabolismo do Cálcio e doenças osteometabólicas. 
Gônadas: determinação do sexo e diferenciação sexual, anomalias, os testículos e os ovários. Supra Renal: a regulação e 
os distúrbios, hormônios, feocromocitoma, os esteróides e sua função, e tumores. Noções de Clínica Geral. Amiloidose. 
Deficiência de ácido ascórbico. Doenças do Timo. Hiperfunção da hipófise. Hipófise: anterior e posterior. Pineal. Obesidade. 
Paratireóide: calcitonina, carcinoma, hiperparatiteoidismo, hipoparatireoidismo e hormônios.  
Bibliografia mínima: 
−−−− RAMOS Jairo, F. Cintra do Prado e J. Ribeiro do Valle - Atualização Terapêutica – Manual Prático de Diagnóstico e 

Tratamento. 20a. Edição-2000. Artes Médicas. 
−−−− CECIL – Tratado de Medicina Interna, Editora Interamericana, 20a. Edição-2001 (Elaborado por James V. Wyngaarden, 

M.D. e Lloyd H. Smith. Jr, M.D. 
13. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO I – GASTROENTEROLOGISTA: 
Dispepsia funcional e gastrites. Síndrome do intestino irritável. Obstipação intestinal crônica funcional. Doença do refluxo 
gastroesofágico. Úlceras pépticas gastroduodenais e Helicobacter pylori. Diarréias agudas e crônicas. Retocolite ulcerativa 
e doença de Crohn – apresentações  clínicas e diagnóstico. Interpretação das provas bioquímicas hepáticas. Cirrose 
hepática, ascite e encefalopatia hepática. Doença hepática alcoólica. Parasitoses intestinais. Hepatites agudas. Hepatites 
crônicas B e C – apresentações clínicas e diagnóstico. 
Bibliografia mínima: 
−−−− RAMOS Jairo, F. Cintra do Prado e J. Ribeiro do Valle - Atualização Terapêutica – Manual Prático de Diagnóstico e 

Tratamento. 20a. Edição-2000. Artes Médicas.  
−−−− CECIL – Tratado de Medicina Interna, Editora Interamericana, 20a. Edição-2001 (Elaborado por James V. Wyngaarden, 

M.D. e Lloyd H. Smith. Jr, M.D. 
14. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO I – GERIATRA: 
Epidemiologia do envelhecimento; o idoso na legislação brasileira e políticas nacionais para o envelhecimento; tteorias do 
envelhecimento; biologia e fisiologia do envelhecimento; semiologia do idoso; avaliação funcional e exame mental e 
psíquico do idoso; afecções do sistema nervoso (transtorno cognitivo leve; demências; depressão; delirium; doenças 
cerebrovasculares; distúrbios do sono; síndromes extrapiramidais; neuropatias periféricas); afecções do sistema 
cardiovascular (aterosclerose e fatores de risco para doença cardiovascular; hipertensão arterial; hipotensão ortostática; 
insuficiência cardíaca; arritmias; doença arterial coronariana; valvulopatias; tromboembolismo pulmonar; trombose venosa 
profunda; insuficiência venosa crônica; doença arterial periférica); afecções do sistema respiratório (doença pulmonar 
obstrutiva crônica; pneumonias; tuberculose); afecções do sistema digestivo (hemorragia digestiva; constipação; diarréia; 
doença diverticular do cólon); afecções do sistema geniturinário (doenças da próstata; infecção urinária; insuficiência renal; 
disfunção sexual; incontinência urinária); afecções do sistema endócrino (diabetes mellitus; doenças da tireóide; 
dislipidemia; climatério; obesidade); afecções do sistema hematológico (anemias; leucemias; linfomas; mieloma múltiplo); 
afecções do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo (osteoporose; doença de Paget; osteoartrose; polimialgia reumática 
e arterite de células gigantes); envelhecimento do sistema imunológico; principais afecções otorrinolaringológicas no idoso; 
principais afecções oftalmológicas no idoso; principais afecções dermatológicas no idoso; quedas; síncope e vertigens no 
idoso; síndrome da imobilização; ulceras de pressão; distúrbios hidroeletrolíticos no idoso; neoplasias no idoso; traumas no 
idoso; avaliação pré-operatória do idoso; tratamento da dor crônica; medicina preventiva e envelhecimento (nutrição; saúde 
bucal; imunização; atividade física; rastreamento de doenças); maus tratos aos idosos; latrogenia; farmacocinética e 
farmacodinâmica das drogas no idoso; princípios de reabilitação geriátrica; emergências em geriatria; assistência ao idoso 
em instituições asilares; assistência domiciliar ao idoso; problemas éticos e legais em medicina geriátrica; Código de Ética 
médica. 
15. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO I – GINECOLOGISTA/OBSTETRA: 
Afecções de genitais e do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos. Amenorréias. Assistência humanizada a mulher 
(parto aborto e purpério). Assistência pré-natal. Câncer de mama. Câncer do colo uterino. Climatério e Homonoterapia. 
Diagnóstico preventivo. Disfunção menstrual. Dismenorréias.  Distopias Genitais. Doenças Inflamatórias. Doenças 
Inflamatórias Pélvicas. Doenças sexualmente transmissíveis. Eclâmpsia. Exames médicos específicos (clínico, 
colpocitologia, colposcopia, fezes, laboratorais, sangue, obstétrico, pós-natal e urina). Fisiologia da gestação. Imunização. 
Incontinência urinária. Inspeção, palpação e toque. Menopausa e climatério. Noções de Clínica Médica. O ciclo gravídico-
puerperal. Planejamento familiar. Síndrome dos ovários policísticos. Terapia de reposição hormonal. Tumores Benignos e 
malignos. Urgência e emergência materna. Vulvo Vaginitis e Cervicites. 
Bibliografia mínima: 
−−−− CECIL – Tratado de Medicina Interna, Editora Interamericana, (Elaborado por James V. Wyngaarden, M.D. e Lloyd H. 

Smith. Jr, M.D. 
−−−− LIMA, Geraldo Rodrigues de. Funções e Disfunções Endrócrinas em Ginecologia e Obstetrícia.  



−−−− PINOTTI, J. A. Terapêutica em Mastologia. 
−−−− REZENDE, Jorge. Obstetrícia.  
−−−− RILPER, Nísio Marcondes Fonseca e João Paulo. Patologia Cervical, Colposcopia, Citologia e Histologia.   
−−−− RAMOS Jairo, F. Cintra do Prado e J. Ribeiro do Valle - Atualização Terapêutica – Manual Prático de Diagnóstico e. 

Artes Médicas 
−−−− SHAPIROO, Peckham. Sinais e Sintomas em Ginecologia.  
−−−− WEHBA, César Eduardo Fernandes, Nilson Roberto de Melo e Salim. Climatério Feminino. 
16. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO I – INFECTOLOGISTA: 
Uso racional de antimicrobianos; epidemiologia: vigilância epidemiológica; investigação epidemiológica (casos e epidemias); 
Sistema de Informação em Saúde; imunização: alendário vacinal; imunobiológicos especiais; eventos adversos pós-vacinal; 
meningites; pneumonias; febre purpúrica brasileira; síndrome da imunodeficiência adquirida: infecções oportunistas; 
tumores associados; infecções virais: hepatites virais; mononucleose infecciosa; citomegalovirose; influenza; parotidite 
infecciosa; raiva; poliomielite; hantavirose; herpes vírus; Infecções bacterianas: tuberculose; leptospirose; tétano; cólera; 
coqueluche; difteria; hanseníase; febre tifóide; enterobacterioses; infecções fúngicas: micoses superficiais; candidíase; 
paracoccidioidomicose; histoplasmose; criptococose; infecções por protozoários: amebíase, giardíase; toxoplasmose; 
Doença de Chagas; parasitoses intestinais; doenças exantemáticas: sarampo; varicela; rubéola e escarlatina; Doenças 
Sexualmente Transmissíveis: sífilis; gonorréia; cancro mole; linfogranuloma venéreo; condiloma acuminado; doenças 
tropicais: malária; calazar; esquistossomose; arboviroses: dengue e febre amarela; leishmaniose tegumentar americana; 
ectoparasitoses: escabiose; pediculose; miíase; acidentes por animais peçonhentos; Código de Ética médica. 
Bibliografia Mínima: 
- FOCACCIA, Roberto; VERONESI, Ricardo; Tratado de Infectologia - 2 volumes - 3ª Edição, Editora: Atheneu. 
- WILSON, Walter; SANDE, Merle; Doenças Infecciosas - Diagnóstico e Tratamento. 
- Manual Técnico de Imunização CVE – Centro de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo. 
17. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO I – ONCOLOGISTA: 
Epidemiologia do Câncer; Rastreamento e detecção precoce do câncer; Carcinogênese; Genética do câncer; Câncer e 
sistema imunológico; Emergências oncológicas; Tratamento da dor oncológica; Câncer de mama; Câncer de pulmão e 
mesotelioma; Câncer gastrintestinal; Câncer ginecológico; Câncer genitourinário; Câncer de cabeça e pescoço; Carcinoma 
de sítio primário oculto; Tumores de sistema nervoso central; Melanoma; Sarcoma de partes moles e osteossarcoma; 
Tumores neuroendócrinos; Acompanhamento das pacientes tratados e esquemas de rastreamento dos tumores. 
Diagnóstico de fatores de predisposição ao câncer. Detecção de mutações em pacientes com tumores hereditários e seus 
familiares. Detecção de rearranjos do genoma nas patologias tumorais. Avaliação da expressão gênica nas patologias 
tumorais. Estimativa de carga tumoral por marcadores moleculares. Identificação de mutações que conferem resistência a 
tratamento quimioterápico. BIOLOGIA ESTRUTURAL APLICADA À ONCOLOGIA: Determinação das alterações estruturais 
e bioquímicas nos processos tumorais. Estudo de mecanismos de sinalização celular durante a perda da adesão em células 
neoplásicas. Métodos de estudo das células tumorais: microscopia óptica e eletrônica, cromatografia, fracionamento celular, 
criofratura e funcionalidade da permeabilidade paracelular. Estudo de processos da perda da polaridade celular em células 
tumorais. IMUNOLOGIA MOLECULAR APLICADA À ONCOLOGIA: Estudo dos processos de desregulação do ciclo celular 
nos procesos tumorais. Estudo dos mecanismos de apoptose nos processos tumorais. Estudo dos mecanismos de 
metástase nos procesos tumorais. Determinação das alterações moleculares e bioquímicas nos processos tumorais. Estudo 
de processos de transdução, incorporação de macromoléculas e processamento intracelular nos processos tumorais. 
Estudo dos processos tumorais in vitro e in vivo. 
Bibliografia Mínima: 
- De Vita Junior, VT; Hellman, S; Rosenberg, SA -Cancer: Principles & Pratice of 
Oncology. 7ª ed; Lippincott Williams & Wilkins, 2004. 
- Abeloff, M.D. - Clinical Oncology. Elsevier Churchill Livingston, 2004. 
18. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO I – OTORRINOLARINGOLOGISTA: 
Doenças da Orelha externa. Doenças da Orelha média. Doenças da Orelha interna. Doenças vestibulares periféricas e 
centrais. Paralisia facial periférica. Doenças do nariz e seios paranasais. Doenças da garganta. Doenças da laringe ou 
cordas vocais. Cirurgias em otorrinolaringologia. Terapêutica. Recuperação ou melhora das funções de órgãos afetados. 
Restabelecimento ao melhora das funções dos órgãos. Noções de Clínica Médica. Afecções e anomalias dos ouvidos, nariz 
e garganta. Diagnósticos. Doenças epidemiológicas em otorrinolaringologia. Equipamentos de Segurança. Exames médicos 
(otoneurológicos). Formas de tratamentos clínicos. Funções próprias do ouvido interno. Medicamentos (medicação 
especializada). Otoscópia, laringoscopia e outros instrumentos e aparelhos para estabelecer o diagnóstico. Processo 
patológico. Reabilitação em otorrinolaringologia. Técnicas especializadas. Técnicas indicadas para cada caso. 
Traumatismos em otorrinolaringologia. Tratamento clínico ou cirúrgico. 
Bibliografia mínima: 
− RAMOS Jairo, F. Cintra do Prado e J. Ribeiro do Valle - Atualização Terapêutica – Manual Prático de Diagnóstico e 

Tratamento. Artes Médicas 
− CECIL - Tratado de Medicina Interna, Editora Interamericana, (Elaborado por James V. Wyngaarden, M.D. e Lloyd H. 

Smith. Jr, M.D. 
− Manual Técnico de Imunização CVE – Centro de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo. 
− UNGRIA, Hélio, Otorrinolaringologia. 
− BENTO, R.S Utugan O. Otorrinolaringologia, Clínica e Cirurgia – Mined. 
− TAPARELA, Otorrinolaringologia. 



− ALONSON, M. Tratado de Otorrinolaringologia. 
19. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO I – NEUROLOGISTA: 
Acidente vascular cerebral. Algias crânio-faciais. Comas. Demências e distúrbios dos movimentos. Doenças 
desmielinizantes. Epilepsias. Infecções do sistema nervoso. Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas. 
Miopatias. Neuropatias periféricas. Noções de Clínica Médica. Semiologia neurológica e cefaléias. Síndrome de 
Hipertensão intracraniana.  
Bibliografia mínima: 
−−−− RAMOS Jairo, F. Cintra do Prado e J. Ribeiro do Valle  - Atualização Terapêutica – Manual Prático de Diagnóstico e 

Tratamento. Artes Médicas 
−−−− CECIL – Tratado de Medicina Interna, Editora Interamericana, (Elaborado por James V. Wyngaarden, M.D. e Lloyd H. 

Smith. Jr, M.D. 
−−−− Manual Técnico de Imunização CVE – Centro de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo. 
20. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO I – OFTALMOLOGISTA: 
01. – Métodos de Exame Ocular: - Exame do Olho. - Fisiologia da Acuidade Visual. - Medida da Acuidade Visual. - Métodos 
de Exame Ocular: - Visão de Cores. 02. – Pálpebras: - Anatomia Normal. - Ectrópio. - Entrópio. - Ptose. - Retração 
Palpebral. - Tumores Palpebrais. 03. – Conjuntiva: - Alterações Patológicas da Conjuntiva. - Cistos. - Conjuntiva Normal. - 
Degenerações Conjuntivas. - Lesões pigmentadas da Conjuntiva. - Tumores não pigmentados da Conjuntiva. 04. – 
Infecções do Segmento Externo: - Infecções Bacterianas. - Infecções Chlamydeas. - Infecções por Fungos. - Infecções 
Virais. 05. – Doenças Alérgicas do Olho-Episclerites e Esclerites. - Doença da Esclera e Episclera. - Reações Alérgicas. - 
Reações Tóxicas da Conjuntiva. - Olho Seco. 06. – Córnea. - Anormalidades Congênitas. - Córnea Normal. - 
Degenerações. - Opacidade da Córnea. 07. – Glaucoma Primário: - Formação do Tumor Agudo e Pressão Intra Ocular. - 
Glaucoma Agudo. - Glaucoma de Ângulo Aberto. - Glaucoma Congênito. - Patogênese do Dano do Nervo Óptico. 08. – 
Glaucoma Secundário. -Angular com Bloqueio Pupilar. - Angular sem Bloqueio Pupilar. Glaucoma Secundário com 
Estreitamento. - Glaucoma Secundário com estreitamento. - Glaucoma Secundário de Ângulo Aberto. 09. – Trato Uveal. - 
Anatomia Normal. - Anomalias Congênitas do Trato Uveal. - Trauma do Segmento Anterior. - Tumores da Coróide. - 
Tumores do Trato Uveal. 10. – Inflamação Intra Ocular. - As Epiteliopatias Pigmentadas. - Causas de Uveítes. - Sinais de 
Uveítes. 11. – Cristalino. - Afaquia. - Catarata Congênita Unilateral na Infância. - Catarata. - O Cristalino Normal, seu 
Desenvolvimento e Envelhecimento. 12. – Vítreo e Desordens. - Anatomia do Vítreo e Retina. - Degenerações e Invasões 
não Proliferativas do Vítreo. - Descolamento da Retina. - Embriologia do Vítreo. - História Natural do Descolamento. - 
Princípios de Tratamento. - Trauma. 13. – Retina: Anatomia Normal e Sinais Físicos. - Anatomia da Retina. - Embriologia. - 
Sinais Físicos de Doença da Retina. - Suprimento Sanguíneo da Retina. 14. – Retina: Patologias Vasculares I. - Oclusões 
Arteriais. - Oclusões Venosas. - Patologia e Infecção da Retina. - Retinopatia Hipertensiva. - Retinopatia Traumática. - 15. – 
Anomalias Vasculares da Retina. - Retina: Patologia Vasculares II. - Retinoblastoma. - Retinopatia Diabética. 16. – Retina: 
Doenças Vasculares e Distrofias da Retina. - Degeneração Macular Miópica. - Degeneração Macular Senil. - Degeneração 
Macular. - Distrofia da Retina. 17. – Disco Óptico. - Anomalias Congênitas e Pseudopapiledema. - Anomalias Refrativas. - 
Coroidite Justapapilar. - Disco Óptico Normal. - Papilite. - Tumores do Disco Óptico. - 18. – Estrabismo. - Acomodação e 
Estrabismo. - Anatomia e Ações dos Músculos. - Detecção do Estrabismo. - Estrabismo Incomitante. - Exame dos 
Movimentos do Olho. - Nistagmo Congênito. - Paralisia dos Nervos Cranianos. 19. – Neurooftalmologia. - Movimentos 
Oculares. - Paralisias Conjugadas do Olhar. - Perda do Campo Visual. Pupila. 20. – Órbita e Sistema Lacrimal. - Anatomia. - 
Exame da Órbita. - Obstrução Lacrimal. - Proptose Aguda. - Sistema Lacrimal. - Testes de Permeabilidade Lacrimal. - 
Traumatismo da Órbita. - 21. – Noções de Clínica Médica 
Bibliografia mínima: 
−−−− RAMOS Jairo, F. Cintra do Prado e J. Ribeiro do Valle - Atualização Terapêutica – Manual Prático de Diagnóstico e 

Tratamento .Artes Médicas 
−−−− CECIL – Tratado de Medicina Interna, Editora Interamericana. (Elaborado por James V. Wyngaarden, M.D. e Lloyd H. 

Smith. Jr, M.D. 
21. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO I – ORTOPEDISTA: 
Afecções ortopédicas comuns na infância. Anatomia e radiologia em ortopedia e traumatologia: anatomia do sistema ósteo-
articular; radiologia do sistema ósteo-articular; anatomia do sistema muscular; anatomia dos vasos e nervos; anatomia 
cirúrgica: vias de acesso em cirurgia ortopédica e traumatológica. Cálcio, Metabolismo do Cálcio e Vitamina D. Distúrbios 
Congênitos em Ortopedia. Distúrbios Osteomuscular relacionados ao trabalho. Doenças articulares. Doenças do tecido 
conjuntivo. Enfermidades Reumáticas. Entorses e Luxações. Epifisiólise proximal do fêmur. Fraturas. Imunização. 
Lombociatalgias: artrite degenerativa da coluna lombo-sacra; hérnia de disco; espondilólise e espondiolistese. Noções de 
Clínica médica. Ombro doloroso. Ortopedia em geral: cervicobraquialgias; artrite degenerativa da coluna cervical; síndrome 
do escaleno anterior e costela cervical. Osteomolite aguda e crônica. Paralisia Obstétrica. Pioartrite. Poliomielite – fase 
aguda e crônica. Reabilitação em Ortopedia. Síndromes Osteoporóticas. Traumatismos. Traumatologia da mão: fratura 
metacarpiana e falangeana; ferimento da mão, lesões dos tendões flexores e extensores dos dedos. Traumatologia: fraturas 
e luxações da coluna cervical, dorsal e lombar; fratura da pélvis; fratura do acetábulo; fratura e 0luxação dos ossos dos pés; 
fratura e luxação do tornozelo; fratura e diafisária dos ossos dos pés; fratura e luxação dos 0joelhos; lesões meniscais e 
ligamentares; fratura diafisária do fêmur; fratura transtrocanteriana; fratura do colo do fêmur; 0fratura do ombro; fratura da 
clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero; fratura da extremidade distal do úmero; 0luxação do cotovelo e fratura 
da cabeça do rádio; fratura e luxação da Monteggia; fratura diafisária dos ossos do antebraço; 0fratura de Colles e Smith; 
luxação do carpo: fratura do escafóide carpal. Tuberculose osteoarticular. Tuberculose osteoarticular. Tumores ósseos. 
Bibliografia mínima: 
− RAMOS Jairo, F. Cintra do Prado e J. Ribeiro do Valle  - Atualização Terapêutica – Manual Prático de Diagnóstico e 

Tratamento. Artes Médicas 



− CECIL – Tratado de Medicina Interna, Editora Interamericana, 20a. Edição-2001 (Elaborado por James V. Wyngaarden, 
M.D. e Lloyd H. Smith. Jr, M.D. 

− Manual Técnico de Imunização CVE – Centro de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo. 

22. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO I – PEDIATRA: 
Acidentes: aspiração de corpo estranho; intoxicações exógenas; queimaduras e traumatismos. Adolescência: conceito e 
desenvolvimentos físico e emocional. Afecções do aparelho cardiocirculatório e insuficiência cardíaca congestiva. Afecções 
do aparelho digestivo: diarréia aguda, prolongada e crônica, síndrome da má-absorção; parasitoses intestinais; hepatites 
virais e patologias cirúrgicas mais comuns do aparelho digestivo. Afecções do aparelho geniturinário; infecções do trato 
urinário; glomerulonefrite aguda e síndrome nefrótica. Afecções do aparelho respiratório: bronquite e bronquiolite; 
pneumonia e penumonite intersticiais infecciosas agudas; mucoviscidose e tuberculose. Afecções do sistema nervoso 
central; síndrome convulsiva; meningites e encefalites. Doenças infectocontagiosas próprias da infância. Afecções 
endocrinológicas: diabetes mellitus; hipotireoidismo congênito e hiperplasia adrenal congênita (deficiência de 21 
hidroxilase). Afecções otorrinolaringológicas mais comuns na infância. Alimentação: necessidades nutricionais, aleitamento 
materno e higiene alimentar. Calendário Nacional de Vacinação. Cardiopatia congênita; endocardite infecciosa; miocardite e 
pericardite. Crescimento e desenvolvimento neuro-psicomotor: normalidade e distúrbios mais comuns. Desenvolvimento 
neurológico. Distúrbios respiratórios – principais doenças respiratórias. Doenças do Trato urinário. Doenças do tubo 
digestivo e parede abdominal – Doenças Gastrintestinais. Doenças endócrinas. Doenças exantemáticas, doenças de pele 
mais comuns na infância. Estatística vital e indicadores de saúde. Imunização. Imunopatologia; asma; febre reumática e 
artrite reumatóide juvenil. Metabolia: desnutrição, desvitaminose: desidratação; terapia de reidratação oral; distúrbios 
hidroeletrolíticos e do equilíbrio ácido-básico. Neonatologia: exame físico e diagnóstico das condições do recém-nascido 
(RN), cuidados do RN normal e de baixo peso; principais características e patologias mais comuns do RN normal e 
prematuro. Sala de parto. Neonatologia. Noções de vigilância epidemiológica. Noções gerais de epidemiologia. Principais 
Doenças cardiológicas. Principais Doenças cirúrgicas da infância. Principais Doenças hematológicas. Principais Doenças 
infectocontagiosas e parasitárias próprias da infância. Principais Doenças oncológicas. Principais Doenças ortopédicas. 
Principais patologias do Recém nascido. Neonatologia. Principais patologias oftalmológicas da infância. Problemas de 
crescimento físico. De desenvolvimento motor e da nutrição. Puericultura. Urgências e emergências. 
Bibliografia Mínima: 
− CECIL – Tratado de Medicina Interna, Editora Interamericana, (Elaborado por James V. Wyngaarden, M.D. e Lloyd H. 

Smith. Jr, M.D. 
− BELRMAN, Nelson. Tratado de Pediatria – Editora Elsevier. 
− Manual Técnico de Imunização CVE – Centro de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo. 
− RAMOS Jairo, F. Cintra do Prado e J. Ribeiro do Valle - Atualização Terapêutica – Manual Prático de Diagnóstico e 

Tratamento.  Artes Médicas. 
23. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO I – PSIQUIATRA: 
A História da Psiquiatria. Esquizofrenia: classificação, diagnóstico e tratamento. Farmacológicas com drogas psiquiátricas. 
Princípios e Práticas em Psicofarmacoterapia e Interações. Transtornos do humor. Transtornos esquizotípicos e delirantes. 
Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substância psicoativa. Transtornos mentais orgânicos: 
Demências. Transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes: a) Outros transtornos de ansiedade. b) 
Reação a estresse grave e transtornos de ajustamento. c) Transtorno Fóbico-ansioso. d) Transtorno Obsessivo-compulsivo. 
e) Transtornos Dissociativos (ou conversivos). e) Transtornos Somatoformes. Síndromes comportamentais associadas a 
perturbações Fisiológicas e Fatores Físicos: a) Disfunção Sexual, não causada por transtorno ou doença orgânica. b) 
Transtornos Alimentares. Transtornos de Personalidade e de Comportamento. Retardo Mental. Transtorno do 
Desenvolvimento Psicológico: – Transtorno do Desenvolvimento e da Função Motora. – Transtornos do Desenvolvimento 
das Habilidades Escolares. – Transtornos Invasivos do Desenvolvimento. – Transtornos do Desenvolvimento da Fala e da 
Linguagem. Transtornos Emocionais de Comportamento com início usualmente ocorrendo na Infância e na Adolescência: – 
Transtornos de Conduta. – Transtornos de Funcionamento social com início específico na Infância e na Adolescência. – 
Transtornos de Tique. – Transtornos Emocionais com início específico na Infância. – Transtornos Hipercinéticos. – 
Transtornos Mistos de Conduta e Emoções. – Bases em Psiquiatria Forense. Noções de Clínica Médica. 
Bibliografia mínima: 
− SADOCK, Harold I. Kaplan e Benjamin J., Tratado de Psiquiatria (3 volumes). 
− RAMOS Jairo, F. Cintra do Prado e J. Ribeiro do Valle - Atualização Terapêutica – Manual Prático de Diagnóstico e 

Tratamento. Artes Médicas 
− CECIL-Tratado de Medicina Interna, Editora Interamericana, (Elaborado por James V. Wyngaarden, M.D. e Lloyd H. 

Smith. Jr, M.D.  
− Manual Técnico de Imunização CVE – Centro de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo. 
24. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO I – RADIOLOGISTA: 
Os aparelhos de Raio X. Os filmes. Os contratantes. Doenças – molésticas – fraturas. Funções especificas da área: 
Aparelhos respiratórios, circulatório, digestivo. Radiografias da cabeça, troncos, membros. A tomografia – aplicações Leis 
que regulamentam a profissão. O esqueleto humano. Anatomia humana. Fisiologia humana. Conhecimentos básicos e 
específicos da função. Código de Ética Médica. Ultra-sonografia em medicina interna: - Estudo ultra-sonográfico, olho, 
órbita, face e pescoço, tórax, crânio, abdômen superior (fígado, vias biliares, visícula biliar, pâncreas e baço). - Estudo ultra-
sonografico da cavidade abdominal, vísceras ocas, coleções e abcesso peritoneais. Retroperitoneo, rins e bexiga. Próstatas 
e vesículas seminais. Escroto, pênis e extremidades. Realização, diagnóstico e emissão de laudos de exames 
ultrassonográficos, abrangendo a ecografia geral e/ou específica (pélvica obstétrico abdominal, pediátrico, pequenas partes 



etc). Exames radiológicos simples – técnicas de execução e chapas radiográficas (nitidez e durabilidade). Utilização do 
Negatoscopio. Rotinas de preparo de pacientes – prevenção de complicações e intercorrências. 
Bibliografia mínima: 
−−−− PAUL, Juhl – Interpretação Radiológica. 
−−−− EDEKEN – Diagnóstico Radiológico das Enfermidades Ósseas. 
−−−− BOISSON, Luiz F. – Técnica Radiológica Médica. 
−−−− JOHN, R. Haga – Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética do Corpo Humano. 
−−−− PARRA, Osório Miguel – Radiologia Abdominal para o Cirurgião, Editora Roca. 
25. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO I – REUMATOLOGISTA: 
A Reumatologia na Atenção Básica. Sistema de Referência e Contra/Referência. Protocolos. Amiloidose. Artrite por causas 
diversas: sarcoidose, eritema nodoso, neuropatias, enteropatias, Síndrome de Tietze, policondrite recidivante. Artrite 
psoriásica. Artrites Infecciosas: Piogênicas, tuberculose, gonococcica, virais, fungos, associadas a Hanseníase, 
toxoplasmose, meningite meningocóccica, brucelose, disenteria bacilar, febre tifóide, escarlatina, difteria e LUES. 
Colagenoses: (Doença Reumatóide, Doença Reumática (FR), LES e discóide, Dermatopolimiosite, Esclerose Sistêmica 
Progressiva, Doença Mista do Tecido Conjuntivo e Angiites necrosantes. Doença Degenerativa. Doença do Soro. Doenças 
Metabólicas: gota, pseudogota, alcaptonúria, cronose, lipidoses, osteoporose, osteomalácia, doença de Paget, 12. 
hidroxiapatita. Espondilite Anquilosante. Fibromialgia. Fibrosites. Hidrartrose Intermitente. Lesões articulares neurogênicas: 
Junta de Charcot, Síndrome ombro-mão. Neoplasias. Noções de Imunologia e Imunopatalogia. Princípios Gerais da 
Terapêutica Reumatológica. Reumatismo palindrômico. Reumatismo psicogênico. Síndrome de Behçet. Síndrome de 
Caplam.  Síndrome de Felty.  Síndrome de Reiter. Síndrome de Sjögren. 
Bibliografia Mínima: 
- CECIL – Tratado de Medicina Interna, Editora Interamericana, (Elaboração por James V. Wygaarden, M.D. e Lloyd 

H.Smith. Jr, M.D. 
- COSSERMELLI, Wilson. Terapêutica em Reumatologia, Editora. Lemos Editorial.  
- GOLDINS, Douglas N., Reumatologia em medicina e Reabilitação, Editora.  Atheneu. 
- LLOYOD, Jil . DAVID, Carol, Reumatologia para Fisioterapeutas, Editora. Premier.  
- Manual Técnico de Imunização CVE – Centro de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo. 
- MOREIRA, Caio . CARVALHO, Marco Antonio P. Reumatologia: Diagnóstico e Tratamento, Editora. Guanabara Koogan. 
- YOSHINARI, Natalino Hajime . DUTRA, Eloísa Silva. Reumatologia para o Clínico, Editora. ROCA , 2004. 
- WEST, Sterling G. Segredos em Reumatologia, Editora. Artmed. 
26. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO I – ULTRA-SSONOGRAFISTA: 
Noções de física das radiações: definição e produção dos raios X, ampola de raios X; propriedades gerais. Efeitos 
biológicos das radiações; noções de radioproteção; equipamentos radiológicos; formação de imagem. Ossos e articulações: 
normal e métodos de exames; anomalias e displasias ósseas; infecções e osteocondrites; doenças articulares; tumores 
benignos e malignos; alterações ósteo-articulares nas hemopatias; alterações ósseas nas endocrinopatias; trauma 
esquelético; contribuição da tomografia computadorizada dos ossos e articulações; Tórax: tórax normal e métodos de 
exame; patologias de pleura; infecção e infestação pulmonar; lesões alveolares e do interstício pulmonar; bronquites crônica 
e enfisema; tumores no pulmão; lesões mediastinais; trauma torácico; patologia do diafragma; contribuição da tomografia 
computadorizada do tórax. Sistemas cardiovasculares; métodos de exame. Coração e circulação normais. Pericárdio: 
alterações gerais, aumento individual de câmaras cardíacas; doenças cardíacas congênitas e adquiridas. Patologia 
vascular. Trato gastrintestinal e abdômen: técnicas de exame; glândulas salivares, faringe e esôfago; estômago e duodeno; 
intestino delgado. Cólon; abdômen agudo; trato biliar, pâncreas, fígado e baço; glândulas adrenais; contribuição da 
tomografía computadorizada no trato gastro-intestinal e abdômen. Trato Urogenital: métodos de exame. Lesões congênitas. 
Tumores dos rins e ureteres. Doenças císticas dos rins. Cálculo renal. Infecção renal. Bexiga e próstata. Obstrução do trato 
urinário. Radiologia obstétrica; contribuição da tomografia computadorizada no trato urogenital. Pediatria: métodos de 
exame; doenças congênitas; doenças adquiridas. Generalidades: Ultrasonografia em Ginecologia e Obstetrícia, Ultra-
sonografia em Medicina Interna. Generalidades: a natureza do ultra-som. Princípios básicos, técnicas e equipamentos. 
Indicações da ultra-sonografia. Dopller. Ginecologia e Obstetrícia: anatomia ultra-sonográfica da pele feminina, estudo ultra-
sonográfico do útero normal e patológico, estudo ultra-sonográfico do ovário normal e patológico. Doenças inflamatórias 
pélvicas, contribuição do ultra-som nos dispositivos intra-uterinos. Diagnóstico deferencial das massas pélvicas ao ultra-
som. Ultra-sonografia nas doenças ginecológicas malignas. Endometriose. Ultra-sonografia e esterilidade. Estudo ultra-
sonográfico da mama normal e patológica. Anatomia ultrasonográfica do saco gestacional e do embrião. Anatomia ultra-
sonográfica fetal. Avaliação da idade gestacional. Estudo ultra-sonográfico das patologias da primeira metade da gestação. 
Crescimento intra-uterino retardado. Gestação de altorisco. Gestação múltipla. Anomalias fetais e tratamento pré-natal. 
Placenta e outros anexos do concepto. Medicina Interna: estudo ultra-sonográfico, olho, órbita, face e pescoço, tórax, 
crânio, abdômen superior (fígado, vias bilares, visícula biliar, pâncreas e baço), estudo ultrasonográfico da cavidade 
abdominal, vísceras ocas, coleções e abcesso peritoneais. Reproperitôneo, rins e bexiga. Próstatas e vesículas seminais. 
Escroto, pênis, extremidades.  
Bibliografia mínima: 
- ROUQUAYROL M.Z., NAOMAR F A.- Epidemiologia & Saúde. Rio de Janeiro, Médica e Científica, 5ª ed., 1999, cap. 2, 3, 
20 e 21. 
- RUMACK, Carol M., WILSON, Stephainie R., CHARBONEAU, 
J.P. William. Tratado de ultra-sonografia diagnóstica. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2ª ed., 1999. 
27. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PSICÓLOGO I: 
Abordagens alternativas de educação. Administração de recursos humanos. Análise comportamento. Análise funcional de 
classes especiais de comportamento problema. Análise da doença mental do ponto de vista não institucional. Análises de 



ocupações e acompanhamento de avaliações de desempenho pessoal. Equipes multiprofissionais.  Testes, métodos ou 
técnicas de psicologia que podem ser aplicados ao trabalho. Assistência à saúde mental.  Atendimento e orientação à área 
educacional e organizacional de recursos humanos. Elaboração e aplicação de técnicas psicológicas, visando possibilitar a 
orientação e diagnóstico clínico. Atendimento à comunidade e aos casos encaminhados.  Desenvolvimento psíquico, motor  
e social do indivíduo, em relação à sua integração à família e à sociedade. Atendimento a casos de saúde mental como 
toxicômanos e alcoólatras. Organização de grupos homogêneos. Técnicas de terapia de grupo, visando à solução dos 
problemas. Atendimento psicológico na  área  educacional, visando  o  desenvolvimento psíquico,  motor  e  social  das   
crianças e adolescentes em relação a sua integração à escola e à família, visando promover o ajustamento das mesmas. 
Atuação do psicólogo em equipe multidisciplinar. Cognição humana com aspecto de processamento da informação. Doença 
mental sob enfoque psicológico. Ética profissional. Estudo e pesquisa dos fundamentos teóricos, históricos, científicos, 
ideológicos e filosóficos e suas aplicações nos diversos campos da educação. Estudos piagetianos. Execução de atividades 
relativas ao recrutamento, seleção, orientação e treinamento profissional, realizando a identificação e análise de funções. 
Evolução instintiva segundo Freud e Malainde Klein. Família (Noções básicas, psicodinâmica e tratamentos). Fundamentos 
de psicopatologia. Fundamentos psicológicos para educação pré-escolar. Higiene mental/Psico-higiene e Saúde pública. 
Histórico do conceito de anormalidade. Neurose de angústia. Neurose obsessiva. O trabalho e o cotidiano. Organização e 
aplicação de testes, provas e entrevistas psicológicas, realização de sondagem de aptidões e capacidade profissional. 
Acompanhamento do pessoal para possibilitar maior satisfação no trabalho. Organização do trabalho e saúde do 
trabalhador. Paranóia. Pensamento e Linguagem. Posição esquizo-paranóide. Produção e organização do trabalho.  
Promoção do ajustamento do indivíduo no trabalho. Treinamentos visando a auto-realização. Psicanálise das Instituições 
Sociais. Psicodiagnóstico (Teoria e Técnicas). Psicologia da gravidez. Psicologia do desenvolvimento (fundamentos 
básicos:  fases  evolutivas, da infância  à velhice). Psicologia das massas e análise do ego. Psicologia do trabalho. 
Psicopatia. Psicopatologia. Psicose maníaca depressiva. Psicoterapia/Psicoterapia breve/Psicoterapia de apoio 
(Conceituação, teoria e técnicas). Recrutamento e seleção de pessoal – análise de testes psicológicos. Teorias 
Construtivas. Teorias Organizacionais – enfoque tradicional, sistêmico, contingencial e antropológico. Trabalhos em Grupos. 
Treinamento por competências, avaliação por desempenho e descrição de empregos.  
Bibliografia Mínima: 
−−−− BLEGER, J. Entrevistas e Grupos, São Paulo, Martins fontes. 
−−−− Psico-higiene e Psicologia Institucional, Porto Alegre, Artes Médicas. 
−−−− Código de Ética dos Psicólogos. 
−−−− CORDIOLI, A.V. Psicoterapias – Abordagens Atuais, Porto Alegre, Artes Médicas. (Capítulos 1, 2, 6, 8 e 9). 
−−−− FIORINI, H. J. Teoria e Técnica de Psicoterapias, Rio de Janeiro, Francisco Alves Editora. 
−−−− FOUCAULT, M. Doença Mental e Psicologia, Rio de Janeiro, Biblioteca Tempo Universitário. 
−−−− KNOBEL, M. Orientação Familiar, Campinas, Papirus. 
−−−− MALDONADO, M. T. P. Psicologia da Gravidez, Petrópolis, Vozes. 
−−−− NEMIAH, J. C. Fundamentos da Psicopatologia, R.J., Zahar Editores. 
−−−− OCAMPO, M. L. S. de; O Processo Psicodiagnóstico e  as  Técnicas  Projetivas, São Paulo, Martins Fontes. 

(Capítulos: I, II, III ,VII, VIII e IX). 
−−−− OSÓRIO, L. C. “Adolescente – Hoje”, Porto Alegre, Artes Médicas. 
−−−− PINCUS, L.; DARE, C. Psicodinâmica da Família, Porto Alegre, Artes Médicas. 
−−−− RAPPAPORT, C. R.; FIORI, W. R.; DAVIS, C. Teorias do Desenvolvimento, São Paulo, Editora Pedagógica e 

Universitária. 
−−−− SZASZ, T. S. A Ética da Psicanálise, R.J., Zahar Editores. 
−−−− TRINCA, W. (org.) Diagnóstico Psicológico – A Prática Clínica, São  Paulo,   Editora Pedagógica e Universitária. 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
28. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I: 
I. – LINGUA PORTUGUESA: 
01. – Acentuação. 02. – Crase. 03. – Classificação e emprego das palavras: substantivo; artigo; adjetivo; numeral; pronome; 
verbo; advérbio; preposição conjunção e interjeição. 04. – Concordância nominal e verbal. 
05. – Interpretação de texto. 06. – Ortografia. 07. – Pontuação. 08. – Regência nominal e verbal. 09. – Significação das 
palavras: sinônimos e antônimos; sentido próprio e sentido figurado. 10. – Tipos de sujeito e predicado. 
II. – MATEMÁTICA: 
01. – Análise Combinatória. 02. – Conjunto de números inteiros: operações. 03. – Conjunto dos números racionais: 
operações. 04. – Conjuntos: noções gerais, propriedades e operações. 05. – Equações de 1º e 2º Graus – exponencial e 
logarítmica – resolução de problemas. 06. – Geometria Analítica: noções gerais, estudo de reta, estudo da Circunferência e 
da equação da circunferência. 07. – Geometria Plana e Espacial: noções gerais e círculo. 08. – Matrizes: noções gerais, 
operações e determinantes. 09. – Porcentagem e Juros simples. 10. – Probabilidades. 11. – Regras de três: simples e 
composta. 12. – Relação e função: noções gerais, domínio e imagem: Razão e proporção: Grandezas proporcionais. 13. – 
Seqüência: Progressões aritmética e geométrica. 14. – Simplificação de radicais. 15. – Sistemas lineares. 16. – 
Trigonometria: no triângulo retângulo. 
III. – CONHECIMENTOS GERAIS E HISTÓRIA DE CARAGUATATUBA 
- Internet; 
- Jornais; 
- Revistas; 
- Livro: Santo Antônio de Caraguatatuba (Memória e Tradições de um Povo), Organização e Direção - Jurandyr Ferraz de 
Campos – Ano: 2000 – Todos os Direitos Reservados à Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba - FUNDACC 
 



IV. – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
01. - Avaliação da aprendizagem.  
02. - Didática e trabalho pedagógico. 
03. - Educação e sociedade. 
04. - Fundamentos de currículo. 
05. - Perspectivas metodológicas. 
06. - Planejamento e gestão educacional. 
07. - Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. 
Bibliografia Mínima 
−−−− DAVIS, Cláudia, Silva, Maria Alice, Espósito, Yara. Papel e valor das interações sociais na sala de aula Caderno de 

pesquisas nº 71. São Paulo. 
−−−− FERREIRO, Emília. Alfabetização em processo. Trad. Maria Antonia C. Costa Magalhães. São Paulo – Cortez. 
−−−− ___________, Reflexões sobre alfabetização. São Paulo, Cortez.  
−−−− FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo, Cortez. 
−−−− GARDNER, H. – Estrutura da Mente: A teoria das Inteligências Múltiplas. Porto Alegre: Artes Médicas. 
−−−− HOFFMAN. Jussara. Mito & Desafio: Uma perspectiva construtivista. Porto Alegre, Fundação e realidade. A.N.  
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