
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS 

EDITAL Nº 03/2006 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR faz saber a quem possa interessar, que estão abertas 
inscrições ao CONCURSO PÚBLICO, para o preenchimento de diversas vagas de seu quadro permanente de 
pessoal, sujeitas ao regime jurídico único (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Cajamar), e de 
acordo com as instruções a seguir: 

CAPÍTULO I  -  DOS CARGOS E VAGAS 

1.         O processo de seleção atenderá o elenco de cargos de provimento efetivo, descritos a seguir 
juntamente com as vagas disponíveis e que virem a ser disponibilizadas no prazo de validade do 
Concurso Público, a carga horária semanal exigida e o nível salarial respectivo e será realizado sob a 
responsabilidade da empresa MOURA MELO CONSULTORIA LTDA. 

Código Cargo 
Total 

de 
vagas 

Vagas 
Reserv. p/ 
deficientes 

Salário 
(R$) 

Escolaridade / 
Pré-requisito 

Carga 
horária 

semanal 

Taxa da 
inscrição 

(R$) 

001 
Agente de Defesa Civil 

(masculino) 
08 1 948,78 

Ensino Médio 
completo com 
CNH – C. 

40 h 30,00 

002 
Agente de Defesa Civil 

(feminino) 
04 1 948,78 

Ensino Médio 
completo com 
CNH – C. 

40 h 30,00 

003 

Médico Clínico 
Especialização  em 
Cardiologia 
(cardiologista) 

02 1 1.899,61 

Ensino Superior 
completo com 
registro no CRM 

comprovar 
especialização 
na área. 

20 h 50,00 

004 

Médico Clínico 
Especialização em 
Cirurgia Geral (cirurgião 
geral) 

02 1 1.899,61 

Ensino Superior 
completo com 
registro no CRM 

comprovar 
especialização 
na área. 

20 h 50,00 

005 

Médico Clínico 
Especialização em 
Cirurgia Vascular 
(cirurgião vascular) 

01 0 1.899,61 

Ensino Superior 
completo com 
registro no CRM 
comprovar 
especialização 
na área. 

20 h 50,00 

006 

Médico Clínico 
Especialização em 
Dermatologia 
(demartologista) 

01 0 1.899,61 

Ensino Superior 
completo com 
registro no CRM 
comprovar 
especialização 
na área. 

20 h 50,00 

007 

Médico Clínico 
Especialização em 
Endocrinologia 
(endocrinologista) 

01 0 1.899,61 

Ensino Superior 
completo com 
registro no CRM 
comprovar 
especialização 
na área. 

20 h 50,00 



008 

Médico Clínico 
Especialização em 
Gastrologia 
(gastroenterologista) 

01 0 1.899,61 

Ensino Superior 
completo com 
registro no CRM 
comprovar 
especialização 
na área. 

20 h 50,00 

009 

Médico Clínico 
Especialização em 
Ginecologia 
(ginecologista) 

01 0 1.899,61 

Ensino Superior 
completo com 
registro no CRM 
comprovar 
especialização 
na área. 

20 h 50,00 

010 

Médico Clínico 
Especialização em 
Neurologia 
(neurologista) 

02 1 1.899,61 

Ensino Superior 
completo com 
registro no CRM 
comprovar 
especialização 
na área. 

20 h 50,00 

011 
Médico Clínico 
Especialização em 
Ortopedia (ortopedista) 

02 1 1.899,61 

Ensino Superior 
completo com 
registro no CRM 
comprovar 
especialização 
na área. 

20 h 50,00 

012 

Médico Clínico 
Especialização em 
Otorrinolaringologia 
(otorrinolaringologista) 

01 0 1.899,61 

Ensino Superior 
completo com 
registro no CRM 
comprovar 
especialização 
na área. 

20 h 50,00 

013 

Médico Clínico 
Especialização em 
pneumologia 
(pneumologista) 

01 0 1.899,61 

Ensino Superior 
completo com 
registro no CRM 
comprovar 
especialização 
na área. 

20 h 50,00 

014 
Médico Clínico 
Especialização em 
Psiquiatria (psiquiatra) 

02 1 1.899,61 

Ensino Superior 
completo com 
registro no CRM 
comprovar 
especialização 
na área. 

20 h 50,00 

015 
Médico Clínico 
Especialização em 
Urologia (urologista) 

01 0 1.899,61 

Ensino Superior 
completo com 
registro no CRM 
comprovar 
especialização 
na área. 

20 h 50,00 

016 Médico Clínico Geral 07 1 1.899,61 
Ensino Superior 
completo com 
registro no CRM  

20 h 50,00 

017 Médico Plantonista 28 2 1.899,61 
Ensino Superior 
completo com 
registro no CRM 

12 h 50,00 

 

CAPÍTULO I I  -  DAS INSCRIÇÕES 



1.         A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste EDITAL, em relação as quais não poderá alegar desconhecimento. 

2.         As inscrições serão efetuadas no período de 01 a 18 de dezembro de 2006, em dias úteis (segunda à 
sexta-feira) nos horários abaixo especificados, mediante o pagamento em qualquer banco, da TAXA DE 
INSCRIÇÃO, vinculada a escolaridade do cargo pretendido, segundo tabela acima, no local, dia e horário 
a seguir discriminados: 

3.          

Local: Centro de Eventos Prof° Walter Ribas de Andrade “Boiódromo” 

Endereço:  Avenida Deovair Cruz de Oliveira, nº 92 – Distrito de Jordanésia – Cajamar – SP 

 
Dia: 01/12/2006 Horário: 08:30 às 17:00 horas 
Dias: 04 a 08/12/2006 Horário: 08:30 às 17:00 horas 
Dias: 11 a 15/12/2006 Horário: 08:30 às 17:00 horas 
Dia: 18/12/2006 Horário: 08:30 às 17:00 horas 

 
4.         Para fazer a inscrição os candidatos deverão levar documento de identidade (R.G. ou C.N.H. com foto 

ou Carteira Profissional ou Carteira Funcional) e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 
5.         A inscrição também poderá ser feita no site http://www.mouramelo.com.br, de acordo com as 

instruções lá contidas. 

6.         Os candidatos deverão satisfazer as seguintes exigências: 

a)      Ser brasileiro ou estrangeiro estabelecido na forma da Lei; 

b)      Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos; 

c)      Haver cumprido as obrigações e encargos para com o serviço militar; 

d)      Estar quite com a Justiça Eleitoral e no gozo dos direitos políticos; 

e)      Possuir aptidão, habilitação e capacitação para o exercício do cargo pretendido; 

f)        Ter boa conduta e não possuir antecedentes criminais; 

g)      Não registrar crime contra a Administração Pública. 

7.         A inscrição poderá ser feita por procurador legalmente habilitado, e será formalizada em impresso 
próprio, devidamente acompanhada de declaração firmada pelo candidato, sob pena de 
responsabilidade, de que preenche todas as condições e está de acordo com o que dita o presente 
EDITAL. A assinatura do candidato na ficha de inscrição implicará na satisfação das exigências 
relacionadas no item anterior, ficando dispensada a imediata apresentação de documentos probatórios, 
os quais, todavia, serão exigidos dos candidatos aprovados, por ocasião de sua nomeação e antes do 
ato da posse. 

8.         A inscrição efetuada pelo site http://www.mouramelo.com.br, seguirá as seguintes instruções: 

8.1.       Localizar o link correspondente ao concurso público. 

8.2.       Preencher corretamente o requerimento de inscrição e transmitir os dados pela internet. 

8.3.       Imprimir o boleto bancário gerado para pagamento da respectiva taxa de inscrição. 



8.4.       O pagamento do valor da inscrição deverá ser efetivado em qualquer agência bancária, até a data 
de vencimento estipulada no boleto bancário. 

8.5.       A inscrição on-line somente será considerada válida após o pagamento do respectivo boleto 
bancário. 

8.6.       O pagamento efetuado fora do período das inscrições implicará na recusa da efetivação da 
inscrição. 

8.7.       Após 02 (dois) dias úteis do pagamento do boleto, o candidato deverá verificar a confirmação da 
inscrição no site, imprimindo o comprovante de inscrição. 

8.8.       Caso a inscrição não esteja confirmada, enviar e-mail para suporte@mouramelo.com.br. 

8.9.       A Moura Melo Consultoria em Recursos Humanos Ltda. não se responsabilizará por pedido de 
inscrição via internet não concluído pelo candidato ou não recebido por fatores de ordem técnica 
dos computadores, bem como outros motivos técnicos que impossibilitem a transferência de dados. 

8.10.    Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de opção de cargo, bem 
como não haverá devolução da importância paga em hipótese alguma. 

8.11.    A relação dos candidatos inscritos que tiverem suas inscrições indeferidas será divulgada pela 
comissão de concurso público e caberá recurso no prazo de dois dias, a contar da data de sua 
divulgação, ao Senhor Presidente da Comissão. Interposto o recurso e não havendo a 
manifestação a tempo da Comissão, o candidato poderá participar condicionalmente das provas. 

 

CAPÍTULO I I I  -  DAS PROVAS 

1.         O Concurso constará de provas objetivas de Conhecimentos Gerais e Específicos, no total de 50 
(cinqüenta) questões, conforme segue: 

 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 
Tipo de Prova Objetiva - Total de 50 questões Cargo 

Básicos  Gerais Específicos Informática  
Agente de Defesa Civil (masculino) 20 15 10 05 
Agente de Defesa Civil (feminino) 20 15 10 05 

 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
Tipo de Prova Objetiva - Total de 50 questões Cargo 

Básicos Gerais Específicos 
Médico Clínico Especialização em Cardiologia (cardiologista) 10 05 35 
Médico Clínico Especialização em Cirurgia Geral (cirurgião 
geral) 10 05 35 

Médico Clínico Especialização em Cirurgia Vascular (cirurgião 
vascular) 

10 05 35 

Médico Clínico Especialização em Dermatologia 
(demartologista) 10 05 35 

Médico Clínico Especialização em Endocrinologia 
(endocrinologista) 10 05 35 



Médico Clínico Especialização em Gastrologia 
(gastroenterologista) 10 05 35 

Médico Clínico Especialização em Ginecologia (ginecologista) 10 05 35 
Médico Clínico Especialização em Neurologia (neurologista) 10 05 35 
Médico Clínico Especialização em Ortopedia (ortopedista) 10 05 35 
Médico Clínico Especialização em Otorrinolaringologia 
(otorrinolaringologista) 10 05 35 

Médico Clínico Especialização em pneumologia (pneumologista) 10 05 35 
Médico Clínico Especialização em Psiquiatria (psiquiatra) 10 05 35 
Médico Clínico Especialização em Urologia (urologista) 10 05 35 
Médico Clínico Geral 10 05 35 
Médico Plantonista 10 05 35 

 

2.         As provas serão compostas de questões de múltipla escolha, valendo cada questão 2 (dois) pontos, e 
versarão sobre os assuntos constantes dos Programas, que fazem parte do Anexo I do presente Edital, 
de caráter seletivo, eliminatório e classificatório, valendo no máximo 100 (cem) pontos.  

 

CAPÍTULO IV -  DOS DEFICIENTES FÍSICOS 

1.         Para efeito do que dispõe o inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas portadoras de 
deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no 
que se refere ao conteúdo e avaliação das provas, mantidas as condições especiais para adequação da 
sua aplicação às condições restritivas do deficiente. Ficam assegurados 5% (cinco por cento) das vagas 
para os portadores de deficiência. 

2.         O candidato cuja deficiência não for configurada ou quando esta for considerada incompatível com a 
função a ser desempenhada, será desclassificado. 

3.         No ato de sua inscrição no Concurso Público, obriga-se o candidato portador de deficiência a 
apresentar laudo médico original ou cópia autenticada, atestando a espécie e o grau de deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência (art. 39, IV do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999). 

4.         Os candidatos portadores de deficiência deverão atender a todos os itens especificados neste Edital. 

5.         Considera-se pessoa portadora de deficiência nos termos do art. 4º do Decreto nº 3.298/99, a que se 
enquadra nas seguintes categorias: 

 “I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros 
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 
produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 
2004) 

II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, 
aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; (Redação dada 
pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo 



visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer 
das condições anteriores; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 

IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 
adaptativas, tais como:  

a) comunicação; 

b) cuidado pessoal; 

c) habilidades sociais;  

d) utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 

e) saúde e segurança; 

f) habilidades acadêmicas; 

g) lazer; e 

h) trabalho;  

V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.”  

6.         Os candidatos portadores de deficiência, para que sejam considerados habilitados, deverão atingir a 
nota mínima estabelecida para todos os candidatos, sendo expressamente vedado o favorecimento 
destes ou daqueles no que se refere às condições para sua apuração. 

7.         As pessoas portadoras de deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de condições com 
os demais candidatos no que se refere ao conteúdo, avaliação, duração, data, horário e local de 
realização das provas. 

8.         Os candidatos portadores de deficiência deverão ainda assinalar na ficha de inscrição o tipo de 
deficiência de que são portadores, gerando a emissão de tal dado na inclusão dos interessados na lista 
geral para efeito de realização da(s) prova(s). 

8.1.      Os candidatos deficientes ou que necessitarem fazer prova especial, deverão solicitar a 
elaboração das mesmas por escrito à MOURA MELO CONSULTORIA EM RECURSOS 
HUMANOS LTDA, com endereço na Rua Senador Fláquer n.º 50 – 3º andar, CEP 09010-160 – 
Centro – Santo André/SP, via SEDEX, até o término das inscrições. No caso da necessidade de 
tempo adicional para realização dos exames, deverão em igual prazo requerer tal benefício, 
devendo tal requerimento se fazer acompanhar de parecer emitido por especialista da área de sua 
deficiência. 

8.2.      A não solicitação da elaboração de prova especial ou do tempo adicional a que se refere o item 
anterior, no prazo especificado, implicará na participação do candidato na prestação do(s) exame(s) 
nas mesmas condições dispensadas aos demais candidatos. 

9.         O portador de deficiência, se habilitado, mas não classificado nas vagas reservadas, estará 
automaticamente concorrendo às demais vagas existentes, obedecida a ordem de classificação geral. 

10.      Na falta de candidatos habilitados para as vagas reservadas a portadores de deficiência, serão essas 
preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem classificatória. 



11.      A contratação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem de classificação, devendo iniciar-se pela 
lista de pontuação geral, seguida da lista de candidatos portadores de deficiência, observando-se, a 
partir de então, sucessiva alternância entre elas, até o exaurimento das vagas reservadas. Em caso de 
surgimento de novas vagas no decorrer do prazo de validade do Concurso Público, aplicar-se-á a mesma 
regra e proporcionalidade prevista no item 1 deste Capítulo. 

12.      O candidato portador de deficiência aprovado e convocado para fim de contratação à função, durante o 
período de experiência será submetido a avaliação por equipe multiprofissional prevista no artigo 43 do 
Decreto n.º 3.298/99, que bem identificará a compatibilidade entre as atribuições da função/cargo e a 
deficiência apresentada. 

13.      A deficiência constatada não poderá ser utilizada para justificar concessão de aposentadoria ou de 
adaptação em outro cargo. 

 

CAPÍTULO V -  DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 

1.         O candidato deverá comparecer ao local determinado para as provas com 30 minutos de antecedência 
do horário estipulado, munido do protocolo de inscrição, cédula de identidade e caneta esferográfica azul 
ou preta. Não será permitido o acesso à sala de provas após o horário estabelecido para o início das 
mesmas. As provas serão realizadas na cidade de Cajamar/SP. 

2.         Durante a realização das provas, não será permitida qualquer consulta a livros, cadernos, etc., nem a 
utilização de instrumentos como máquina de calcular, aparelhos de comunicação de qualquer natureza, 
telefones celulares, bem como é proibido ausentar-se da sala de provas, a não ser em casos especiais, 
na companhia de um fiscal. A prova terá a duração de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos. 

3.         Não será permitido fazer prova em local e horário diferentes do estabelecido, sob quaisquer alegações. 

4.         As salas de provas serão fiscalizadas por elementos designados pela COMISSÃO DO CONCURSO 
PÚBLICO, vedado o ingresso de pessoas estranhas. 

5.         A folha de respostas não deverá conter nenhuma rasura sob pena de nulidade da questão. 

6.         Por questões de direitos autorais, e de segurança os candidatos não poderão levar os cadernos de 
provas. 

7.         Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos 
presentes. 

8.         A EMPRESA NÃO MANDARÁ AVISOS PELO CORREIO. AS DATAS DAS PROVAS SERÃO 
DIVULGADAS NO MURAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR, NO JORNAL LOCAL E 
NO SITE http://www.mouramelo.com.br, NO MÍNIMO 5 (CINCO) DIAS ANTES DAS PROVAS. 

 

CAPÍTULO VI  -  DO JULGAMENTO DAS PROVAS 

1.         A prova objetiva terá caráter eliminatório, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver nota 
igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos possíveis. 

2.         A prova objetiva terá 50 (cinqüenta questões), onde cada questão valerá dois pontos. Total de 100 
pontos.  

3.         O não comparecimento à prova inabilitará o candidato automaticamente. 



4.         Não haverá segunda chamada para nenhuma prova. 

5.         A data, local e horário das provas serão divulgados em até 5 (cinco) dias antes no mural da Prefeitura 
do Município de Cajamar, no Jornal Local e no site http://www.mouramelo.com.br. 

 

CAPÍTULO VI I  -  DA CLASSIFICAÇÃO 

1.         A nota final de cada candidato aprovado, será a obtida na prova objetiva. 

2.         Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontos. 

3.         Em caso de igualdade de pontos, terá preferência para nomeação o candidato: 

a)       Maior nº de dependentes (cônjuge e filhos); 

b)       Maior idade. 

4.         A relação dos aprovados já estará na ordem de classificação pelo item 3. 

5.         Ainda havendo igualdade de pontos, o desempate ocorrerá na nomeação do candidato, por sorteio. 

 

CAPÍTULO VI I I  -  DOS RECURSOS 

1.         Revisão de nota e questões de legalidade: 

O candidato poderá apresentar recurso no prazo de 5 (cinco) dias contados, respectivamente, a 
partir da aplicação das provas, da divulgação dos gabaritos oficiais e da publicação dos resultados 
das provas, à Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Cajamar (Praça João 
Rodrigues do Nascimento, nº30 - Centro - Cajamar - SP). 

2.         Feita a revisão será publicado o resultado final com as eventuais alterações. 

 

CAPÍTULO IX -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1.         A homologação do concurso será feita pelo Sr. Prefeito do Município de Cajamar, em até 20 (vinte) dias, 
contados da publicação do resultado final, a vista do relatório apresentado pela COMISSÃO DO 
CONCURSO PÚBLICO. 

2.         A nomeação dos candidatos obedecerá à ordem de classificação, devendo iniciar-se pela lista de 
pontuação geral, seguida da lista reservada aos portadores de deficiência, observando-se a partir de 
então sucessiva alternância entre ambas, até o esgotamento das vagas reservadas. 

3.         A convocação será feita exclusivamente através da imprensa oficial e facultativamente também na 
imprensa local, mediante o prazo de 02 (dois) dias úteis para os candidatos tomarem posse. 

4.         Ficará a cargo da Administração Pública através da Diretoria Municipal de Saúde a determinação do 
local de trabalho de cada profissional, independente da ordem de classificação. 



5.         O candidato aprovado fica obrigado a submeter-se a perícia médica, a critério da Prefeitura do 
Município de Cajamar, que confirme a capacidade física, mental e psicológica do mesmo para a posse e 
exercício do cargo de provimento específico a que se submeteu em concurso público. 

6.         A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documentos, ainda que verificados 
posteriormente, eliminará o candidato do concurso. 

7.         A COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO é dotada de poder para anular as provas de seleção de que 
trata este EDITAL se assim achar necessário, reservando idêntico poder ao Sr. Prefeito do Município de 
Cajamar, devendo fundamentar suas razões. 

8.         O prazo de validade do concurso será de 01 (um) ano, contados da data de sua homologação, podendo 
ser prorrogado uma vez, por igual período. 

9.         A aprovação dos candidatos no presente concurso não cria direitos à nomeação, mas esta quando se 
der, respeitará a ordem de classificação dos candidatos aprovados. 

10.      A taxa de inscrição não será devolvida sob hipótese alguma. 

11.      Os casos omissos serão resolvidos pela COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO. 

12.      Possíveis erros de digitação deverão ser corrigidos no próprio local das provas. 

13.      Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do Concurso Público, e não se caracterizando 
óbice administrativo ou legal, é facultada a incineração das provas e demais registros escritos, 
mantendo-se pelo período de validade do Concurso Público, os registros eletrônicos a ele referente. 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, faz baixar o presente 
EDITAL que será publicado na imprensa, no site www.mouramelo.com.br e afixado na Prefeitura do Município 
de Cajamar. 

 

Cajamar, 27 de novembro de 2006. 

ISMAEL MARQUES DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

     

 

ANEXO I 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO SUGERIDO 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 



ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 

PORTUGUÊS: Ortografia Oficial; Acentuação; Pontuação; Crase; Classes Gramaticais; Função Sintática dos 
Termos; Concordância Nominal e Verbal; Regência Nominal e Verbal; Verbos (Pessoas, Tempos, Modos e 
Vozes); Sinônimos e Antônimos; Figuras de Linguagem, Vícios de Linguagem; Literatura Brasileira (Autores, 
obras e estéticas literárias). 

MATEMÁTICA: Conjuntos; Números Naturais; Números Inteiros; Números Racionais; Números Reais; 
Sistema de Numeração Decimal; Sistema Métrico Decimal de Medidas de: Comprimento, Superfície, Volume, 
Capacidade, Massa e Tempo; Sistema Monetário Brasileiro; Equações; Inequações e Sistemas de 1º e 2º 
Graus; Razões, Proporções; Regra de Três; Cálculo Algébrico; Potenciação; Radiciação; Função do 1º e 2º 
Graus; Função Exponencial e Logarítmica; Progressões (PA e PG); Trigonometria; Matrizes; Determinantes e 
Sistemas Lineares; Probabilidade; Análise Combinatória; Números Binomiais e Binômio de Newton; Números 
Complexos; Polinômios e Equações Algébricas; Matemática Financeira; Geometrias. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 

Geografia, História, Estudos Sociais e Fatos da Atualidade no Brasil e no Mundo. 

 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

Noções básicas de: Computadores (Discos Flexível, Hard Disk, Memória ROM, Memória RAM, CD-ROM, 
CPU), Sistemas Operacionais (MS-DOS e MS- Windows), Editor de Textos (MS-Word), Editor de planilha 
eletrônica e cálculos (MS-Excel), Internet (Internet Explorer e Netscape) e banco de dados (MS-Access). 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

AGENTE DE DEFESA CIVIL (MASCULINO E FEMININO) 

Técnicas com ênfase em primeiro socorros (APH), prevenção e combate a incêndio (PCI). 

 

MÉDICO CLÍNICO ESPECIALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA (CARDIOLOGISTA) 

Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascula; Semiologia do aparelho cardiovascular; Métodos 
diagnósticos: eletrocardiografia; Ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética, 
radiologia; Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento; Hipertensão arterial, 
Isquemia miocárdio, Doenças reumáticas, Valvopatias; Diagnóstico e tratamento Miocardiopatias; Diagnóstico 
e tratamento; Insuficiência cardíaca congestiva; Doença de Chagas; Arritimias cardíacas; Diagnóstico e 
tratamento; Marca-passos artificiais; Endocardie infecciosa; Hipertenção pulmonar; Síncope; Doenças do 
pericárdio; Doenças da aorta; Embolia pulmonar; Cor pulmonal; Patologias sistêmicas e aparelho 
cardiovascular; Infecções pulmonares. 



 

MÉDICO CLÍNICO ESPECIALIZAÇÃO EM CIRURGIA GERAL (CIRURGIÃO GERAL) 

Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: 
insuficiência cardíaca, insuficiência coronária, arritmias cardíacas, doença reumática, tromboses venosas, 
hipertensão arterial, insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, 
pneumonia, tuberculose, trombo-embolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias, gastrite e úlcera 
péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, 
doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon, insuficiência renal aguda e crônica, 
glomeruloneferites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, nefroletíase, infecções urinárias, 
hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da 
adrenal, anemias hipocrônicas, macrocíticas e homolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios 
da coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, 
tupus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doença do cotágeno; neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, 
acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias, alcoolismo, abstinência 
alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão; infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, 
poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, 
AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, lepstopirose, malária, tracoma, estreptococciais, 
estafilococciais, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; escabiose, 
dermatofitoses, eczena, dermatite de contato, onicomicoses, urticária, anafiloxia, intoxicações exógenas 
agudas.  

 

MÉDICO CLÍNICO ESPECIALIZAÇÃO EM CIRURGIA VASCULAR (CIRURGIÃO VASCULAR) 

O exame clínico do paciente vascular; Métodos não invasivos nos diagnósticos das doenças vasculares; 
Angiografias; Insuficiência arterial crônica das extremidades; Insuficiência arterial aguda das extremidades; 
Vasculites; Arteripatias funcionais; Aneurismas; Síndrome do desfiladeiro cervical; Insuficiência vascular 
cerebral extracraniana; Insuficiência vascular visceral; Impotência sexual de origem vascular; Hipertensão 
renovascular; Tromboembolismo venoso; Varizes dos membros inferiores; Insuficiência venosa crônica; 
Linfangite e erisipela; Linfedemas; Úlceras de perna; Angiodisplasias; Traumatismos. 

 

MÉDICO CLÍNICO ESPECIALIZAÇÃO EM DERMATOLOGIA (DERMATOLOGISTA) 

Semiologia cutânea, Erupções oczematosas, Erupções eritêmato-escamosas, Erupções eritêmato-purpúricas, 
Erupções pápula prupiginosas, Erupções vésico-bolhosas, Infeções ulcerosas, Tumores cultâneos, Infecções 
bacterianas da pele, Dermatoviroses, Micoses superficiais e profundas, Moléstias sexualmente transmissíveis, 
Dermatoses zoo-parasitárias, Erupções por drogas, Dermatoses ocupacionais. 

 

MÉDICO CLÍNICO ESPECIALIZAÇÃO EM ENDOCRINOLOGIA (ENDOCRINOLOGISTA) 

Hipotálamo e Hipófise: Diabetes Insipidus; Pan Hipopitutanismo; Tumores hipofisário secretantes; Tumores 
hipofisários não secretantes; Neuro-Endocrinologia; Tireóide Hipertireodismo; Hipotireodismo; Tireoidites; 
Carcionoma da Tireóide; Bócio multionodular e nodular/tóxico e atóxico; Prova de função tireoideana. 
Paratireoide: Hipoparatireoidismo; Hiperecalcemias; Adrenal; Síndrome Cushing; Insuficiência Adrenal; 
Hiperplasia Adrenal CongênitaFeocromocitoma, Hiperaldosteronismo; Hiporaldosteronismo; Tumores 
Adrenais; Gônadas; Hipogonadismo; Anomalias do Desenvolvimento Sexual; Hirsutismo; Amenorréia 
Ginecomastia; Pâncreas: Diabetes Mellitus; Cetoacidose Diabéticas; Coma Hiperomolar; Obesidade; 
Dislipidemias; Erros inatos do Metabolismo;  

 



MÉDICO CLÍNICO ESPECIALIZAÇÃO EM GASTROLOGIA (GASTROENTEROLOGISTA) 

Patologia de mama; Hemorragia uterina disfuncional; Patologia cervical; Doenças sexualmente transmissíveis; 
Infertilidade; Neoplasias malignas do ovário; Urgências em ginecologia Endometriose; Moléstia inflamatória 
pélvica; Síndrome hemorrágica da primeira metade da gestação; Síndrome hemorrágica da segunda metade 
da gestação; Intercorrências clínicas na gestação; Intercorrências cirúrgicas na gestação; Assistência pré-
natal; Assistência clínica ao parto; Prematuridade; Infecções e viroses na gestação. 

 

MÉDICO CLÍNICO ESPECIALIZAÇÃO EM GINECOLOGIA (GINECOLOGISTA) 

Patologia de mama; Hemorragia uterina disfuncional; Patologia cervical; Doenças sexualmente transmissíveis; 
Infertilidade; Neoplasias malignas do ovário; Urgências em ginecologia Endometriose; Moléstia inflamatória 
pélvica; Síndrome hemorrágica da primeira metade da gestação; Síndrome hemorrágica da segunda metade 
da gestação; Intercorrências clínicas na gestação; Intercorrências cirúrgicas na gestação; Assistência pré-
natal; Assistência clínica ao parto; Prematuridade; Infecções e viroses na gestação. 

 

MÉDICO CLÍNICO ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROLOGIA (NEUROLOGISTA) 

Fisiopatogenia do sistema nervoso central; Semiologia dos estados alterados da consciência; Doença 
cérebro-vascular, isquemia e hemorragia; Tumores do SNC; Epilepsia (etiopatogenia, classificação 
internacional, tratamento medicamentoso, estado de mal convulsivo); Hipertensão intracrâniana; Doenças 
desmielinizantes; Demências; Neuropatias periféricas; Doenças Neurológicas com manifestações 
extrapiramidias; Miopatias, (Miastemia grave e polimiosite); Diagnósticos de Traumatismo craniano – 
encefálico, Doenças infecciosas e parasitárias do SNC. 

 

MÉDICO CLÍNICO ESPECIALIZAÇÃO EM ORTOPEDIA (ORTOPEDISTA)  

Infecções ortopédicas comuns na infância; Epifisiólise proximal do fêmur; poliomielite – fase aguda e crônica ; 
Tuberculose ósteo-articular; Paralisia obstétrica; Osteomielite aguda e crônica; Pioartrite; Ortopedia geral; 
Arvicobraguialgias; Artrite degenerativas da coluna cervical; Síndrome do escaleno anterior e costela cervical; 
Ombro doloroso; Lombociatalgias; Artrite degenarativa da coluna  lombo-sacra; Hérnia de disco; Tumores 
ósseos benignos e malignos; Traumatologias; Fratura e luxação da coluna cervical, dorsal e lombar; Fratura 
de pélvis; Fratura do acetábulo; Fratura e luxação dos ossos dos pés; Fratura e luxação do tornozelo; Fratura 
diafisária dos ossos dos pés; Fratura e luxação do joelho; Lesões miniscais e ligamentares; Fratura disfisária 
do fêmur; Fratura do colo do fêmur; Fratura do ombro; Fratura da clavícula e extremidade de diáfise do úmero; 
Fratura da extremidade distal do úmero; Luxação do cotovelo e fratura de cabeça do rádio; Fratura diafisária 
dos ossos do antebraço; Fratura de colles e smith; Luxação do carpo – fratura do escafoide carpal; 
Traumatologia da mão; Fratura metacarpiana e falangiana; Ferimento da mão; Lesões dos tendões e 
extensores dos dedos; Anatomia e radiologia em ortopedia e traumatologia; Anatomia do sistema muscular; 
Anatomia dos vasos e nervos; Anatomia cirúrgica: vias de acesso em cirurgia ortopédica e traumatológica. 

 

MÉDICO CLÍNICO ESPECIALIZAÇÃO EM OTORRINOLARINGOLOGIA (OTORRINOLARINGOLOGISTA) 

Boca – embriologia, anatomia, fisiologia, estomatites, patologias das glândulas salivares, tumores benignos e 
malignos, manifestações orais das doenças sistêmicas; Orelha – embriologia, anatomia, fisiologia, mal 
formações, patologias do aparelho auricular, da orelha externa, média e interna, tumores benignos e malignos 
da orelha externa, média e interna, disacusias, labirintopatias, paralisia facial; Nariz e Seios Paranasais – 
embriologia, anatomia e fisiologia, rinites: alérgicas, vasomotoras e infecciosas, obstrução nasal, distúrbios de 
olfação, epistaxe, sinusites agudas e crônicas, micoses, granulosas nasais, complicações de sinusites, 
tumores benignos e malignos do nariz e seios paranasais, Apnéia do sono; Faringe – embriologia, anatomia e 



fisiologia, anginas e amigdalite, granulosas, tumores benignos e malignos; Laringe – embriologia, anatomia e 
fisiologia, mal formação, disfonias, tumores benignos e malignos, paralisias laríngeas, granulomas,  estudo 
radiológico e endoscópico, procedimentos cirúrgicos, propedêutica instrumentada. 

 

MÉDICO CLÍNICO ESPECIALIZAÇÃO EM PNEUMOLOGIA (PNEUMOLOGISTA) 

Fisiopatologia respiratória; Tabagismo; Métodos diagnósticos em pneumologia; Infecções respiratórias 
bacterianas e virais; Micobacterioses; Micoses pulmonares; Pneumopatias supurativas, bronquiectasias e 
abscesso do pulmão; Asthma Brônquica; Doença Pulmonar Obstrutiva crônica;  Hipertensão arterial pulmonar 
e Cor pulmonale; Insuficiência respiratória; Tromboembolismo venoso; Câncer de pulmão; Outros tumores de 
tórax; Derrames pleurais; Pneumotórax; Doenças pulmonares intersticiais difusas; Sarcoidose; Trauma 
torácico; Pneumopatias por imunodeficiências; Poluição e doenças ocupacionais pulmonares; Más Formações 
congênitas pulmonares; Vasculites pulmonares; Síndromes pulmonares eosinofilicas; Distúrbios respiratórios 
do sono; Anomalias da caixa torácica; Cirurgia redutora de volume pulmonar; Transplante pulmonar; Fibrose 
cística; Emergências respiratórias. 

 

MÉDICO CLÍNICO ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA (PSIQUIATRA) 

Anamnese e exame psiquiátrico; Anomalidades de comportamento infanto-juvenis; Reações exógenas; 
Psicose associadas e doenças sistêmicas; Psicose associadas a doenças do sistema nervoso central; 
Alcoolismo; Toxicomanias; Neuroses ; Esquizofrenias; Parafrenias; Estados demencias; Senectude; 
Terapêutica psiquiátrica geral; Psicoterapia; Retardo mental; Transtornos afetivos; Transtornos de 
personalidade. 

 

MÉDICO CLÍNICO ESPECIALIZAÇÃO EM UROLOGIA (UROLOGISTA) 

Sintomas de distúrbios do trato urinário; Exame físico do trato urinário; Refluxo vésico – uretral; Infecção 
urinária; Moléstia sexualmente transmissível; Calculose urinária; Câncer de bexiga, pelve e ureter; Neoplasias 
renais; Neoplasias de próstata; Prostatites; Tumores genitais; Bexiga neurogênica; Insuficiência renal aguda; 
Insuficiência renal crônica;  Doenças do pênis e uretra masculina; Impotência sexual; Infertilidade; 
Hipertensão arterial renovascular; Noções sobre terapia de substituição da função renal. 

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 

Cuidados gerais com o paciente em medicina interna; Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, 
cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas; Doenças 
pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e 
abscessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar; Doenças gastrointestinais e 
hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitiase e colecistite, 
pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica; Doenças renais: 
insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal; Doenças endócrinas: 
diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas 
supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides; Doenças reumáticas: artrite reumatóide, 
espondiloartropatias, colagenoses, gota; Doenças infecciosas e terapia antibiótica; Distúrbios hidroeletrolíticos 
e acidobásicos; Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica 
diária;  Emergências clinicas. 

 

MÉDICO PLANTONISTA 



Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: 
insuficiência cardíaca, insuficiência coronária, arritmias cardíacas, doença reumática, tromboses venosas, 
hipertensão arterial, insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, 
pneumonia, tuberculose, trombo-embolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias, gastrite e úlcera 
péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, 
doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon, insuficiência renal aguda e crônica, 
glomeruloneferites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, nefroletíase, infecções urinárias, 
hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da 
adrenal, anemias hipocrônicas, macrocíticas e homolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios 
da coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, 
tupus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doença do cotágeno; neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, 
acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias, alcoolismo, abstinência 
alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão; infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, 
poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, 
AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, lepstopirose, malária, tracoma, estreptococciais, 
estafilococciais, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; escabiose, 
dermatofitoses, eczena, dermatite de contato, onicomicoses, urticária, anafiloxia, intoxicações exógenas 
agudas; Código de ética médica. 

 

ANEXO II 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

 

AGENTE DE DEFESA CIVIL 

Executa de acordo com programação de sua chefia imediata, os serviços internos e externos objetivando 
promover a defesa permanente contra desastres naturais provocados pelo homem, no que diz respeito a 
avaliação e a redução de riscos, através da diminuição de suas ocorrências e intensidades, compreendendo, 
ainda, a prevenção, preparação para situações emergenciais, respostas aos desastres, reconstrução e 
otimização do funcionamento do Sistema Nacional de Defesa Civil. 

 

MÉDICO CLÍNICO 

Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para 
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva, terapêutica, cirúrgica ou 
intervencionista, para promover a saúde e o bem-estar do paciente, conforme requisitos do Conselho 
Regional de Medicina para cada especialidade. 

 

MÉDICO PLANTONISTA 

Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para 
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva, terapêutica, cirúrgica ou 
intervencionista, para promover a saúde e o bem-estar do paciente, priorizando o atendimento de urgência e 
emergência, conforme requisitos do Conselho Regional de Medicina. 

 


