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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO

EDITAL 01/2006
 
A Prefeitura Municipal de Santo André torna pública a abertura de inscrições para
Concurso Público, objetivando preenchimento de vagas existentes e cadastro reserva
para possível provimento de vagas no regime do Estatuto dos Funcionários Públicos
Municipais de Santo André para os cargos constantes do Anexo I deste Edital.
 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. Os pré-requisitos, salários, formas de avaliação e taxas de inscrição são os
estabelecidos no presente Edital e estão disponibilizados também na Internet,
através dos sites: www2.fsa.br/concurso e www.santoandre.sp.gov.br

2. Nos termos da Lei Municipal n. º 7.717 de 31 de agosto de 1998, para os cargos
de Médico – diversas especialidades – Plantonista, haverá o adicional de qualificação
no valor de 1,33 (um inteiro e trinta e três centésimos), calculados sobre o
pagamento dos vencimentos, conforme Lei Municipal n.º 7.226 de 21 de dezembro
de 1994.

3. O Concurso Público tem validade de 02 (dois) anos, a contar da data de sua
homologação, podendo ser prorrogado, a critério da Prefeitura Municipal de Santo
André, uma única vez e por igual período.

4. Os candidatos aprovados poderão ser nomeados para os cargos existentes e
para os que se vagarem durante o prazo de validade do concurso, ou ainda para os
cargos criados por lei, sob o regime do Estatuto dos Funcionários Públicos de Santo
André, Lei Municipal n. º 1.492 de 02 de outubro de 1959, com alterações
posteriores.

5. A jornada de trabalho a ser cumprida consta do Anexo I deste Edital, ficando a
critério da Prefeitura Municipal de Santo André o estabelecimento da jornada,
inclusive para o período noturno. Nos termos da Lei Municipal n. º 8.289 de 13 de
dezembro de 2001, artigo 1º, a carga horária dos servidores públicos que atuam
como profissionais da área de saúde, na Administração Direta ou Indireta, poderá ser
definida entre 20 e 40 horas semanais, a critério da Prefeitura Municipal de Santo
André.

6. A Prefeitura Municipal de Santo André reserva-se o direito de proceder às
nomeações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de
acordo com a disponibilidade orçamentária e os cargos vagos existentes, durante o
período de validade do Concurso Público.

6.1. A aprovação e a classificação definitiva geram para o candidato apenas a
expectativa de direito à nomeação.

7. O cadastro formado por candidatos classificados assegurará aos candidatos que
dele fizerem parte prioridade na nomeação futura, somente se decorrente da
existência de vagas para os respectivos cargos, nos termos do presente Edital, no
período de sua validade.
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8. As provas serão realizadas no município de Santo André.
 

II - DAS INSCRIÇÕES

1. Cada candidato poderá se inscrever somente para um único cargo.

2. São requisitos para inscrição:
2.1. Ser brasileiro ou naturalizado;
2.2. Estar no gozo dos seus direitos políticos;
2.3. Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data do encerramento

das inscrições;
2.4. Estar em dia com as obrigações eleitorais;
2.5. Possuir escolaridade e requisitos exigidos para o cargo pretendido na data da

posse;
2.6. Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do Serviço

Militar.

3. O valor da taxa de inscrição corresponderá ao cargo pretendido, de acordo com o
disposto no Anexo I deste Edital.

4. As inscrições serão realizadas:
4.1. No Posto de Inscrição, no período de 22 de março a 19 de abril de 2006, de

2ª a 6ª feira, no horário das 09:00h às 21:00h, localizado na Fundação Santo
André - prédio do Colégio, situado na Avenida Príncipe de Gales, n.º 821-
Santo André;
4.1.1. Nos dias 13 e 14 de abril de 2006 NÃO serão recebidas inscrições no

Posto de Inscrição.
4.2. Via Internet, no período de 22 de março a 16 de abril de 2006, através do site

www2.fsa.br/concurso.

5. Para inscrever-se o candidato deverá:

5.1. No caso de inscrição via Internet:
5.1.1. Acessar o site www2.fsa.br/concurso, consultar o Edital, preencher a

ficha de inscrição eletrônica e emitir boleto bancário;
5.1.2. Pagar a taxa de inscrição, no valor correspondente ao cargo pretendido,

na rede bancária até a data de vencimento estipulada no boleto
bancário. O pagamento poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque do
próprio candidato. Caso haja devolução do cheque por qualquer motivo,
a inscrição será considerada sem efeito.

5.1.3. A inscrição somente será validada após a confirmação do recebimento
do crédito pela instituição financeira competente e estará disponível no
site no prazo estimado de 03 (três) dias úteis.

5.1.4. A Fundação Santo André e a Prefeitura Municipal de Santo André não
se responsabilizam por solicitações de inscrição via internet não
recebidas e/ou não confirmadas decorrentes de problemas técnicos em
microcomputadores, falhas de comunicação, congestionamento de
linhas de transmissão ou outros fatores que impossibilitem a
transferência de dados.
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6. Não haverá em hipótese alguma, devolução da importância paga nem pedidos de
isenção de taxa de inscrição seja qual for o motivo alegado.

7. Para inscrições realizadas através do Posto de Inscrição, poderá haver inscrição
por procuração, devendo para tanto, ser apresentados os seguintes documentos:

7.1. Instrumento de mandado;
7.2. Cópia do documento de identidade do candidato;
7.3. Apresentação do documento de identidade do procurador.

8. Deverá ser entregue uma procuração por candidato que ficará retida.

9. O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa
satisfazer 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.

10. O candidato será responsável por qualquer erro, rasura, omissão, legibilidade da
letra, bem como pelas informações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador,
seja na Ficha de Inscrição, seja na inscrição realizada pela Internet.

11. Ao se inscrever o candidato aceita de forma irrestrita as condições contidas neste
Edital, que constitui as normas que regem o concurso público, não podendo delas
alegar desconhecimento.

12. No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes dos requisitos legais
contidos no Anexo I do presente Edital e das exigências contidas no Capítulo VIII –
Do Provimento do Cargo, deste edital, o que será feito por ocasião da nomeação.

13. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, condicional e/ou
extemporânea.

14. Efetivada a inscrição não será permitida troca ou alteração de opção de cargo
apontada na Ficha de Inscrição.

III - DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO

1. A avaliação será realizada de conformidade com os dados abaixo,
identificados também no Anexo I deste Edital, de acordo com as exigências de cada
cargo.

2. O concurso público constará das seguintes fases para os cargos:

2.1. Cargo: Agente Ambiental
2.1.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos e específicos – CBE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (10
questões); de Matemática (10 questões); de Atualidades (05 questões)
e de Conhecimentos Específicos (15 questões). Cada questão
apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.
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2.2. Cargo: Agente de Saúde
2.2.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos e específicos – CBE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (10
questões); de Matemática (10 questões); de Atualidades (05 questões)
e de Conhecimentos Específicos (15 questões). Cada questão
apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.3. Cargo: Agente Fiscal de Tributos Imobiliários
2.3.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos e específicos – CBE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (10
questões); de Matemática (10 questões); de Atualidades (05 questões)
e de Conhecimentos Específicos (15 questões). Cada questão
apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.4. Cargo: Agente Fiscal de Tributos Mobiliários
2.4.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos e específicos – CBE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (10
questões); de Matemática (10 questões); de Atualidades (05 questões)
e de Conhecimentos Específicos (15 questões). Cada questão
apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.5. Cargo: Analista de Sistemas Pleno
2.5.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE – constituída de

prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de caráter eliminatório
e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões); de Redes (03
questões); de Bancos de Dados (03 questões); de Sistemas
Operacionais (02 questões) e de Conhecimentos Específicos (27
questões). Cada questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e
uma única resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor
individual.

2.6. Cargo: Analista de Software Pleno
2.6.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE – constituída de

prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de caráter eliminatório
e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões); de Redes (03
questões); de Bancos de Dados (03 questões); de Sistemas
Operacionais (02 questões) e de Conhecimentos Específicos (27
questões). Cada questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e
uma única resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor
individual.

2.7. Cargo: Arquiteto II
2.7.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE – constituída de

prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de caráter eliminatório
e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões) e de
Conhecimentos Específicos (35 questões). Cada questão apresentará
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quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As
questões terão todas o mesmo valor individual.

2.8. Cargo: Assistente Social I
2.8.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE – constituída de

prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de caráter eliminatório
e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões) e de
Conhecimentos Específicos (35 questões). Cada questão apresentará
quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As
questões terão todas o mesmo valor individual.

2.9. Cargo: Auditor III
2.9.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE – constituída de

prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de caráter eliminatório
e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões) e de
Conhecimentos Específicos (35 questões). Cada questão apresentará
quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As
questões terão todas o mesmo valor individual.

2.10. Cargo: Auxiliar Administrativo II
2.10.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos – CB –  constituída

de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de caráter
eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (15
questões); de Matemática (15 questões) e de Atualidades (10
questões). Cada questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e
uma única resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor
individual.

2.10.2. 2ª Fase: Prova prática de microinformática  – PP – linguagem
Windows, programas Word e Excel

2.11. Cargo: Auxiliar de Banco de Sangue
2.11.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos e específicos –

CBE – constituída de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha),
de caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa
(08 questões); de Matemática (08 questões); de Atualidades (04
questões) e de Conhecimentos Específicos (10 questões). Cada
questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única
resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.12. Cargo: Auxiliar de Biblioteca
2.12.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos e específicos –

CBE – constituída de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha),
de caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa
(08 questões); de Matemática (08 questões); de Atualidades (04
questões) e de Conhecimentos Específicos (10 questões). Cada
questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única
resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.13. Cargo: Auxiliar de Compras
2.13.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos – CB –  constituída

de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha), de caráter
eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (10
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questões); de Matemática (10 questões) e de Atualidades (10
questões). Cada questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e
uma única resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor
individual.

2.14. Cargo: Auxiliar de Enfermagem
2.14.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos e específicos –

CBE – constituída de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha),
de caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa
(08 questões); de Matemática (08 questões); de Atualidades (04
questões) e de Conhecimentos Específicos (10 questões). Cada
questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única
resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.15. Cargo: Auxiliar de Farmácia
2.15.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos e específicos –

CBE – constituída de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha),
de caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa
(08 questões); de Matemática (08 questões); de Atualidades (04
questões) e de Conhecimentos Específicos (10 questões). Cada
questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única
resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.16. Cargo: Auxiliar de Recursos Humanos II
2.16.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos e específicos –

CBE – constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha),
de caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa
(10 questões); de Matemática (10 questões); de Atualidades (05
questões) e de Conhecimentos Específicos (15 questões). Cada
questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única
resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.16.2.  2ª Fase: Prova prática de microinformática  – PP – linguagem
Windows, programas Word e Excel.

2.17. Cargo: Bibliotecário
2.17.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões)
e de Conhecimentos Específicos (35 questões). Cada questão
apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.18. Cargo: Biólogo
2.18.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de SUS (03 questões); de Parasitologia (03 questões) e de
Conhecimentos Específicos (29 questões). Cada questão apresentará
quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As
questões terão todas o mesmo valor individual.

2.19. Cargo: Biomédico
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2.19.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –
constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de SUS (03 questões); de Parasitologia (03 questões) e de
Conhecimentos Específicos (29 questões). Cada questão apresentará
quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As
questões terão todas o mesmo valor individual.

2.20. Cargo: Carpinteiro
2.20.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos – CB –  constituída

de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha), de caráter
eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (10
questões); de Matemática (10 questões) e de Atualidades (10
questões). Cada questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e
uma única resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor
individual.

2.20.2. 2ª Fase: Prova prática – PP

2.21. Cargo: Copeiro I
2.21.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos e situacionais –

CB/PS – constituída de prova objetiva (30 questões de múltipla
escolha), de caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua
Portuguesa (08 questões); de Matemática (06 questões); de
Atualidades (06 questões) e Situacionais (10 questões). Cada questão
apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual. A prova
situacional consiste de questões relativas à prática profissional do
cargo.

2.22. Cargo: Dedetizador
2.22.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos e específicos –

CBE – constituída de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha),
de caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa
(08 questões); de Matemática (08 questões); de Atualidades (04
questões) e de Conhecimentos Específicos (10 questões). Cada
questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única
resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.23. Cargo: Economista I
2.23.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões)
e de Conhecimentos Específicos (35 questões). Cada questão
apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.24. Cargo: Educador de Saúde Pública
2.24.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões)
e de Conhecimentos Específicos (35 questões). Cada questão
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apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.25. Cargo: Eletricista I
2.25.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos e específicos –

CBE – constituída de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha),
de caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa
(08 questões); de Matemática (08 questões); de Atualidades (04
questões) e de Conhecimentos Específicos (10 questões). Cada
questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única
resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.25.2. 2ª Fase: Prova prática – PP

2.26. Cargo: Eletricista de Autos
2.26.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos – CB –  constituída

de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha), de caráter
eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (10
questões); de Matemática (10 questões) e de Atualidades (10
questões). Cada questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e
uma única resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor
individual.

2.26.2. 2a. Fase: Prova prática – PP

2.27. Cargo: Eletrotécnico
2.27.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos e específicos –

CBE – constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha),
de caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa
(10 questões); de Matemática (10 questões); de Atualidades (05
questões) e de Conhecimentos Específicos (15 questões). Cada
questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única
resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.28. Cargo: Engenheiro I – Agrônomo
2.28.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões)
e de Conhecimentos Específicos (35 questões). Cada questão
apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.29. Cargo: Engenheiro I – Civil
2.29.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões)
e de Conhecimentos Específicos (35 questões). Cada questão
apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.30. Cargo: Engenheiro I – Sanitarista
2.30.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões)
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e de Conhecimentos Específicos (35 questões). Cada questão
apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.31. Cargo: Encanador II
2.31.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos e específicos –

CBE – constituída de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha),
de caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa
(08 questões); de Matemática (08 questões); de Atualidades (04
questões) e de Conhecimentos Específicos (10 questões). Cada
questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única
resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.31.2. 2ª Fase: Prova prática – PP

2.32. Cargo: Enfermeiro I
2.32.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de SUS (03 questões) e de Conhecimentos Específicos (32 questões).
Cada questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única
resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.33. Cargo: Engenheiro de Segurança do Trabalho
2.33.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões)
e de Conhecimentos Específicos (35 questões). Cada questão
apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.34. Cargo: Fiscal de Loteamento
2.34.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos e específicos –

CBE – constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha),
de caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa
(10 questões); de Matemática (10 questões); de Atualidades (05
questões) e de Conhecimentos Específicos (15 questões). Cada
questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única
resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.35. Cargo: Fiscal de Obras Particulares
2.35.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos e específicos –

CBE – constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha),
de caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa
(10 questões); de Matemática (10 questões); de Atualidades (05
questões) e de Conhecimentos Específicos (15 questões). Cada
questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única
resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.36. Cargo: Fiscal de Rendas Municipal
2.36.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos e específicos –

CBE – constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha),
de caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa
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(10 questões); de Matemática (10 questões); de Atualidades (05
questões) e de Conhecimentos Específicos (15 questões). Cada
questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única
resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.37. Cargo: Fisioterapeuta
2.37.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões)
e de Conhecimentos Específicos (35 questões). Cada questão
apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.38. Cargo: Fonoaudiólogo
2.38.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões)
e de Conhecimentos Específicos (35 questões). Cada questão
apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.39. Cargo: Funileiro
2.39.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos – CB –  constituída

de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha), de caráter
eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (10
questões); de Matemática (10 questões) e de Atualidades (10
questões). Cada questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e
uma única resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor
individual.

2.39.2. 2a Fase: Prova prática - PP

2.40. Cargo: Geógrafo I
2.40.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões)
e de Conhecimentos Específicos (35 questões). Cada questão
apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.41. Cargo: Lactarista
2.41.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos – CB –  constituída

de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha), de caráter
eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (10
questões); de Matemática (10 questões) e de Atualidades (10
questões). Cada questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e
uma única resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor
individual.

2.42. Cargo: Mecânico de Autos
2.42.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos – CB –  constituída

de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha), de caráter
eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (10
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questões); de Matemática (10 questões) e de Atualidades (10
questões). Cada questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e
uma única resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor
individual.

2.42.2. 2a. Fase: Prova prática - PP

2.43. Cargo: Médico – Anestesiologista – Plantonista
2.43.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.44. Cargo: Médico – Auditor – Diarista
2.44.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.44.2. 2ª Fase: Avaliação de Títulos - AT

2.45. Cargo: Médico – Cancerologista – Diarista
2.45.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.46. Cargo: Médico – Cardiologista – Diarista – com especialização em
ecocardiograma
2.46.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.47. Cargo: Médico – Cardiologista – Diarista
2.47.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.
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2.48. Cargo: Médico – Cardiologista – Plantonista
2.48.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.49. Cargo: Médico – Cirurgião Cabeça e Pescoço – Diarista
2.49.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.50. Cargo: Médico – Cirurgião Geral – Diarista
2.50.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.51. Cargo: Médico – Clínico Geral – Diarista
2.51.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.52. Cargo: Médico – Clínico Geral – Plantonista
2.52.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.53. Cargo: Médico – Coloproctologista – Diarista
2.53.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
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alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.54. Cargo: Médico – de Urgência – Diarista
2.54.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.55. Cargo: Médico – do Trabalho - Diarista
2.55.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.56. Cargo: Médico – Endoscopista - Plantonista
2.56.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.57. Cargo: Médico – com Especialização em Medicina Fetal – Diarista
2.57.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.58. Cargo: Médico – Geriatra – Diarista
2.58.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.59. Cargo: Médico – Ginecologista – Diarista
2.59.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
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de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.60. Cargo: Médico – Hematologista – Diarista
2.60.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.61. Cargo: Médico – Intensivista – Diarista
2.61.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.62. Cargo: Médico – Mastologista – Diarista
2.62.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.63. Cargo: Médico – Neurologista – Diarista
2.63.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.64. Cargo: Médico – Ortopedista – Diarista
2.64.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.65. Cargo: Médico – Ortopedista – Plantonista
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2.65.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –
constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.66. Cargo: Médico – Otorrinolaringologista – Diarista
2.66.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.67. Cargo: Médico – Clínico – para serviço de atendimento médico de
urgência (regulação e intervenção) – Plantonista
2.67.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.67.2. 2ª Fase: Avaliação de Títulos – AT

2.68. Cargo: Médico – Pediatra – Plantonista
2.68.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.69. Cargo: Médico – Pneumologista – Diarista
2.69.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.70. Cargo: Médico – Psiquiatra – Diarista
2.70.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
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alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.71. Cargo: Médico – Sanitarista – Diarista
2.71.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.72. Cargo: Médico – Ultrassonografista – Diarista
2.72.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.73. Cargo: Médico – Ultrassonografista – Plantonista
2.73.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos
Específicos (25 questões). Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.74. Cargo: Motorista
2.74.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos – CB –  constituída

de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha), de caráter
eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (10
questões); de Matemática (10 questões) e de Atualidades (10
questões). Cada questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e
uma única resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor
individual.

2.74.2. 2a. Fase: Prova prática – PP e Avaliação de Títulos - AT
2.74.3. 3a. Fase: Avaliação psicológica – AP

2.75. Cargo: Motorista – para condução de veículo terrestre de urgência
2.75.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos e específicos –

CBE – constituída de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha),
de caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa
(08 questões); de Matemática (08 questões); de Atualidades (04
questões) e de Conhecimentos Específicos (10 questões). Cada
questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única
resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.75.2. 2ª Fase: Prova prática – PP e Avaliação de Títulos - AT
2.75.3. 3ª Fase: Avaliação psicológica – AP
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2.76. Cargo: Nutricionista
2.76.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de SUS (03 questões) e de Conhecimentos Específicos (32 questões).
Cada questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única
resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.77. Cargo: Odontólogo
2.77.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões)
e de Conhecimentos Específicos (35 questões). Cada questão
apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.78. Cargo: Operador de Caldeira
2.78.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos e específicos –

CBE – constituída de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha),
de caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa
(08 questões); de Matemática (08 questões); de Atualidades (04
questões) e de Conhecimentos Específicos (10 questões). Cada
questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única
resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.79. Cargo: Operador de microfilmagem
2.79.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos – CB –  constituída

de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha), de caráter
eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (10
questões); de Matemática (10 questões) e de Atualidades (10
questões). Cada questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e
uma única resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor
individual.

2.80. Cargo: Operador de Rádio - Comunicação
2.80.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos e específicos –

CBE – constituída de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha),
de caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa
(08 questões); de Matemática (08 questões); de Atualidades (04
questões) e de Conhecimentos Específicos (10 questões). Cada
questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única
resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.81. Cargo: Pedreiro
2.81.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos – CB –  constituída

de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha), de caráter
eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (10
questões); de Matemática (10 questões) e de Atualidades (10
questões). Cada questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e
uma única resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor
individual.

2.81.2. 2ª Fase: Prova prática – PP
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2.82. Cargo: Pintor
2.82.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos – CB –  constituída

de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha), de caráter
eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (10
questões); de Matemática (10 questões) e de Atualidades (10
questões). Cada questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e
uma única resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor
individual.

2.82.2. 2ª Fase: Prova prática – PP

2.83. Cargo: Procurador
2.83.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões)
e de Conhecimentos Específicos (35 questões). Cada questão
apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.83.2. 2ª Fase: Prova dissertativa – PD

2.84. Cargo: Professor de Educação Física
2.84.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões)
e de Conhecimentos Específicos (35 questões). Cada questão
apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.84.2. 2a. Fase: Avaliação de Títulos – AT

2.85. Cargo: Professor de Educação Infantil e Fundamental
2.85.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha) de
Conhecimentos Específicos. Cada questão apresentará quatro
alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As questões
terão todas o mesmo valor individual.

2.85.2. 2ª Fase: Prova dissertativa – PD

2.86. Cargo: Psicólogo
2.86.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de SUS (03 questões) e de Conhecimentos Específicos (32 questões).
Cada questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única
resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.87. Cargo: Recepcionista Hospitalar
2.87.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos – CB –  constituída

de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha), de caráter
eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (10
questões); de Matemática (10 questões) e de Atualidades (10
questões). Cada questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e
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uma única resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor
individual.

2.88. Cargo: Repórter Redator I
2.88.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões)
e de Conhecimentos Específicos (35 questões). Cada questão
apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.89. Cargo: Segurança Patrimonial – Masculino
2.89.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos – CB –  constituída

de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha), de caráter
eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (10
questões); de Matemática (10 questões) e de Atualidades (10
questões). Cada questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e
uma única resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor
individual.

2.89.2. 2a Fase: Prova de Aptidão Física – AF

2.90. Cargo: Segurança Patrimonial – Feminino
2.90.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos – CB –  constituída

de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha), de caráter
eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (10
questões); de Matemática (10 questões) e de Atualidades (10
questões). Cada questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e
uma única resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor
individual.

2.90.2. 2a Fase: Prova de Aptidão Física – AF

2.91. Cargo: Servente Geral
2.91.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos e situacionais –

CB/PS – constituída de prova objetiva (30 questões de múltipla
escolha), de caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua
Portuguesa (08 questões); de Matemática (06 questões); de
Atualidades (06 questões) e Situacionais (10 questões). Cada questão
apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual. A prova
situacional consiste de questões relativas à prática profissional do
cargo.

2.92. Cargo: Soldador
2.92.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos – CB –  constituída

de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha), de caráter
eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (10
questões); de Matemática (10 questões) e de Atualidades (10
questões). Cada questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e
uma única resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor
individual.

2.92.2. 2a. Fase: Prova prática - PP
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2.93. Cargo: Técnico em Agrimensura
2.93.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (05
questões); de Matemática (05 questões); de Atualidades (05 questões)
e de Conhecimentos Específicos (25 questões). Cada questão
apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.94. Cargo: Técnico em Radiologia
2.94.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (05
questões); de Matemática (05 questões); de Atualidades (05 questões)
e de Conhecimentos Específicos (25 questões). Cada questão
apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.95. Cargo: Técnico de Contabilidade
2.95.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (05
questões); de Matemática (05 questões); de Atualidades (05 questões)
e de Conhecimentos Específicos (25 questões). Cada questão
apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.96. Cargo: Técnico de Laboratório
2.96.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (05
questões); de Matemática (05 questões); de Atualidades (05 questões)
e de Conhecimentos Específicos (25 questões). Cada questão
apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.97. Cargo: Técnico em Higiene Dental
2.97.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (05
questões); de Matemática (05 questões); de Atualidades (05 questões)
e de Conhecimentos Específicos (25 questões). Cada questão
apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.98. Cargo: Técnico de Segurança do Trabalho
2.98.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (05
questões); de Matemática (05 questões); de Atualidades (05 questões)
e de Conhecimentos Específicos (25 questões). Cada questão
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apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.99. Cargo: Telefonista
2.99.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos – CB –  constituída

de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha), de caráter
eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (10
questões); de Matemática (10 questões) e de Atualidades (10
questões). Cada questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e
uma única resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor
individual.

2.99.2. 3ª Fase – Avaliação psicológica - AP

2.100. Cargo: Telefonista – de Regulação Médica
2.100.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos e específicos –

CBE – constituída de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha),
de caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa
(08 questões); de Matemática (08 questões); de Atualidades (04
questões) e de Conhecimentos Específicos (10 questões). Cada
questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única
resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.100.2. 2ª Fase: Prova prática de digitação – PP
2.100.3. 3ª Fase: Avaliação psicológica – AP

2.101. Cargo: Terapeuta Ocupacional
2.101.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões)
e de Conhecimentos Específicos (35 questões). Cada questão
apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta
correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.102. Cargo: Tratador de Animais
2.102.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos e específicos –

CBE – constituída de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha),
de caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa
(08 questões); de Matemática (08 questões); de Atualidades (04
questões) e de Conhecimentos Específicos (10 questões). Cada
questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única
resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor individual.

2.103. Cargo: Veterinário
2.103.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos específicos – CE –

constituída de prova objetiva (40 questões de múltipla escolha), de
caráter eliminatório e classificatório, sendo: de Cidadania (05 questões);
de SUS (03 questões); de Parasitologia (03 questões) e de
Conhecimentos Específicos (29 questões). Cada questão apresentará
quatro alternativas (A; B; C e D) e uma única resposta correta. As
questões terão todas o mesmo valor individual.

2.104. Cargo: Vidraceiro
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2.104.1. 1ª Fase: Prova de conhecimentos básicos – CB –  constituída
de prova objetiva (30 questões de múltipla escolha), de caráter
eliminatório e classificatório, sendo: de Língua Portuguesa (10
questões); de Matemática (10 questões) e de Atualidades (10
questões). Cada questão apresentará quatro alternativas (A; B; C e D) e
uma única resposta correta. As questões terão todas o mesmo valor
individual.

2.104.2. 2a Fase: Prova prática – PP

A - Primeira Fase:

3. A primeira fase de avaliação consistirá de prova objetiva, de caráter classificatório
e eliminatório, com questões de múltipla escolha, avaliada na escala de 0 (zero) a
100 (cem) pontos.

4. O conteúdo da prova objetiva poderá ser de conhecimentos básicos e/ou
específicos, conforme o cargo pretendido e de acordo com o conteúdo programático
disposto no Anexo II deste Edital.

5. Será considerado habilitado para as próximas fases, quando o cargo exigir, o
candidato que obtiver, na prova objetiva, nota mínima de 50 (cinqüenta) pontos.

6. Os candidatos cujo cargo pretendido se limite a uma única fase de avaliação
serão classificados em ordem decrescente do valor da nota nesta fase.

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

B - Segunda Fase:

8. A segunda fase de avaliação consistirá em prova prática ou prova dissertativa, ou
prova de aptidão física ou pontuação adicional, de acordo com o cargo pretendido.

B1 – Prova Prática

9. A prova prática tem como objetivo avaliar a experiência e os conhecimentos
práticos ou específicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes
ao exercício do cargo de interesse e será eliminatória, tendo como nota de corte 50
(cinqüenta) pontos.

10. Para os candidatos aos cargos de Auxiliar Administrativo II  e Auxiliar de
Recursos Humanos II  a prova consistirá de conhecimentos práticos de
microcomputador – linguagem Windows, Programas Word e Excel, sendo que o
programa Word  representa 70% do peso da prova e o programa Excel representa
30% do peso da prova.

11. Para os candidatos ao cargo de Telefonista – de Regulação Médica  a prova
consistirá de avaliação prática de digitação de um texto no aplicativo Word.

12. Para os candidatos aos cargos de: Carpinteiro , Eletricista I , Eletricista de
Autos , Encanador II , Funileiro , Mecânico de Autos , Motorista , Motorista - para
condução de veículo terrestre de urgência , Pedreiro , Pintor , Soldador e
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Vidraceiro  a prova consistirá de avaliação da prática de habilidades exigidas para o
exercício do cargo pretendido.

B2 – Prova Dissertativa

13. A prova dissertativa tem como objetivo avaliar aspectos referentes aos
argumentos utilizados pelo candidato no que se refere à bibliografia constante do
Anexo II deste Edital, clareza e coerência na organização das idéias expostas,
legibilidade, correta interpretação do conteúdo solicitado e ortografia.

14. Farão prova dissertativa os candidatos que concorrem aos cargos de Procurador
e Professor de Educação Infantil e Fundamental, desde que habilitados na
Primeira Fase.

15. A prova dissertativa tem caráter eliminatório onde será avaliado o domínio do
conteúdo e o uso adequado da língua portuguesa.

15.1. A prova será escalonada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e será
eliminatória tendo como nota de corte 50 (cinqüenta) pontos.

B3 – Pontuação Adicional

16. Haverá pontuação adicional, por meio de avaliação de títulos ou comprovante de
experiência, para os cargos de Médico – Auditor – Diarista , Médico - Clínico –
para serviço de atendimento médico de urgência (regulação e intervenção) –
Plantonista e Professor de Educação Física.

17. Os títulos ou comprovantes de experiência serão avaliados de acordo com o
cargo e a tabela abaixo, devendo ser entregues na data estipulada em edital a ser
divulgado no órgão de imprensa oficial do município – jornal Diário do Grande ABC.

Cargo Título Pontuação

Médico – Auditor - Diarista

Especialização Lato Sensu
em Auditoria Médica ou
Auditoria de Serviços de
Saúde (carga horária
mínima de 360 horas)

Especialização Strictu
Sensu em Auditoria
Médica ou Auditoria de
Serviços de Saúde

02 (dois) pontos por curso,
no limite de 10 (dez)
pontos

02 (dois) pontos por curso,
no limite de 10 (dez)
pontos

Médico – Clínico – para
serviço de atendimento
médico de urgência
(regulação e intervenção) –
Plantonista

Experiência comprovada
em regulação médica

Especialização Strictu
Sensu

02 (dois) pontos por ano
completo, no limite de 10
(dez) pontos

02 (dois) pontos por curso,
no limite de 10 (dez)
pontos

Especialização Lato Sensu
(carga horária mínima de
360 horas)

02 (dois) pontos por curso,
no limite de 10 (dez)
pontos
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Professor de Educação
Física Especialização Strictu

Sensu 02 (dois) pontos por curso,
no limite de 10 (dez)
pontos

18. A comprovação de cursos de Especialização Lato Sensu deverá ser feita através
de apresentação de certificados com registro no MEC – Ministério de Educação e
Cultura (cópia autenticada).

19. A comprovação de experiência em regulação médica deverá ser apresentada por
Registro em Carteira Profissional, Certidão de Órgão Público, Declarações,
Atestados ou Certificados do Empregador, todos com firma reconhecida (original ou
cópia autenticada).

20. Os títulos deverão ser apresentados em cópias reprográficas autenticadas, não
sendo aceitos protocolos de documentos.

21. Não serão aceitos documentos fora do dia, horário e local definidos.

22. Para os cargos de Motorista e Motorista para condução de veículo terrestre
de urgência , haverá pontuação adicional, através de comprovante de
experiência.
22.1. Os comprovantes de experiência serão avaliados de acordo com a

tabela abaixo, devendo ser entregues no dia da prova prática (Segunda
Fase).

22.2. A comprovação de experiência deverá ser feita através de Certidão de
Órgão Público e/ou CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Cargo Título Pontuação

Motorista

Experiência como condutor de
transporte coletivo

Experiência como condutor
escolar

2,5 (dois e meio) pontos
por ano completo, no limite
de 10 (dez) pontos

2,5 (dois e meio) pontos
por ano completo, no limite
de 10 (dez) pontos

Motorista – para
condução de veículo
terrestre de urgência

Experiência comprovada como
Motorista de veículo terrestre de
urgência

2,5 (dois e meio) pontos
por ano completo, no total
de 20 (vinte) pontos

23. Somente serão analisados os títulos dos candidatos que forem habilitados na
Primeira Fase.

B4 – Prova de Aptidão Física: Para o cargo de Segurança Patrimonial

1. A prova de aptidão física tem como objetivo avaliar o desempenho físico do
candidato, deverá obedecer aos padrões exigidos para o desempenho do cargo e
será de caráter eliminatório.
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2. Participam dessa fase os candidatos ao cargo de Segurança Patrimonial
habilitados na Primeira Fase.

2.1. Será considerado habilitado para a Terceira Fase, o candidato que obtiver,
nessa fase, nota mínima de 50 (cinqüenta) pontos.

3. Para a realização dessa fase o candidato deverá:
3.1. Apresentar atestado médico de saúde expedido por órgão público ou privado,

com finalidade específica para participação nessa prova prática, certificando
especificamente estar apto para Esforço Físico.

3.2. O atestado médico deverá conter assinatura, carimbo e número de inscrição
no Conselho Regional de Medicina - CRM do profissional, emitido com no
máximo 05 (cinco) dias de antecedência da prova.

3.3. O atestado médico será entregue no dia determinado para a realização da
prova, antes de seu início.

4. O candidato deverá apresentar-se com roupa apropriada para prática desportiva
(calção e camiseta ou agasalho e calçando meias e tênis).

5. A prova de aptidão física consistirá das seguintes etapas:

5.1. Polichinelo:

a) O candidato coloca-se na posição de pé, com os pés juntos, braços
estendidos com as mãos espalmadas na coxa (posição fundamental), ao sinal de
início o avaliado faz o afastamento das pernas e concomitantemente a elevação
dos braços estendidos, acima da cabeça, tocando as palmas das mãos e retorna
à posição fundamental e assim sucessivamente;
b) O teste será iniciado a partir da voz de comando “Atenção...já”, e terminando
com a palavra “Pare”;
c) O movimento será completo a partir do afastamento das pernas e o toque das
palmas das mãos acima da cabeça, se o movimento não for executado completo
não serão contados;
d) O repouso entre os movimentos é permitido, entretanto, o objetivo da prova é
realizar o maior número de execuções possíveis em 60 (sessenta) segundos.

5.2. Apoio de frente sobre o solo em decúbito ventral (para homens):

a) O candidato posiciona-se inicialmente deitado, peito voltado ao solo (decúbito
ventral), pernas estendidas e unidas e ponta dos pés tocando o solo;
b) Mãos espalmadas apoiadas no solo, com dedos voltados para frente do corpo,
estendidos com a abertura um pouco maior que a largura dos ombros, corpo
totalmente estendido;
c) Ao sinal de “Atenção, iniciar a prova”, o candidato flexionará somente os
braços, esticando-os em seguida, aproximando o corpo do solo em 05 (cinco)
centímetros, não havendo contato com qualquer parte do corpo no solo, a não ser
a ponta dos pés e as mãos;
d) O avaliado retorna à posição do subitem ‘b’, completando dessa forma 01 (um)
movimento completo;
e) O objetivo é repetir os movimentos o máximo de vezes possíveis, em 60

segundos;
f) A proximidade ou afastamento dos cotovelos ao tronco é opcional ao

candidato;
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g) Se durante a execução da prova o candidato, com a intenção de descansar,
encostar os joelhos, quadril ou peito no solo a contagem das repetições encerrar-
se-á;
h) Procedimento similar ao subitem anterior deve ser adotado caso o tronco seja
desalinhado das pernas (curvá-lo).

5.3. Apoio de frente sobre o solo apoiando sobre o banco (para mulheres) –
flexão e extensão dos braços em decúbito ventral:

a) Apoiar as mãos no solo, braços totalmente estendidos e indicadores paralelos
voltados para frente, apoiar os joelhos próximo à borda do banco sueco de
aproximadamente 30 (trinta) centímetros de altura.
b) Após tomar essa posição transversal ao banco, a candidata tentará flexionar
os braços (cotovelos) e estendê-los, devendo ser observado o ritmo durante as
repetições dos exercícios, retornando à posição inicial e sucessivamente;
c) O objetivo do teste é a execução do maior número de repetições corretas em
60 (sessenta) segundos, sendo, entretanto, permitido o repouso entre os
movimentos com os braços estendidos;
d) As execuções incorretas ou movimentos incompletos não serão computados.

5.4. Corrida de 50 metros - para ambos os sexos:

a) O avaliado deverá percorrer a distância de 50 (cinqüenta) metros no menor
tempo possível;
b) A prova será realizada em uma pista de atletismo ou em uma área demarcada;
c) A posição de saída é em afastamento antero-posterior das pernas e com o pé
da frente o mais próximo possível da marca de largada (saída);
d) A voz de comando será “Atenção... já” onde será acionado o cronômetro no
“já”, parando-o no momento em que o avaliado cruzar a marca de chegada;
e) Caso ocorra necessidade de se repetir o teste, haverá um intervalo de 05
(cinco) minutos;
f) O resultado da prova será o tempo de percurso dos 50 (cinqüenta) metros em
segundos e milésimos de segundos.

5.5.   Abdominal em decúbito dorsal (tipo remador) – para ambos os sexos:

a) O avaliado coloca-se em decúbito dorsal com o corpo completamente
estendido, tendo os braços no prolongamento do corpo;
b) O avaliado, por contração da musculatura abdominal, curva-se até a posição
sentada, flexionando simultaneamente os joelhos, pelo menos até o nível em que
ocorra a passagem dos membros superiores estendidos e paralelos ao solo, ao
lado dos joelhos, tomando-se por base os cotovelos, os quais devem ultrapassar
a linha formada pelos joelhos, retornando o avaliado à posição inicial (decúbito
dorsal) até que toque o solo com as mãos. A partir dessa posição, iniciará novo
movimento;
c) A prova será iniciada com as palavras “Atenção... já” e terminando com um

“apito”;
d) O número de movimentos executados corretamente em 60 (sessenta)
segundos será o resultado obtido;
e) O repouso entre os movimentos é permitido, entretanto, o objetivo do teste é
realizar o maior número possível de execuções nesse tempo;
f) Movimentos incorretos não serão contados.
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5.6. Corrida em 12 minutos – para ambos os sexos:

a) O candidato deve percorrer em uma pista de atletismo ou em uma área
demarcada, a maior distância possível em 12 (doze) minutos, sendo permitido
andar durante a avaliação;
b) O número de avaliados em cada teste deverá estar entre 10 (dez) e 30 (trinta)
examinados de cada vez;
c) O início da prova se fará sob a voz de comando de “Atenção...já”, e quando
faltarem 02 (dois) minutos para o término será dado um apito de atenção. Após o
término desses 02 (dois) minutos, será dado o apito final de encerramento dos 12
(doze) minutos;
d) Ao toque do apito final todos os candidatos deverão permanecer na pista, no
local onde estavam ao ouvir o som do apito, sendo que deverão ficar em pé,
andando transversalmente na pista, onde aguardarão a anotação do percurso.

TABELA 1 – AVALIAÇÃO FÍSICA PARA MULHERES:

Provas Pontos
1 2 3 4 5 De 21 a

25 anos
De 26 a
30 anos

De 31 a
35 anos

De 36 a
40 anos

De 41
ou mais

20 08 11’00 10 1200 0 0 0 0 10
22 10 10’75 12 1300 0 0 0 10 20
24 12 10’50 14 1400 0 0 10 20 30
26 14 10’25 16 1500 0 10 20 30 40
28 16 10’00 18 1600 10 20 30 40 50
30 18 9’75 20 1700 20 30 40 50 60
32 20 9’50 22 1800 30 40 50 60 70
34 22 9’25 24 1900 40 50 60 70 80
36 24 9’00 26 2000 50 60 70 80 90
38 26 8’75 28 2100 60 70 80 90 100
40 28 8’50 30 2200 70 80 90 100
42 30 8’25 32 2300 80 90 100
44 32 8’00 34 2400 90 100
46 34 7’75 36 2500 100

TABELA 1 – AVALIAÇÃO FÍSICA PARA HOMENS:

Provas Pontos
1 2 3 4 5 De 21

a 25
anos

De 26
a 30
anos

De 31
a 35
anos

De 36
a 40
anos

De 41
a 45
anos

De 46
a 50
anos

De 51
ou

mais
28 04 10’25 14 1400 0 0 0 0 0 0 10
30 08 10’00 16 1500 0 0 0 0 0 10 20
32 12 9’75 18 1600 0 0 0 0 10 20 30
34 16 9’50 20 1700 0 0 0 10 20 30 40
36 20 9’25 22 1800 0 0 10 20 30 40 50
38 24 9’00 24 1900 0 10 20 30 40 50 60
40 28 8’75 26 2000 10 20 30 40 50 60 70
42 32 8’50 28 2100 20 30 40 50 60 70 80
44 36 8’25 30 2200 30 40 50 60 70 80 90
46 40 8’00 32 2300 40 50 60 70 80 90 100
48 44 7’75 34 2400 50 60 70 80 90 100
50 48 7’50 36 2500 60 70 80 90 100
52 52 7’25 38 2600 70 80 90 100
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54 56 7’00 40 2700 80 90 100
56 60 6’75 42 2800 90 100
58 64 6’50 44 2900 100
60 68 6’25 46 3000

Provas:
1. Polichinelo
2. Apoio de frente
3. Corrida de 50m
4. Abdominal
5. Corrida de 12min.

Caso os valores obtidos nas provas realizadas não sejam os apresentados nas
tabelas acima, serão utilizados os seguintes critérios:
a) Polichinelo: para cada movimento completo – 05 (cinco) pontos;
b) Apoio de frente: para cada movimento completo – 2,5 (dois e meio) pontos;
c) Corrida de 50m: para cada 0,025 (vinte e cinco milésimos) de segundo – 01

(um) ponto;
d) Abdominal: para cada movimento completo intermediário – 05 (cinco) pontos;
e) Corrida de 12min: para cada 10 (dez) metros percorridos – 01 (um) ponto.
Exemplo: Prova 2 – Apoio de frente para homens:
Para calcular os pontos: 34 apoios
32 apoios + 2 apoios x 2,5 (conforme critérios) = 20 pontos (tabela) + 5 pontos =
25 pontos.

6. A prova de aptidão física será realizada em dias, horários e locais a serem
publicados no órgão de imprensa oficial do município – jornal Diário do Grande
ABC.

7. O candidato que não obtiver o índice mínimo em um dos testes estará
automaticamente eliminado do Concurso Público, não sendo permitida a
realização dos testes subseqüentes.

8. O candidato poderá decidir se realizará ou não aquecimento para a realização
dos testes, já que o mesmo não será ministrado pelos
examinadores/aplicadores.

9. Os resultados dessa fase serão publicados no órgão de imprensa oficial do
município – jornal Diário do Grande ABC, conforme cronograma.

10. Nenhum candidato reprovado nessa fase será submetido novamente a essa
prova, qualquer que seja o motivo alegado.

11. Se por razões decorrentes das condições climáticas, os testes de aptidão
física forem cancelados ou interrompidos, a prova será adiada e divulgada
nova data, horário e local no órgão de imprensa oficial do município – jornal
Diário do Grande ABC, devendo o candidato realizar todos os testes, desde o
início, desprezando-se os resultados até então obtidos.

C - Terceira Fase:

1. A Terceira Fase de avaliação consistirá em avaliação psicológica e tem como
objetivo avaliar as condições sócio-psicológicas exigidas para o desempenho
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das atribuições inerentes aos cargos, sendo de caráter eliminatório, onde o
candidato será avaliado como apto ou inapto.

2. Participam dessa fase os candidatos aos cargos de Motorista , Motorista -
para condução de veículo terrestre de urgência , Telefonista  e Telefonista
– de Regulação Médica .

IV – DA CLASSIFICAÇÃO

1. A classificação final para os candidatos que farão prova em uma única fase será
de acordo com a nota obtida na prova objetiva.

2. Para os candidatos que farão provas em duas fases a classificação final será a
somatória de pontos obtidos nas fases de avaliação correspondentes ao cargo a que
concorreu o candidato.

3. Para os candidatos aos cargos que farão provas em três fases a classificação
final será a somatória de pontos obtidos nas fases de avaliação correspondente ao
cargo a que concorreu o candidato, desde que considerado “apto” na Terceira Fase.

4. O candidato que não comparecer a qualquer uma das fases estará
automaticamente eliminado do processo.

V – DOS PROCEDIMENTOS

1. As provas serão realizadas na cidade de Santo André, em locais, datas e horários
informados na ficha de identificação do candidato para aqueles que efetuarem
sua inscrição no Posto de Inscrição da Fundação Santo André.

1.1. Os candidatos que efetuarem sua inscrição pela Internet, deverão acessar o
endereço www2.fsa.br/concurso dois dias úteis após o pagamento do boleto
bancário, e emitir a ficha de identificação.

1.2. Nesta ficha estará especificado local, dia, horário, prédio e sala onde o
candidato deverá comparecer.

2. Não serão enviados aos candidatos Cartões de Convocação para as provas.

3. Não serão admitidas solicitações de mudança de local de provas, dias e horários
pré-estabelecidos, qualquer que seja o motivo alegado.

4. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver munido de
documento de identificação oficial com foto, tais como, Cédula Oficial de Identidade
ou Carteira Nacional de Habilitação com foto ou Carteira expedida por Órgão ou
Conselho de Classe ou de Carteira de Trabalho e Previdência Social ou de
Certificado de Reservista ou Passaporte.

4.1. Será exigida a apresentação do documento original não sendo aceitas cópias,
ainda que autenticadas.

4.2. O documento deve estar em perfeito estado de conservação de forma a
permitir, com clareza, a identificação do candidato.

5. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova pelo menos 30 (trinta)
minutos antes do horário marcado, munidos do comprovante de inscrição, de um dos
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documentos citados no item anterior, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto
n° 2 e borracha.

6. Os candidatos só poderão se retirar do recinto de provas após o decurso de 01
(uma) hora do início efetivo das mesmas.

6.1. Em casos especiais poderá sair da sala de prova, desde que acompanhado
pelo fiscal volante de prova.

7. O candidato deverá assinalar suas respostas na Folha de Respostas, com caneta
esferográfica de tinta preta ou azul, assinando-a.

7.1. Não serão computadas questões não assinaladas ou assinaladas a lápis ou
que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legíveis.

7.2. Eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade,
etc., deverão ser corrigidos no dia das respectivas provas, no verso da lista de
presença e somente se decorrente de falha por parte da empresa executora
do certame.

8. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
8.1. Apresentar-se após o horário estabelecido ou em local diferente do

designado;
8.2. Não comparecer à  prova seja qual for o motivo alegado;
8.3. Não apresentar o documento de identidade exigido;
8.4. Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal ou antes de

decorridos 60 (sessenta) minutos do efetivo início das provas;
8.5. For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de

livros, notas, impressos não permitidos ou calculadora;
8.6. Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico

de comunicação;
8.7. Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
8.8. Não devolver a Folha de Respostas;
8.9. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
8.10. Agir com descortesia em relação aos examinadores e seus auxiliares ou

autoridades presentes.

9. O candidato ao terminar a prova deverá entregar ao fiscal a Folha de Respostas.

10. Em hipótese alguma haverá segunda chamada, vistas, revisão de provas ou de
resultados, em quaisquer das formas de avaliação, nas diferentes fases do concurso
público, seja qual for o motivo alegado.

11. Por razões de ordem técnica e de segurança a Fundação Santo André não
fornecerá cópia de resultados de provas a candidatos ou a Instituições de Direito
Público ou Privado, mesmo após o encerramento do Concurso Público.
 

VI – DOS RECURSOS

1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis após a divulgação
dos respectivos resultados de cada fase, tendo como termo inicial a data da
publicação.

2. O recurso deverá estar devidamente fundamentado, constando o nome e
assinatura do candidato, cargo a que concorreu, número de inscrição, endereço para
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correspondência, o respectivo questionamento, sendo que o mesmo deverá ser
protocolado exclusivamente na Prefeitura Municipal de Santo André – Praça de
Atendimento – situada na Praça IV Centenário, n.º 1, Centro - Santo André, até às
17:00 horas, do prazo final de cada fase.

3. O recurso interposto fora do respectivo prazo, embora protocolado, não será
submetido à apreciação.

4. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada fase a que concorreu do
concurso.

5. A pontuação referente a item anulado será atribuída a todos os candidatos,
independente de terem recorrido.

6. A alteração do gabarito preliminar decorrente de impugnação ou recurso valerá
para todos os candidatos e deste não será admitido recurso para alterá-lo.

7. Não serão aceitos requerimentos de revisão de recursos, recurso de recursos e/ou
recurso de gabarito oficial definitivo.

8. O recurso interposto é individual e deverá ser assinado pelo próprio candidato.

9. A decisão dos recursos será dada a conhecer por meio de publicação no órgão de
imprensa oficial do município - jornal Diário do Grande ABC, após a qual não caberão
recursos adicionais.

10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Geral de Concurso Público
em conjunto com a Fundação Santo André, constituindo a instância para os recursos
interpostos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão
recursos adicionais.

VII – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DA CLASSIFICAÇÃO

1. Os Resultados Finais de classificação serão afixados no Térreo III do prédio da
Prefeitura Municipal de Santo André situada na Praça IV Centenário, n.º 1, Centro,
Santo André, publicados no órgão de imprensa oficial do município, jornal Diário do
Grande ABC e estarão disponibilizados também nos sites www2.fsa.br/concurso e
www.santoandre.sp.gov.br .

2. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final,
enumerados em duas listas classificatórias, sendo uma geral, com relação de
todos os candidatos aprovados, e outra especial para os candidatos portadores
de deficiência, quando for o caso.

3. Na hipótese de igualdade de nota final, constituem-se, sucessivamente, critérios
de desempate:
3.1. Candidato casado ou viúvo, com maior número de filhos menores e/ou

legalmente dependentes;
3.2. Candidato de estado civil casado;
3.3. Candidato solteiro que possuir filhos menores;
3.4. Candidato de idade mais elevada;
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3.5. Permanecendo empate, será efetuado sorteio por meio eletrônico com a
presença dos candidatos envolvidos, os quais serão convocados através de
carta registrada. O não comparecimento na data, local e horário estipulado,
implicará na aceitação do resultado apurado não cabendo recursos.

 
VIII – DO PROVIMENTO DO CARGO

1. A convocação do candidato para provimento do cargo pretendido ficará
condicionada à classificação em todas as fases do Concurso Público.

2. Os candidatos classificados serão convocados por telegrama e simultaneamente
pelo órgão de imprensa oficial do município – jornal Diário do Grande ABC, a
comparecer em dia e horário determinados para apresentação da documentação
exigida para o cargo pretendido prevista neste Capítulo.
2.1. A Prefeitura Municipal de Santo André não se responsabiliza por eventuais

prejuízos aos candidatos convocados decorrentes de endereço não
atualizado, endereço de difícil acesso, correspondência devolvida pelos
Correios por razões diversas de fornecimento errado pelo candidato,
correspondência recebida por terceiros, candidato “ausente ou não
localizado”.

3. Será desclassificado o candidato que deixar de comparecer à convocação.

4. Os candidatos convocados deverão entregar a seguinte documentação:
4.1. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS – página da foto e página
dos dados pessoais (original e cópia);
4.2. Cédula de Identidade – (original e cópia);
4.3. Extrato do PIS/PASEP com a data de cadastramento fornecido pela Caixa
Econômica Federal – (original e cópia);
4.4. Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – (original e cópia);
4.5. Certidão de Quitação Eleitoral (original);
4.6. Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar constando
dispensa – para o sexo masculino (original e cópia);
4.7. Comprovante de Residência (conta de água, telefone ou energia elétrica) –
(original e cópia);
4.8. Comprovante de escolaridade exigido para o cargo (diploma ou histórico
escolar e certificado de conclusão) – (original e cópia);
4.9. Comprovante de escolaridade exigida para o cargo – para os cargos de
Ensino Fundamental Incompleto - (original e cópia);
4.10. Para os cargos de Motorista e Motorista – para condução de veículo
terrestre de urgência apresentar Carteira Nacional de Habilitação – CNH,
categoria “D”;
4.11. Para os cargos de Médico – todas as especialidades – registro no
Conselho Regional de Medicina, com inscrição no Estado de São Paulo – (original
e cópia);
4.12. Para os cargos de Médico – todas as especialidades (exceto para o
cargo de Médico – Clínico Geral), além dos demais documentos, os candidatos
deverão apresentar também o Certificado de Residência Médica – na
especialidade em que se inscreveram – registrado pela Comissão Nacional de
Residência Médica ou Título de Especialização – na especialidade em que se
inscreveram – emitido pela Associação Médica Brasileira – (original e cópia);
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4.12.1. Para o cargo de Médico – Clínico – para serviço de atendimento
médico de urgência (regulação e intervenção) – Plantonista, há necessidade
de apresentação de Residência Médica em Clínica Médica, ou Cirurgia Geral
ou Anestesiologia - (original e cópia);
4.12.2. Para o cargo de Médico – Auditor, há necessidade de
apresentação de Certificado de Curso de Especialização de Médico Auditor –
com registro no Ministério de Educação e Cultura - MEC - (original e cópia);

4.13. Para os cargos abaixo, é necessária apresentação do registro no
respectivo Conselho de classe regulamentador da profissão (original e cópia):

4.13.1. Arquiteto II – CREA
4.13.2. Assistente Social I – CRESS
4.13.3. Auditor III – CORECON/CRA/CRC
4.13.4. Auxiliar de Consultório Odontológico - CRO
4.13.5. Auxiliar de Enfermagem – COREN como Auxiliar de

Enfermagem, Certificado e Histórico Escolar de Ensino Fundamental
completo ou Diploma de Ensino Fundamental completo e Certificado do
curso de Auxiliar de Enfermagem

4.13.6. Bibliotecário – CRB
4.13.7. Biólogo – CRBIO
4.13.8. Biomédico – CRBM
4.13.9. Economista I – CORECON
4.13.10. Educador de Saúde Pública – Curso de Especialização em

Saúde Pública
4.13.11. Eletrotécnico – CREA
4.13.12. Enfermeiro I – COREN
4.13.13. Engenheiro de Segurança do Trabalho – CREA
4.13.14. Engenheiro I – Agrônomo – CREA
4.13.15. Engenheiro I – Civil – CREA
4.13.16. Engenheiro I – Sanitarista – CREA
4.13.17. Fisioterapeuta – CREFITO
4.13.18. Fonoaudiólogo – Conselho Regional de Fonoaudiologia
4.13.19. Geógrafo I – CREA
4.13.20. Motorista – Curso de Condutor Escolar, Curso de Transporte

Coletivo de Passageiros e Certidão de Prontuário da Carteira Nacional de
Habilitação para fins de direito expedida pelo Departamento Estadual de
Trânsito - DETRAN

4.13.21. Motorista – para condução de veículo terrestre de urgência –
credencial constando habilitação de Transporte de Emergência, emitido
pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN e Certidão de
Prontuário da Carteira Nacional de Habilitação para fins de direito
expedida pelo mesmo órgão.

4.13.22. Nutricionista – CRN
4.13.23. Odontólogo – CRO
4.13.24. Operador de Caldeira – Certificado de Curso formal realizado por
empresa capacitada
4.13.25. Procurador – OAB
4.13.26. Psicólogo – CRP
4.13.27. Repórter - Redator I – Registro Profissional no Ministério do

Trabalho
4.13.28. Técnico de Contabilidade – CRC
4.13.29. Técnico de Laboratório – Diploma em Técnico de Patologia
reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC
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4.13.30. Técnico de Segurança do Trabalho – Ministério do Trabalho
4.13.31. Técnico em Agrimensura – CREA
4.13.32. Técnico em Higiene Dental – CRO
4.13.33. Técnico em Radiologia – CRTR
4.13.34. Terapeuta Ocupacional – CREFITO
4.13.35. Veterinário – CRMV

4.14. Se solteiro, Certidão de Nascimento – (original e cópia);
4.15. Se casado, Certidão de Casamento – (original e cópia);
4.16. Certidão de Nascimento dos filhos – (original e cópia);
4.17. Duas fotos 3x4 (iguais e recentes);
4.18. Certidão de Antecedentes Criminais (original).

5. Será impedido de nomeação o candidato que não apresentar a documentação
exigida para o cargo pretendido.
5.1. Para os cargos de Motorista  e Motorista - para condução de veículo

terrestre de urgência  será impedido de nomeação o candidato que
apresentar Certidão de Prontuário de Carteira Nacional de Habilitação,
expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN constando
infrações de trânsito, cuja pontuação seja superior a 20 (vinte) pontos ou
infração gravíssima que acarrete a suspensão do direito de dirigir, nos moldes
previstos nos artigos 218, II, ‘b’ e 261, §1º da Lei nº 9503 de 23 de setembro
de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro.

6. Estando a documentação em conformidade com o exigido, o candidato será
encaminhado para a realização de exame médico admissional e agendamento de
exame clínico, devendo retirar as guias de exames laboratoriais específicos para
o cargo pretendido.

7. Será desclassificado o candidato que não retirar as guias médicas para realização
de exames admissionais e/ou deixar de comparecer aos exames médicos – quer
sejam laboratoriais ou clínico - em dia, horário e local agendados.

8. É requisito para a nomeação e conseqüente posse, o candidato ser avaliado
como “apto” nos exames admissionais.

9. Será impedido de nomeação o candidato que for avaliado como “inapto” nos
exames admissionais.

10. As decisões dadas pela Prefeitura Municipal de Santo André pela habilitação ou
não das condições de saúde são de caráter eliminatório para efeito de nomeação e
posse e são soberanas, não cabendo qualquer recurso ou pedido de revisão.

11. Estando “apto” nos exames admissionais, o candidato será nomeado e
agendadas datas de posse e início de exercício.

12. Será considerado desclassificado o candidato que:
12.1. Não comparecer ao ato de posse em dia, horário e local agendados;
12.2. Não iniciar exercício em dia, horário e local estabelecidos.

13. Os candidatos a partir do início de exercício cumprirão período de estágio
probatório, conforme disposto no artigo 41 da Constituição Federal de 1988, com
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redação dada pela Emenda Constitucional n.º 19, de 04 de junho de 1998 e Lei
Municipal n.º 8.303, de 20 de dezembro de 2001.

14. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
14.1. Não aceitar as condições estabelecidas pela Prefeitura Municipal de
Santo André para o exercício do cargo;
14.2. Omitir dados relevantes que impeçam sua admissão ao serviço público,
mesmo que constatados posteriormente ao ato de seu início de exercício;
14.3. Não comprovar na data da posse os requisitos estabelecidos neste

Edital.

15. Não serão admitidos pela Prefeitura Municipal de Santo André os ex-servidores
dispensados por justa causa ou demitidos a bem do serviço público,
independentemente de aprovação/classificação.

 
IX – CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

1. Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever neste
Concurso Público, em igualdade de condições com os demais candidatos, para o
provimento de vaga de cargo efetivo desde que a atividade seja compatível com a
deficiência da qual possui, que será verificada através de inspeção médica.

1.1. Dada a natureza do cargo de Motorista – para condução de veículo
terrestre de urgência e Telefonista – de regulação médica , que exigem
aptidão plena do candidato para desempenhá-la, não haverá reserva de
vagas para portadores de deficiência, conforme disposto no artigo 38, inciso II
do Decreto Federal nº 3298/99.

2. Serão destinados 5% dos cargos vagos a portadores de deficiência, desde que
compatível para as atribuições do cargo, de acordo com a Constituição Federal.

3. A omissão da declaração da condição de portador de deficiência excluirá o
candidato da cota prevista neste capítulo.

4. O candidato portador de deficiência que necessitar de condições especiais para a
realização da prova deverá solicitá-las, na própria Ficha de Inscrição disponível no
Posto de Inscrição ou na Internet, no período de realização das inscrições.

5. O candidato portador de deficiência visual deverá solicitar, na Ficha de Inscrição,
a confecção de prova ampliada especificando o tipo de deficiência e o cargo em que
se inscreveu.

6. O candidato que não solicitar a prova especial no prazo mencionado não terá a
prova preparada, seja qual for o motivo alegado, estando impossibilitado de realizá-
la.

7. Aos deficientes visuais (cegos) serão oferecidas provas em sala especial,
individual, com leitura das questões, podendo o candidato ser acompanhado de
uma testemunha, a qual não poderá se manifestar no transcorrer da prova, sendo
que suas respostas são transcritas pelo leitor da prova.
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7.1. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com
tamanho de letra correspondente a corpo 24 (vinte e quatro).

8. Para efeitos de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência,
adota-se o parâmetro previsto no artigo 4º, incisos I a V, do Decreto Federal nº.
3298/99, com as modificações do Decreto Federal nº. 5296/2004, que assim dispõe:

“Art. 4o  É considerada pessoa portadora de deficiência 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 Federal 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 Federal 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 Federal 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 Federal 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.”

9. Para os cargos cujo número de vagas é de apenas uma, esta será preenchida
pelo candidato classificado na lista geral, porém após o preenchimento dessa vaga,
em caso de surgimento de novas vagas no decorrer do prazo de validade do
concurso público, a Prefeitura Municipal de Santo André compromete-se a reservar
vaga para as pessoas portadoras de deficiência, nos moldes previstos no artigo 37, §
1º, do Decreto Federal  n.º 3.298/99.
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10. Se o resultado da aplicação do percentual for número fracionado, o número de
vagas reservadas para portadores de deficiência será elevado até o primeiro número
inteiro subseqüente.

11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição com as informações
sobre a deficiência não poderá invocar, posteriormente, sua situação para quaisquer
benefícios, inclusive não sendo cabível recurso sobre o tema.

12. Será eliminado da lista dos candidatos com deficiência o candidato cuja
deficiência não seja constatada pelo laudo médico apresentado por ocasião de sua
convocação, passando a compor a lista de classificação geral final.

13. A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato será
avaliada durante o estágio probatório, na forma do disposto no parágrafo 2º do artigo
43 do Decreto Federal n. º 3.298/99, desde que aprovado nas condições de saúde
por ocasião do exame médico admissional.

14. A publicação do resultado final do concurso público será feita em duas listas,
contendo a primeira, a pontuação de todos os candidatos classificados, inclusive a
dos portadores de deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes últimos, de
acordo com o artigo 42 do Decreto Federal  n.º 3.298/99.

15. No caso de não ocorrer classificação de candidato com deficiência para
ocupar vaga reservada a essa finalidade, esta será preenchida por candidato
classificado da lista geral.

16. Após a investidura do candidato a deficiência não poderá ser argüida para
justificar a concessão de aposentadoria ou quaisquer outros benefícios.

IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. O não atendimento aos requisitos dispostos neste Edital ou a inexatidão das
afirmativas contidas em documentos apresentados, ainda que verificados
posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se os atos
decorrentes.

2. Os atos relativos ao Concurso Público serão afixados no Térreo III, do prédio
da Prefeitura Municipal de Santo André, situada na Praça IV Centenário n.º1, Centro,
Santo André, e publicados no órgão de imprensa oficial do município - jornal Diário
do Grande ABC, não podendo ser alegado qualquer espécie de  desconhecimento.

3. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço junto à Prefeitura
Municipal de Santo André durante o período de validade do Concurso Público.

4. 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, entretanto, pelo período de validade do
concurso, os registros eletrônicos a ele referentes.

5. Os aposentados no serviço público em emprego, função ou cargo aprovados
neste concurso somente serão nomeados, se os cargos constarem nas acumulações
legais previstas pela Constituição Federal. Neste caso o aposentado deverá
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apresentar na data da nomeação, certidão expedida pelo órgão competente que
indique o tipo de aposentadoria.

6. A aprovação no Concurso Público não significa imediata nomeação do
candidato aprovado; esta só será efetivada segundo os critérios de conveniência e
oportunidade da Prefeitura Municipal de Santo André, em decorrência de condições
técnicas de trabalho e disponibilidade orçamentária.

7. É facultada a anulação parcial ou total do Concurso Público antes de sua
homologação, se constatada irregularidade substancial insanável.

8. À Prefeitura Municipal de Santo André é facultada a homologação parcial ou
total do Concurso Público.

X – CRONOGRAMA PREVISTO

Data/ Período Atividade
22 de março a 19
de abril de 2006

Período de recebimento das inscrições no Posto de Inscrição da Fundação
Santo André

22 de março a 16
de abril de 2006

Período de recebimento das inscrições na Internet no endereço
www2.fsa.br/concurso

03 de maio de
2006

Edital de convocação para a Realização das Provas da Primeira Fase

07 de maio de
2006

Realização das Provas da Primeira Fase

13 de maio de
2006

Divulgação dos Gabaritos das Provas da Primeira Fase e Publicação dos
Resultados da Primeira Fase

18 de maio de
2006

Convocação para Realização das Provas da Segunda Fase

21 de maio de
2006

Realização das Provas da Segunda Fase

25 de maio de
2006

Divulgação dos Resultados da Segunda Fase

01 de junho de
2006

Convocação para Realização das Provas da Terceira Fase

04 de junho de
2006

Realização das Provas da Terceira Fase

 

Santo André, em 17 de março de 2006.

Teresa Santos
Secretária de Administração e Modernização

Anexo I

Cód. Cargo

Carga
horária
seman

al
Salário Taxa de

Inscrição

Nº
vagas
lista
geral

Nº
vagas
para

porta-

Escolaridade exigida Tipos de
Prova
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dores
de

deficiên-
cia

1 Agente Ambiental 40h R$ 1.063,22 R$ 40,00 01 - Ensino médio completo CBE
2 Agente de Saúde 40h R$ 1.063,22 R$ 40,00 01 - Ensino médio completo CBE

3 Agente Fiscal  de Tributos
Imobiliários 40h R$ 1.204,99 R$ 40,00 01 - Ensino médio completo CBE

4 Agente Fiscal  de Tributos
Mobiliários 40h R$ 1.204,99 R$ 40,00 01 - Ensino médio completo CBE

5 Analista de Sistemas Pleno 40h R$ 2.552,13 R$ 60,00 01 -
Superior completo em
Matemática/Ciência da
Computação

CE

6 Analista de Software Pleno 40h R$ 2.552,13 R$ 60,00 01 -
Superior completo em
Matemática/Ciência da
Computação

CE

7 Arquiteto II 40h R$ 2.552,13 R$ 60,00 01 - Superior completo em Arquitetura CE

8 Assistente Social I 40h R$ 1.681,88 R$ 60,00 09 01 Superior completo em Serviço
Social CE

9 Auditor III 40h R$ 2.552,13 R$ 60,00 01 -
Superior completo em
Economia/Administração de
Empresas/Ciências Contábeis

CE

10 Auxiliar Administrativo II 40h R$ 706,23 R$ 40,00 19 01 Ensino médio completo CB/PP
11 Auxiliar de Banco de Sangue 40h R$ 1.063,22 R$ 30,00 01 - Ensino fundamental completo CBE
12 Auxiliar de Biblioteca 40h R$ 706,23 R$ 30,00 01 - Ensino fundamental completo CBE
13 Auxiliar de Compras 40h R$ 916,12 R$ 30,00 01 - Ensino fundamental completo CB
14 Auxiliar de Enfermagem 40h R$ 1.063,22 R$ 30,00 19 01 Ensino fundamental completo CBE
15 Auxiliar de Farmácia 40h R$ 706,23 R$ 30,00 01 - Ensino fundamental completo CBE

16 Auxiliar de Recursos Humanos
II 40h R$ 1.063,22 R$ 40,00 02 01 Ensino médio completo CBE/PP

17 Bibliotecário 40h R$ 1.681,88 R$ 60,00 01 - Superior completo em
Biblioteconomia CE

18 Biólogo 40h R$ 1.681,88 R$ 60,00 01 - Bacharel em Ciências Biológicas CE

19 Biomédico 40h R$ 1.681,88 R$ 60,00 01 - Superior completo em Ciências
Biológicas CE

20 Carpinteiro 40h R$ 809,84 R$ 20,00 01 - Ensino fundamental incompleto CB/PP
21 Copeiro I 40h R$ 518,24 R$ 20,00 01 - Ensino fundamental incompleto CB/PS
22 Dedetizador 40h R$ 706,23 R$ 20,00 01 - Ensino fundamental incompleto CBE
23 Economista I 40h R$ 1.681,88 R$ 60,00 01 - Superior completo em Economia CE

24 Educador de Saúde Pública 40h R$ 1.681,88 R$ 60,00 01 - Superior completo com
especialização em saúde pública CE

25 Eletricista I 40h R$ 916,12 R$ 20,00 01 - Ensino fundamental incompleto CBE/PP
26 Eletricista de Autos 40h R$ 916,12 R$ 20,00 01 - Ensino fundamental incompleto CB/PP
27 Eletrotécnico 40h R$ 1.063,22 R$ 40,00 01 - Ensino médio completo CBE

28 Engenheiro I – Agrônomo 40h R$ 2.088,36 R$ 60,00 01 - Superior completo em Engenharia
– Agronômica CE

29 Engenheiro I – Civil 40h R$ 2.088,36 R$ 60,00 01 - Superior completo em Engenharia
– Civil CE

30 Engenheiro I – Sanitarista 40h R$ 2.088,36 R$ 60,00 01 - Superior completo em Engenharia
- Sanitária CE

31 Encanador II 40h R$ 916,12 R$ 20,00 01 - Ensino fundamental incompleto CBE/PP

32 Enfermeiro I 40h R$ 2.088,36 R$ 60,00 01 - Superior completo em
Enfermagem CE

33 Engenheiro de Segurança do
Trabalho

40h R$ 2.552,13 R$ 60,00 01 -
Superior completo com
especialização em Segurança do
Trabalho

CE

34 Fiscal de Loteamento 40h R$ 916,12 R$ 40,00 01 - Ensino médio completo CBE
35 Fiscal de Obras Particulares 40h R$ 1.204,99 R$ 40,00 01 - Ensino médio completo CBE
36 Fiscal de Rendas Municipal 40h R$ 1.204,99 R$ 40,00 01 - Ensino médio completo CBE
37 Fisioterapeuta 40h R$ 1.681,88 R$ 60,00 01 - Superior completo em Fisioterapia CE

38 Fonoaudiólogo 40h R$ 1.681,88 R$ 60,00 01 - Superior completo em
Fonoaudiologia CE

39 Funileiro 40h R$ 916,12 R$ 20,00 01 - Ensino fundamental incompleto CB/PP
40 Geógrafo I 40h R$ 1.681,88 R$ 60,00 01 - Superior completo em Geografia CE
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41 Lactarista 40h R$ 554,14 R$ 30,00 01 - Ensino fundamental completo CB
42 Mecânico de Autos 40h R$ 916,12 R$ 20,00 01 - Ensino fundamental incompleto CB/PP

43 Médico – Anestesiologista -
Plantonista 24h R$ 2.033,37 R$ 60,00 01 - Superior completo em Medicina CE

44 Médico – Auditor – Diarista 20h R$ 1.694,47 R$ 60,00 01 - Superior completo em Medicina CE/AT

45 Médico – Cancerologista –
Diarista 20h R$ 1.694,47 R$ 60,00 01 - Superior completo em Medicina CE

46
Médico – Cardiologista –
Diarista - com especialização
em ecocardiograma

20h R$ 1.694,47 R$ 60,00 01 - Superior completo em Medicina CE

47 Médico – Cardiologista –
Diarista

20h R$ 1.694,47 R$ 60,00 01 - Superior completo em Medicina CE

48 Médico – Cardiologista –
Plantonista 24h R$ 2.033,37 R$ 60,00 01 - Superior completo em Medicina CE

49 Médico – Cirurgião Cabeça e
Pescoço – Diarista 20h R$ 1.694,47 R$ 60,00 01 - Superior completo em Medicina CE

50 Médico – Cirurgião Geral –
Diarista 20h R$ 1.694,47 R$ 60,00 01 - Superior completo em Medicina CE

51 Médico – Clínico Geral –
Diarista

20h R$ 1.694,47 R$ 60,00 19 01 Superior completo em Medicina CE

52 Médico - Clínico Geral -
Plantonista 24h R$ 2.033,37 R$ 60,00 29 02 Superior completo em Medicina CE

53 Médico – Coloproctologista –
Diarista 20h R$ 1.694,47 R$ 60,00 01 - Superior completo em Medicina CE

54 Médico - de Urgência - Diarista 20h R$ 1.694,47 R$ 60,00 04 01 Superior completo em Medicina CE
55 Médico - do Trabalho - Diarista 20h R$ 1.694,47 R$ 60,00 02 01 Superior completo em Medicina CE

56 Médico - Endoscopista -
Plantonista

24h R$ 2.033,37 R$ 60,00 01 - Superior completo em Medicina CE

57 Médico – com especialização
em Medicina Fetal - Diarista 20h R$ 1.694,47 R$ 60,00 01 - Superior completo em Medicina CE

58 Médico - Geriatra - Diarista 20h R$ 1.694,47 R$ 60,00 01 - Superior completo em Medicina CE

59 Médico - Ginecologista -
Diarista

20h R$ 1.694,47 R$ 60,00 01 - Superior completo em Medicina CE

60 Médico - Hematologista -
Diarista 20h R$ 1.694,47 R$ 60,00 01 - Superior completo em Medicina CE

61 Médico – Intensivista - Diarista 20h R$ 1.694,47 R$ 60,00 01 - Superior completo em Medicina CE

62 Médico – Mastologista -
Diarista 20h R$ 1.694,47 R$ 60,00 01 - Superior completo em Medicina CE

63 Médico – Neurologista -
Diarista 20h R$ 1.694,47 R$ 60,00 01 - Superior completo em Medicina CE

64 Médico - Ortopedista - Diarista 20h R$ 1.694,47 R$ 60,00 02 01 Superior completo em Medicina CE

65 Médico – Ortopedista -
Plantonista 24h R$ 2.033,37 R$ 60,00 01 - Superior completo em Medicina CE

66
Médico –
Otorrinolaringologista –
Diarista

20h R$ 1.694,47 R$ 60,00 01 - Superior completo em Medicina CE

67

Médico – Clínico – para
serviço de atendimento
médico de urgência (regulação
e intervenção) - Plantonista

24h R$ 2.033,37 R$ 60,00 06 01 Superior completo em Medicina CE/AT

68 Médico – Pediatra -
Plantonista 24h R$ 2.033,37 R$ 60,00 01 - Superior completo em Medicina CE

69 Médico – Pneumologista –
Diarista 20h R$ 1.694,47 R$ 60,00 01 - Superior completo em Medicina CE

70 Médico – Psiquiatra – Diarista 20h R$ 1.694,47 R$ 60,00 02 01 Superior completo em Medicina CE
71 Médico – Sanitarista – Diarista 20h R$ 1.694,47 R$ 60,00 01 - Superior completo em Medicina CE

72 Médico – Ultrassonografista –
Diarista

20h R$ 1.694,47 R$ 60,00 01 - Superior completo em Medicina CE

73 Médico – Ultrassonografista –
Plantonista 24h R$ 2.033,37 R$ 60,00 01 - Superior completo em Medicina CE

74 Motorista 40h R$ 809,84 R$ 20,00 42 03
Ensino fundamental incompleto e
Carteira Nacional de Habilitação
categoria D

CB/AT/
PP/AP

75 Motorista - para condução de
veículo terrestre de urgência 40h R$ 809,84 R$ 20,00 40 -

Ensino fundamental incompleto e
Carteira Nacional de Habilitação
categoria D e credenciamento

CBE/AT/
PP/ AP
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específico de transporte terrestre
de emergência em validade.

76 Nutricionista 40h R$ 1.681,88 R$ 60,00 01 - Superior completo em Nutrição CE
77 Odontólogo 40h R$ 2.552,13 R$ 60,00 01 - Superior completo em Odontologia CE
78 Operador de Caldeira 40h R$ 706,23 R$ 20,00 01 - Ensino fundamental incompleto CBE
79 Operador de Microfilmagem 40h R$ 809,84 R$ 30,00 01 - Ensino fundamental completo CB

80 Operador de Rádio-
Comunicação 40h R$ 706,23 R$ 30,00 02 01 Ensino fundamental completo CBE

81 Pedreiro 40h R$ 809,84 R$ 20,00 01 - Ensino fundamental incompleto CB/PP
82 Pintor 40h R$ 809,84 R$ 20,00 01 - Ensino fundamental incompleto CB/PP

83 Procurador 40h R$ 2.552,13 R$ 60,00 09 01 Bacharel em Direito com inscrição
na OAB CE/PD

84 Professor de Educação Física 20h R$ 866,00 R$ 60,00 01 - Licenciatura Plena em Educação
Física CE/AT

24h R$ 1.039,20

85 Professor Educação Infantil e
Fundamental 20h R$ 727,00 R$ 40,00 47 03 Ensino médio - Magistério CE/PD

24h R$ 872,40 Ensino médio - Magistério
20h R$ 866,00 Licenciatura Plena em Pedagogia
24h R$ 1.039,20 Licenciatura Plena em Pedagogia86 Psicólogo
40h R$ 2.008,36

R$ 60,00 02 01
Superior completo em Psicologia

CE

87 Recepcionista Hospitalar 40h R$ 706,23 R$ 30,00 01 - Ensino fundamental completo CB
88 Repórter Redator I 30h R$ 1.681,88 R$ 60,00 01 - Superior completo em Jornalismo CE

89 Segurança Patrimonial –
Masculino 40h R$ 624,87 R$ 20,00 14 01 Ensino fundamental incompleto CB/AF

90 Segurança Patrimonial -
Feminino

40h R$ 624,87 R$ 20,00 14 01 Ensino fundamental incompleto CB/AF

91 Servente Geral 40h R$ 518,24 R$ 20,00 09 01 Ensino fundamental incompleto CB/PS
92 Soldador 40h R$ 809,84 R$ 20,00 01 - Ensino fundamental incompleto CB/PP

93 Técnico em Agrimensura 40h R$ 1.403,02 R$ 40,00 01 - Ensino médio completo Técnico
em Agrimensura CBE

94 Técnico em Radiologia 24h R$ 1.063,22 R$ 40,00 01 - Ensino médio completo Técnico
em Radiologia CBE

95 Técnico de Contabilidade 40h R$ 1.204,99 R$ 40,00 01 - Ensino médio completo Técnico
em Contabilidade CBE

96 Técnico de Laboratório 40h R$ 1.204,99 R$ 40,00 01 - Ensino médio completo Curso
Técnico em Patologia Clínica CBE

97 Técnico em Higiene Dental 40h R$ 1.204,99 R$ 40,00 01 - Ensino médio completo CBE

98 Técnico de Segurança do
Trabalho

40h R$ 1.204,99 R$ 40,00 02 01 Ensino médio  completo Técnico
Segurança do Trabalho

CBE

99 Telefonista 36h R$ 624,87 R$ 20,00 01 - Ensino fundamental incompleto CB/AP

100 Telefonista - de  regulação
médica 36h R$ 624,87 R$ 20,00 09 - Ensino fundamental incompleto CBE/PP/

AP

101 Terapeuta Ocupacional 40h R$ 1.681,88 R$ 60,00 01 - Superior completo em Terapia
Ocupacional

CE

102 Tratador de Animais 40h R$ 554,14 R$ 20,00 01 - Ensino fundamental incompleto CBE
103 Veterinário 40h R$ 2.552,13 R$ 60,00 01 - Superior completo em Veterinária CE
104 Vidraceiro 40h R$ 624,87 R$ 20,00 01 - Ensino fundamental incompleto CB/PP

Legenda
CBE Conhecimentos básico e específico
CE Conhecimento específico
CB/PP Conhecimento básico e prova prática
CB Conhecimento básico
CE/PP Conhecimento específico e prova prática
CB/AP Conhecimento básico e avaliação psicológica
CBE/AT/PP/AP Conhecimento básico e específico, avaliação de título, prova prática e avaliação

psicológica
CB/AT/PP/AP Conhecimento básico, avaliação de título, prova prática e avaliação psicológica
CE/PD Conhecimento específico e prova dissertativa
CE/AT Conhecimento específico e avaliação de títulos
CB/AF Conhecimento básico e aptidão física
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CB/PS Conhecimento básico e prova situacional

Anexo II
Conteúdo Programático

CONTEÚDO BÁSICO

CB - Ensino Fundamental Incompleto

Língua Portuguesa : Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Ortografia. Divisão
silábica e respectiva classificação quanto ao número de sílabas. Uso de maiúscula e
minúscula; consoantes e vogais; singular e plural; artigos. Aumentativo e diminutivo
de palavras. Substantivo, adjetivo, verbo, pronomes e sinais de pontuação. 

Matemática : Números naturais, números fracionários. Sistema de numeração
decimal. Operações (soma, subtração, multiplicação e divisão) com números naturais
e com números fracionários. Geometria: medida de comprimento e de área de figuras
planas. Resolução de problemas envolvendo medidas de tempo, medidas de
comprimentos, medidas de áreas de figuras planas, dinheiro.

Atualidades:  Acontecimentos marcantes no cenário cultural, político, científico,
econômico e social, no Brasil e no mundo. Organismos internacionais: ONU,
Agências especializadas da ONU, OEA, MERCOSUL e Integração Latino-Americana.
Análise dos principais conflitos mundiais da era contemporânea. Processo de
Globalização da Economia e seus efeitos no mercado e realidade brasileira.
Principais movimentos sociais brasileiros: Contestado, Ligas Camponesas, Canudos,
MST. A Reforma Agrária brasileira nos últimos dois governos. Reforma da
Previdência Social e a resistência sindical. O Nordeste brasileiro: contexto nacional,
atividades econômicas, contrastes sub-regionais, a ‘indústria da seca’, as
características das regiões naturais do Nordeste e a transposição das águas do Rio
São Francisco. Questões relacionadas ao desemprego, a miséria e a saúde
brasileiras. Inflação e Deflação no Brasil. A invasão dos Estados Unidos no Iraque e
a reestruturação do sistema político do Iraque. Fundo Monetário Internacional - FMI e
o pagamento dos juros das dívidas externas. Programa de microcrédito concedido
pela Caixa Econômica Federal. A auto-gestão e o cooperativismo como caminhos de
geração de emprego e renda.

CB – Ensino Fundamental Completo

Língua Portuguesa : Leitura e Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Ortografia.
Substantivo, adjetivo, verbo e sinais de pontuação. Pronomes: emprego, colocação e
formas de tratamento. Estrutura e Formação de Palavras. A palavra “Que” (Estudos
Morfossintáticos). A palavra “Se” (Estudos Morfossintáticos). Classificação das
orações. Homônimos e Parônimos. Sinônimos e Antônimos. Utilização adequada de
elementos de coesão.
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Matemática : Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e reais: operações e
problemas. Divisores e múltiplos. Equações e sistemas de 1º grau. Razão, proporção
e números proporcionais. Frações Ordinárias e Decimais. Regras de três simples.
Álgebra: problemas de 1° grau com variáveis. Triângulos e congruências de
triângulos. Quadriláteros e suas propriedades.  Perímetros e áreas de figuras planas.
Medida de tempo. Conversões de medidas de comprimento. Conversões de medidas
de tempo.

Atualidades:  Acontecimentos marcantes no cenário cultural, político, científico,
econômico e social, no Brasil e no mundo. Organismos internacionais: ONU,
Agências especializadas da ONU, OEA, MERCOSUL e Integração Latino-Americana.
Análise dos principais conflitos mundiais da era contemporânea. Processo de
Globalização da Economia e seus efeitos no mercado e realidade brasileira.
Principais movimentos sociais brasileiros: Contestado, Ligas Camponesas, Canudos,
MST. A Reforma Agrária brasileira nos últimos dois governos. Reforma da
Previdência Social e a resistência sindical. O Nordeste brasileiro: contexto nacional,
atividades econômicas, contrastes sub-regionais, a ‘indústria da seca’, as
características das regiões naturais do Nordeste e a transposição das águas do Rio
São Francisco. Questões relacionadas ao desemprego, a miséria e a saúde
brasileiras. Inflação e Deflação no Brasil. A invasão dos Estados Unidos no Iraque e
a reestruturação do sistema político do Iraque.. Fundo Monetário Internacional - FMI
e o pagamento dos juros das dívidas externas. Programa de microcrédito concedido
pela Caixa Econômica Federal. A auto-gestão e o cooperativismo como caminhos de
geração de emprego e renda.

CB - Ensino Médio Completo

 Língua Portuguesa : Interpretação de texto. Morfologia (classes gramaticais). Uso
da crase. Concordância e regência verbal e nominal. Acentuação gráfica. Pontuação.
Polissemia, sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Flexão Nominal e
Verbal. Semântica. Figuras de linguagens. Literatura Brasileira (estéticas literárias,
autores e obras). Utilização de articuladores (conjunções, preposições, advérbios e
adjetivos). Coerência e coesão.]

Matemática : Conjunto dos números reais: propriedades e operações. Equações e
inequações de 1° e de 2° graus: resolução de problemas. Sistema de equações de 1°
e de 2° graus. Álgebra e gráfico no plano cartesiano de Funções de 1º e de 2º graus.
Polinômios: operações, produtos notáveis e fatoração. Razões e Proporções.
Potenciação e radiciação. Circunferência e círculo: relações métricas. Segmentos
proporcionais: Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras. Progressões Aritméticas e
Progressões Geométricas. Porcentagens. Matrizes, determinantes. Análise
combinatória: arranjos e combinações simples. Probabilidade. Volume de sólidos
geométricos. Relações trigonométricas do triângulo retângulo: seno, cosseno e
tangente. Trigonometria: medida de arcos e ângulos no círculo trigonométrico.
Geometria plana: semelhança e congruência de figuras planas; representações de
figuras planas. Gráficos de funções – leitura e interpretação de gráficos ilustrativos.
Geometria analítica: representações no plano cartesiano e equações de reta,
circunferência e da parábola.

Atualidades:  Acontecimentos marcantes no cenário cultural, político, científico,
econômico e social, no Brasil e no mundo. Organismos internacionais: ONU,
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Agências especializadas da ONU, OEA, MERCOSUL e Integração Latino-Americana.
Análise dos principais conflitos mundiais da era contemporânea. Processo de
Globalização da Economia e seus efeitos no mercado e realidade brasileira.
Principais movimentos sociais brasileiros: Contestado, Ligas Camponesas, Canudos,
MST. A Reforma Agrária brasileira nos últimos dois governos. Reforma da
Previdência Social e a resistência sindical. O Nordeste brasileiro: contexto nacional,
atividades econômicas, contrastes sub-regionais, a ‘indústria da seca’, as
características das regiões naturais do Nordeste e a transposição das águas do Rio
São Francisco. Questões relacionadas ao desemprego, a miséria e a saúde
brasileiras. Inflação e Deflação no Brasil. A invasão dos Estados Unidos no Iraque e
a reestruturação do sistema político do Iraque. Fundo Monetário Internacional - FMI e
o pagamento dos juros das dívidas externas. Programa de microcrédito concedido
pela Caixa Econômica Federal. A auto-gestão e o cooperativismo como caminhos de
geração de emprego e renda.

CB – Ensino Superior Completo

Cidadania: Análise dos indicadores de demografia, escolaridade, trabalho, renda,
desemprego e pobreza, visando à superação das desigualdades de gênero e para a
promoção dos direitos das mulheres. Cidadania.
Bibliografia: – Constituição Federal do Brasil, 1988. – Perfil Socioeconômico da
População Feminina de Santo André em 2000 (Texto de total responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Santo André). Prefeitura Municipal de Santo André:
www.santoandre.sp.gov.br.

CE – Conteúdo Específico

Agente Ambiental

Fundamentos de Biologia e Meio Ambiente:
Classificação dos seres vivos ( Reinos Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia)
Ecologia: Ecossistemas, níveis tróficos, cadeias e teias alimentares, ciclo da água;
ciclos da matéria ( oxigênio, nitrogênio e carbono), habitat e nicho ecológico, relações
ecológicas (colônias e sociedades, competição, protocooperação, mutualismo,
comensalismo , inquilinismo, herbivorismo, parasistismo, predatismo e amensalismo.
Sucessão ecológica. Biomas aquáticos ( lenticos e lóticos) , Mangue ; Biomas
terrestres: regiões fitogeográficas do Brasil ( Floresta Amazônica, Mata Atlântica,
Mata das Araucárias, Campos, Caatinga, Mata dos Cocais e Pantanal Mato-
grossense)
Fatores de desequilíbrio ecológico: Desmatamento, Poluição: poluição atmosférica
(chuvas ácidas, inversão térmica, efeito estufa, camada de ozônio), Poluição das
águas (eutrofização, contaminação por metais pesados), solo ( lixiviação, erosão),
lixo.
Legislação:
Federal: Lei  9605/98 ( Lei de Crimes Ambientais)
Estadual: 898/75 ( Cria as áreas de proteção aos mananciais)  e 1172/76 ( Critério de
uso nas áreas de  Mananciais)
Municipal : Lei 7733/98 - Política Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental
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Agente de Saúde

Doenças transmissíveis: vias de transmissão, porta de entrada do agente, vias de
eliminação dos agentes.
Características gerais de algumas doenças transmissíveis como: tuberculose,
hanseníase, meningites, tétano,  raiva, malária, dengue, doença de Chagas,
esquistossomoses e verminoses.
Imunização passiva e ativa.
Sistema Único de Saúde
Calendário de vacinas preconizado pelo Secretário de Estado da Saúde.
Aparelhos: circulatório, respiratório, digestivo, excretor e reprodutor.
Noções de primeiros socorros.
Noções de nutrição e conservação de alimentos.
Aleitamento materno.
Saúde Pública – Vigilância à Saúde
Noções de saneamento básico: água, esgoto e lixo.
Noções de higiene pessoal.
Sistema Único de Saúde : Princípios, objetivos do SUS. Atribuições, doutrinas e
competências - O conteúdo podem ser encontrados na legislação indicada:)
Bibliografia: Lei 8080/90 - Lei 8142/90.NOB - SUS 1990 - NOAS - SUS 2001 - Lei
Orgânica da Saúde
 Saúde Pública – Vigilância à Saúde : Noções Gerais - Conceito, objetivos,
atribuições e competências - O conteúdo podem ser encontrados na legislação
indicada:) Bibliografia: Lei 8080/90 - Lei 8142/90.NOB - SUS 1990 - NOAS - SUS
2001 - Lei Orgânica da Saúde - Código Sanitário Municipal - 19/11/2001 - Código
Sanitário Estadual - 10083 de 23/09/98.

Agente Fiscal de Tributos Imobiliários

• Código Tributário Nacional
• Código Tributário Municipal – Lei 3.999/72 com suas alterações.
• Leis Municipais: 6.582/89,  7.095/93  8.292/2001, 8.463/2002, 8.465/02,

8.470/2003, 8.580/2003.
• Decretos Municipais : 12.630/90 e 15.022/2003.
• Cálculo de Figuras Geométricas aplicado,
• Noções de Geometria aplicada,
• Localização espacial

Agente Fiscal de Tributos Mobiliários

• Código Tributário Nacional
• Código Tributário Municipal – lei 3.999/72 com suas alterações.
• Leis Municipais: 7.614/97, 8.463/2002, 8.581/2003 e 7.533/97.
• Decreto Municipal: 14.145/98,
• Noções básicas de contabilidade: análise de balanço, lançamentos, contas de

receita, contas de despesa.
• Noções básicas de matemática financeiras .

Analista de Sistemas Pleno

1-Conceitos de Sistemas
. Conceitos fundamentais sobre processamento de dados;
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. Álgebra booleana;

. Organização e Arquitetura de computadores e componentes funcionais de
  computadores;
. Compiladores, Ligadores (“link-editores”) e Interpretadores.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-Sistemas Operacionais
. Conceitos Básicos – Unix, Linux e Windows Server e Client
. Gerenciamento de Processos;
. Gerenciamento de memória (memória virtual, paginação, segmentação);
. Sistemas de Arquivos;
. Gerenciamento de Dispositivos;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-Redes de Computadores
. Conceitos Básicos
. Topologia e tecnologias para redes  LAN, WAN , MAN, PAN, SAN E WLAN
. Elementos de conectividade – HUB, SW, Roteadores, Pontes, MODEM.
. Meios de transmissão
. Serviços de redes – recursos, compartilhamentos, aplicações
.  Protocolos de comunicação ( TCP/IP: DNS, FTP, NFS, TELNET, SMTP, WWW,
   SNMP )
. Sistemas operacionais de redes - Unix, Linux e Windows Server e Client
. Arquitetura pier-to-pier e cliente-servidor;
. Conceitos de Internet, Intranet, Extranet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4-Arquitetura Distribuída:
. Principais conceitos e componentes;
. Modelo Cliente/Servidor em 2, 3  e N camadas;
. Sincronismo;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5-Análise e Projeto de Sistemas:
. Análise e projeto estruturado de sistemas;
. Modelagem funcional;
. Modelagem dinâmica;
. Modelagem de dados;
. Análise e projeto orientado a objetos com notação UML (conceitos gerais, diagrama
de casos de uso, diagrama de classes/objetos; diagrama de estados; diagrama de
colaboração/comunicação; diagrama de seqüência, diagrama de atividades;
diagrama de componentes; diagrama de implementação; etc.)
. Projeto de interfaces
. Padrões de Projetos (design patterns)
. Uso/conceitos de ferramentas de suporte à análise e projetos orientados a objetos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6-Banco de Dados: 
. Conceitos
.  Administração de dados
. Sistemas de gerência de banco de dados (SGBD)
. Independência de dados
. Linguagem de definição de dados e Linguagem de manipulação de dados
. Dicionário de dados
. Níveis da Arquitetura de banco de dados
. Bancos de dados relacionais.
. Modelagem de Dados
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. Modelo entidade-relacionamento

. Mapeamento do modelo entidade-relacionamento para o modelo relacional

. Modelo relacional

. álgebra relacional

. Normalização. 

. Ambiente Operacional

. Segurança

. Conceito de transação

. Concorrência

. Recuperação

. Integridade

. Procedimentos (“Stored Procedures”)

. Visões (“views”)

. Gatilhos (“Triggers”)

. Índices e otimização de acesso.

. Transações distribuídas.

. Sistemas de Suporte à Inteligência de Negócio

. Conceitos de Data Warehouse e Aplicações

. Conceitos de modelagem dimensional

. Desenho de modelos dimensionais a partir de modelos transacionais normalizados;

. Processo de construção de um Data Warehouse

. Estruturas de armazenamento para Data Warehouse

. Metadados no ambiente de inteligência de negócios.

. Ferramentas de fron-end

. principais recursos e aplicações. SQL (ANSI)

. Principais instruções de manipulação de dados

. Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados – ADABAS

. Arquitetura e estruturas de dados.

. Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados  - Oracle, SQL Server, ADABAS.

. Recursos de segurança – Acesso, backup, Replicado e sites backup. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7-Engenharia de Software
. Princípios de Engenharia de Software;
. Processos de Software – engenharia de sistemas e da informação;
. Gerenciamento de projetos de software (planejamento, monitoração e controle de
projetos, análise de pontos de função, gerência de requisitos, gerência de
configuração e  mudanças);
. Engenharia de requisitos;
. Projeto (design);
. Codificação
. Verificação, Validação e testes; Inspeções;
. Revisões técnicas; Garantia da qualidade;
. Manutenção;
. Modelos de ciclo de vida (cascata, prototipação, desenvolvimento rápido de
aplicações –      RAD,  modelo evolutivo, modelo incremental, modelo espiral, modelo
orientado a reuso);
. Processo de desenvolvimento de software unificado – Unified Process;
. Modelos de melhoria de qualidade de processo e produto – CMM/CMMI, ISO
12207, ISO 9126.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8-Técnicas e Linguagens de Programação:
. Lógica – Lógica formal:
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. Símbolos para conjunção

.  Disjunção e negação;

. Enunciados condicionais e implicação material;

. Formas de enunciado, de raciocínio e de argumentos

.  Algoritmos e estrutura de dados – Noções de complexidade de algoritmo;

. Tipos Abstratos de dados;

. Listas encadeadas

. Pilhas

. Vetores e Matrizes

.  Estruturas em Árvores

. Árvores balanceadas

. Listas invertidas

. Métodos de acesso

. Métodos de ordenação, pesquisa e hashing. 
Programação
. Programação estruturada
. Modularização (acoplamento entre módulos e coesão de módulos)
. Sub-rotinas (passagem de parâmetros por endereço, referência e valor)
. Escopo de Variáveis
. Tipos de dados (vinculação; verificação de tipos; tipificação forte)
. Programação orientada a objetos (conceitos de orientação por objetos, herança,
polimorfismo, propriedades, métodos)
. Programação por eventos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9-Conceito de servidor de aplicação
. Servidor de Trasação COM+
. Servidor Página Web
. WebServices
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10-Uso das linguagens:
NATURAL;
PL/SQL,
VB.Net
ASPx,
HTML,
XML;

Analista de Software Pleno

1-Fundamentos  de  computação. 
. Organização  e arquitetura de computadores.
. Componentes de um computador (hardware e software).
. Sistemas de entrada, saída e armazenamento. Barramentos de E/S.
. Características  dos  principais  processadores  RISC, CISC, WISC.
. Dispositivos periféricos e de interligação.
. Conceitos de interrupções
. Estruturas de endereçamento.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-Sistemas  operacionais. 
. Arquitetura dos principais  sistemas operacionais-  Windows Server e Client, Unix e
Linux.
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. Localização e conteúdo de logs, registros e gerenciamento de usuários.

. Sistemas  de  arquivos NTFS,  FAT12, FAT16, FAT32, EXT2, EXT3, REISER:
Características, metadados,  organização  física. Diretórios e  direitos  de acesso, 
compartilhamento  e  segurança,  integridade.
. Gerenciamento lógico de volumes
. Conceitos, estruturas, definição, alocação, organização de arquivos, proteção,
tipos de registros, métodos de acesso
. Gerenciamento  de  memória:  organização, administração  e  hierarquia  de 
memória,   alocação, paginação,  segmentação,  memória  virtual.
. Browsers:  Netscape,  Mozilla  e  Internet Explorer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-Redes de computadores
. Meios  de  transmissão. 
. Técnicas  básicas  de  comunicação.
. Topologias  de  redes  de  computadores. 
. Modelo de referência OSI
. Arquitetura TCP/IP. Serviços e principais  utilitários.
. Arquitetura  cliente-servidor. 
. Tecnologias  de  redes  locais  e  de  longa distância.
. Monitoramento  de  tráfego, análise e interpretação de pacotes
. Formato  de pacotes  dos  principais  protocolos  pertencentes  à  família  TCP/IP.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4-Serviços de rede.
Servidores de páginas WEB 
servidores de correio eletrônico
servidores de DNS
servidores de aplicação
servidores de banco de dados
servidores  proxy. 
. Balanceamento de carga
. Domínios e  entidades  de  registro, 
. Padrões Abertos: conceitos e Software Livre
.  Arquitetura Distribuída - Principais conceitos e componentes; Modelo
cliente/servidor em 2 e 3 camadas;
.  Sincronismo e filas de mensagens, temporização e redundância, chamadas
remotas; Serviços de diretório.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
5-Banco  de  dados: 
. Gerenciadores de banco de dados (SGBD) – Instalação, manutenção, suporte,
implementação de releases, aplicações de correções, análise de compatibilidades,
controle de licenças.
. Independência de dados
. Linguagem de definição de dados e Linguagem de manipulação de dados
. Dicionário de dados
. Níveis da Arquitetura de banco de dados
. Ambiente Operacional
. Segurança
. Conceito de transação
. Concorrência
. Recuperação
. Integridade
. Procedimentos (“Stored Procedures”)
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. Visões (“views”)

. Gatilhos (“Triggers”)

. Índices e otimização de acesso.

. Transações distribuídas.

. Sistemas de Suporte à Inteligência de Negócio

. Conceitos de Data Warehouse e Aplicações

. Processo de construção de um Data Warehouse

. Estruturas de armazenamento para Data Warehouse

. Arquitetura e funcionamento dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados  -
Oracle, SQL Server e ADABAS.
. Recursos de segurança – Acesso, backup, Replicado e sites backup
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
6-Segurança  da  informação. 
. Políticas  de  segurança  da  informação. 
. Segurança  de  redes  de computadores – LAN,WAN e WI-FI 
. Vulnerabilidades  e  ataques  a  sistemas  computacionais.
. Processos  de  definição,  implantação  e  gestão  de  políticas  de  segurança  e 
auditoria.
. Ataques  e proteções  relativos  a  hardware,  software,  sistemas  operacionais, 
aplicações,  bancos  de  dados,  redes, inclusive  firewalls e  proxies,  pessoas  e 
ambiente  físico. 
Criptografia.
. Conceitos  básicos  de criptografia.
. Sistemas criptográficos simétricos e de chave pública. Modos de operação de cifras.
. Certificação  digital. 
. Protocolos  criptográficos. 
. Características  do  RSA,  DES,  e  AES.  Funções hash.  MD5  e  SHA-1. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7-Gerenciamento:
Administração de sistemas;
Administração de serviços de diretório; 
Escalonamento (schedule) de processos, planejamento e controle;
Gerenciamento e monitoramento de softwares- Instalação, Uso, Releases,
Versões,Licenças, compatibilidade  e performance
Gerenciamento de serviços – internos e externos
Planejamento e gerenciamento de capacidade;
Análise de desempenho;
Planejamento, configuração e controle de processos de segurança – acesso, backup,
recuperações, planos de contigência  e de retomada de negócios.

Arquiteto II

Geral
História da Arquitetura e Urbanismo
Projeto Arquitetônico / Conforto Ambiental
Tecnologia da Construção e Materiais
Planejamento Urbano
Legislação Municipal
Estatuto das cidades – lei federal n.º 10.257 de 10 de julho de 2001, que estabelece
diretrizes gerais da política urbana.
Plano Diretor do Município de Santo André  - Lei municipal n.º 8.696/2004
Código de Obras Municipal – lei n.º 8.065/2000.
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Assistente Social I

.  Lei Federal N.º 8.742 De 07/12/93, Dispõe sobre A Política de Assistência Social
(Loas)
.  Lei Federal N. 8.069, De 13/07/90, Dispõe sobre O Estatuto da Criança e do
Adolescente (Eca),
.  Constituição da República Federativa do Brasil:
Título II, Capítulo I – Dos direitos e deveres individuais e coletivos
Título II, Capítulo II – Dos direitos sociais
Título VIII, Capítulo  II – Da seguridade social
Título VIII, Capítulo VII – Da família, da criança, do adolescente e do idoso.
Lei Federal n.º 8662/93 – regulamentação da profissão de Assistente Social.
Decreto Federal n.º 1.744/95 – regulamenta o benefício de prestação continuada à
pessoa portadora de deficiência e ao idoso.
Política da proteção integral à criança e ao adolescente
Violência contra criança, mulheres e adolescentes
Trabalho infantil
Abuso sexual contra crianças e adolescentes
Políticas de enfrentamento à pobreza
O atendimento à população moradora de rua
Programas de complementação de renda
O trabalho em grupos na construção da autonomia das famílias
-    Teoria  do Serviço Social,
-    Serviço Social na Saúde.
-    Políticas  Sociais - Intersetorialidade.
-    Política de Saúde no Brasil.
-    Situação de Saúde no Brasil.
-    Movimentos Sociais e Instituições
-    Sistema Único de Saúde e Municipalização.
-    Lei Federal n.º 8080/90 e alterações posteriores,  Lei Federal n.º 8142/90.
-    Código de Ética do Serviço Social
-    Planejamento em Serviço Social
-    Metodologia em Serviço Social
-    Processo Grupal
-    Política do Idoso
-    Política da pessoa portadora de dependência
-    Pesquisa em Serviço Social
Política Nacional de Assistência Social – PNAS
SUAS – Sistema Único de Assistência Social
N.O B./2005 – Norma Operacional Básica

Auditor III

. Contabilidade Publica e Orçamento: Lei do orçamento, elaboração,
registros orçamentários;
. Receita orçamentária, suas origens e aplicações;
. Categorias econômicas;
. Despesa: conceito, origens e aplicações;
. Plano plurianual : conceito e aplicação;
. LDO - Lei de Diretrizes orçamentárias: conceito e aplicações;
. Classificação funcional programática. Elementos de despesa;
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classificação  da despesa;
. Reservas de dotação, empenhos, liquidação e pagamento;
. Registro de bens e inventários;
. Regime contábil de caixa e de competência de exercício;
. Restos a pagar;
. Balanços: orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração de
variações patrimoniais;
. Plano de contas: características fundamentais;
. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar - Federal - n.o 101 -
de  04/05/2000)
. Lei Federal n.o 4.320 de 17/03/1964 - Normas Gerais de Direito
Financeiro  dos Entes Públicos
. Lei Federal n.o 8.666 de 21/06/1993 - Lei de Licitações e Contratos e
suas alterações
. Noções gerais de direito e legislação: Lei n.o 8.666/93 - conceitos,
finalidade, princípios e objeto, obrigatoriedade, dispensa,
inexigibilidade, modalidade, procedimento, anulação e revogação e normas
gerais de licitação;
. Contratos administrativos;
. Consolidação das Leis do Trabalho.

Auxiliar de Banco de Sangue

1- Noções básicas de antígeno e anticorpos.
2- Sistema ABO- Classificação IGM, IGG
3- Tipagem reversa e direta.
4- Fator RH, Controle RH
5- Pesquisa anticorpos- Coombs direto e indireto
6- Prova cruzada.
7- Painel de hemácias.
8- Noções de biosegurança
9- Conhecimentos de efeitos colaterais e reações pós doação.
10- Rotinas de:

- Captação de doador
- Pré-triagem
- Triagem clinica
- Pós doação.

11- Armazenamento e transporte de sangue.
12- Manuseio e uso de equipamentos (balança digital e analítica, centrifuga,

microscópio)
13- Conhecimento de técnicas de coleta de materiais, (assepsia e antisepsia).

. Instrumento uso e funcionamento: microscópio, balança analítica, câmara de
neubauer, centrifuga espectofotômetro, automação  em bioquímica e hematologia
entre outras;
. Conhecimento em coleta de material ( tubos, métodos, anticoagulantes), preparo de
vidrarias, preparo de corantes, preparo de soluções, dosagens, esterilização e
desinfecção, preparo de lâminas para observação microscópica;
. Bacteriologia(microbiologia): preparação de esfregaços bacteriológicos, preparação
de meios de cultura, métodos gerais de estudo de bactérias, noções de bacteriologia,
princípios de técnicas de coloração, noções dos métodos de bacterioscopia e da
baciloscopia;
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. Parasitologia: preparo de fezes para exames, métodos de Hoffman, Kato, Katz,
entre outros, conhecimento dos ciclos parasitários, identificação de parasitas,
conceito de hospedeiros intermediários e definitivos;
. Sorologia: noções básicas de antígeno /anticorpo, PCR, VDRL, BHCG, Fator RH,
Latex, Teste rápido para HIV, entre outros;
. Bioquímica: dosagens de glicose, uréia, creatinina, triglicérides, ácido úrico,
conhecimento de automação em bioquímica e dos seus respectivos reagentes e
bulas, princípios básicos do espectofotômetro;
. Hematologia: hemostasia (coagulação), velocidade de hemossedimentação, noções
gerias do preparo de lâminas, noções gerias de coloração e afinidades acidófilas e
basófilas, contagem específica de células sanguíneas, determinação dos índices
hematimétricos, conhecimento gerais sobre hemopoese e suas possíveis variantes.

Auxiliar de Biblioteca

Atualidades: Social, Econômica e Política;
Noções básicas de:
. Organização e Administração de Bibliotecas;
. Seleção e Aquisição de Obras em Geral;
. Conservação de Acervo;
. Estatística e Relatórios;
. Arquivística;
. Noções de Reprografia ( Lei de Direito Autoral n.º 9.610/98)
. Processamento Técnico;
. Catalogação;
. Classificação;
. Bibliografia e Referência;
. Obras Nacionais e Internacionais;
. Orientação ao Usuário;
. Divulgação de Serviços;
. Disseminação Seletiva da Informação;
. Informatização.
Política Cultural:
. Ação cultural nas bibliotecas e leis de incentivo a cultura.

Auxiliar de Enfermagem

1- Conhecimentos de biosegurança.
2- Código de Ética profissional
3- Noções de anatomia e fisiologia dos sistemas e aparelhos do corpo humano
4- Técnica de coleta de materiais para exames laboratoriais( fezes, urina,

sangue, catarro)
5- Rotina, funcionamento de centro de esterilização de materiais e técnica e

preparo para esterilização e desinfecção de materiais
6- Técnica de administração de sangue e hemoderivados.
7- Técnica de administração e infusão de medicamentos.
8- Noções de efeitos colaterais e adversos de medicamentos
9- fundamentos e técnicas de enfermagem. (sinais vitais; antropometria; técnicas

de restrições de pacientes; bandagens; cuidados de higiene pessoal;
aplicação de medicação: drogas, soluções, cuidados, efeitos colaterais,
técnicas preparo e administração; cuidados de enfermagem nos atendimentos
de urgência: hemorragia, ferimento choque, queimaduras, parada cardio-
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respiratória, envenenamento e mordeduras de animais, fraturas, luxações,
perda de consciência; transporte de acidentados; pacientes psiquiátricos;
desmaios)

10- Rotina de imunização (calendário básico de vacina)
11- Noções de vigilância epidemiológica e sanitária.

Auxiliar de Farmácia

Noções básicas sobre medicamentos:
. Conceito de medicamento, remédio e veneno;
. Vias de introdução dos medicamentos;
. Formas farmacêuticas de medicamentos: medicamentos sólidos de uso interno e
externo, semi-sólidos (uso externo) e líquidos de uso interno e externo;
. Acondicionamento, embalagem e rotulagem. Conservação.
Noções básicas sobre germicidas:
. Esterilizantes químicos;
. Desinfetantes;
. Antissépticos.
Legislação Farmacêutica:
. Lei 5991/73;
. Portarias n.º 27 e 28/86 da DIAMED – Divisão de Medicamentos da Secretária
Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde.
Assistência Farmacêutica:
. Medicamentos essenciais, sua importância na atenção primária de saúde;
. O uso racional dos medicamentos.
Bibliografia
. Vicente, Antonio G. Manuel e Formulário  do Oficial de Farmácia, 3º edição, Andrei,
São Paulo, 1982;
. Kikuki, Júlio Y. (org.) Farmácia I Manual de Orientação à utilização de Germicidas,
mimeo, SUDS-13, Mogi das Cruzes, 1988;
. Idem, Farmácia II Recepção, Armazenamento e Dispensação de Medicamentos,
mimeo, SUDS-13, Mogi das Cruzes, 1989;
. Laporte, Joan-Ramon Para melhor uso de medicamentos, Contact n.º 60 junho de
1988, São Paulo;
. A Industria Farmacêutica e o Terceiro Mundo, Contact n.º 60 de junho de 1988 São
Paulo;
. A Saúde do Mundo, Organização Mundial de Saúde, números monográficos sobre
medicamentos publicados em maio de 1981, julho de 1984, dezembro de 1986.
. Ministério da Saúde, SNVS-Dimed Portaria 27, de 24 de outubro de 1986, DOU 03
de novembro de 1986;
. Ministério da Saúde, SNVS-Dimed Portaria 28, de 13 de novembro de 1986, DOU
de 18 de novembro de 1986.
. República Federativa do Brasil, Lei 5991/73;
. Medicamentos Essenciais, Contact n.º 66, de setembro de 1989, São Paulo.

Auxiliar de Recursos Humanos II

Noções de Legislação Trabalhista.
Noções de Legislação de Segurança do Trabalho.
Atos administrativos: conceito.
Espécies de atos administrativos:
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. Atos normativos: decretos, regulamentos, instruções normativas, regimentos,
resoluções, deliberações
. Atos ordinatórios: instruções, circulares, avisos, portarias, ordens de serviço, ofícios,
despachos;
. Atos negociais: licença, autorização, permissão, admissão, visto, homologação,
dispensa, renúncia, protocolo administrativo;
. Atos enunciativos: certidões, atestados, pareceres.

Bibliotecário

História da Literatura.
Literatura Brasileira: História e atualidades
Formação e informação profissional, legislação e ética.
Fontes institucionais: centros, serviços e sistemas de Informação.
Normalização bibliográfica. Referênciação bibliográfica (NBR-6023)
Planejamento Bibliotecário: Organização e administração de bibliotecas: estruturação
física de biblioteca; programas de implantação de equipamento imobiliário,
administração de recursos humanos, financeiros e orçamentários, estudo de
usuários.
Formação e Desenvolvimento de Coleções: política de seleção e descarte,
preservação e conservação do acervo; restauração, encadernação.
Documentação e informação: conceito, desenvolvimento e estrutura de
documentação.
Classificação Decimal de Dewey (CDD).
Catalogação descritiva AACR2
Indexação, resumos e tesauros: noções básicas.
Serviço de referência e Informação: educação do usuário, disseminação da
informação, papel do profissional da informação.
Organização de arquivo.
Informática: noções básicas, organização de arquivos eletrônicos, aplicação de
computadores para bibliotecas; tipos de programas para bibliotecas existentes no
Brasil; uso e acesso à base de dados, INTERNET e fontes de informação on-line.
Controle Bibliográfico Nacional e Internacional
Política Cultural: Ação cultural nas bibliotecas e leis de incentivo a cultura.

Biólogo

Biologia Celular e Molecular; Zoologia dos Invertebrados; Zoologia dos Cordados;
Botânica Geral; Anatomia e Fisiologia Humana; Histologia e Embriologia; Genética
Geral; Ecologia Geral; Evolução; Paleontologia; Bioquímica e Biofísica; Parasitologia
e Microbiologia; Métodos e Técnicas da Pesquisa Biológica. Saúde Pública .
SUS – Princípios, objetivos. Atribuições, doutrinas e competências.
Lei 8.080/90;  Lei 8142/90; NOB-SUS 1990; NOAS – SUS 2001 – Lei Orgânica da
Saúde – Código Sanitário Municipal – 19/11/2001;  Código Sanitário Estadual –
10083 de 23/09/98.

Biomédico

Conhecimentos específicos na área de laboratório.
Sorologia – Imunologia
.  Conceitos básicos sobre: Imunoglobulinas e Antígenos
.  Interação entre Antígeno e Anticorpo “in-vitro”
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.  Metodologia utilizada para diagnóstico laboratorial das seguintes doenças:

.  Doenças de Chagas

.  Toxoplasmose

.  Mononucleose infecciosa

.  Sífilis

.  AIDS

.  Rubéola

.  Doenças Reumáticas

.  Interpretação de resultados das doenças citadas no item 1.3
Microbiologia
.  Esterilização e desinfecção
.  Bacteriologia Geral
.  Morfologia bacteriana
.  Fisiologia bacteriana
.  Métodos gerais de estudo de bactérias, vírus e técnicas utilizadas
.  Diagnóstico laboratorial das seguintes doenças:
. Difteria
. Febre tifóide
. Sarampo
. Meningite
. Tuberculose
. Hanseníase
. Poliomielite
. Leptospirose
. Cólera
. Doenças causadas para Enterobactérias
. Doenças sexualmente transmissíveis
.  Métodos de laboratório para diagnóstico das micoses
Hematologia
. Colheita do material e técnica de sangue
. Obtenção do sangue
. Feitura do esfregaço
. Noções gerais de cito-hemotologia, definição e contagem
. Noções gerais de Imunohematologia: Sistema ABO, sistema RH, fator Du, prova de
Coombs
. Definição de Anemia-Divisão geral das anemias
. Noções gerais sobre hemograma
Bioquímica
. Colheita do material
. Técnicas mais utilizadas para dosagens bioquímicas
. Métodos mais utilizados para dosagem bioquímicas
. Interpretação dos resultados
Urinálise
. Colheita do material
. Técnicas laboratoriais, mais comuns utilizadas para análise de urina
. Teste imunológico de gravidez
. Interpretação dos resultados
Parasitologia
. Conceito ecológico e bioquímico de parasitismo
. Relação parasito-hospedeiro (Habitat – Resistência)
. Zoonose – Conceito e classificação, evolução do fenômeno parasitário
. Biologia, ecologia e metodologia dos seguintes parasitas:
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. E. histolytica

. Gilamblia lomblia

. T. cruzi

. T. gondii

. P. falciparum, P. vivax, P. malariae

. L. brasiliensis, L. donovani

. S. mansoni

. T. solium, T. saginata

. Equinococus granulosus

. Hjmenolepis nana

. Ascaris lumbricoides

. Enterobius vermiculares

. Strongyloides stercolaris

. Ancilostomideos

. W. bancrofti

. T. trichuirus
Biosegurança
Noções gerais de Epidemiologia
. Conceito de Epidemiologia
. Forma de ocorrência das doenças
. Problema Epidemiológico
. Esquema Epidemiológico
. Fontes de infecção, vias de eliminação, vias de transmissão, portas de entrada,
comunicantes, medidas gerais de profilaxia, medidas referentes as vias de
transmissão aos suscetíveis e comunicantes
. Características gerais das epidemias
. Epidemiologia experimental
. Sistema Único de Saúde
. Saúde Pública
. Vigilância Sanitária
Bibliografia
. Vera Lucia G. Calich; Celideía A. Coppi Vaz – Imunologia Licraria Editora Artes
Médicas Ltda.
. Otto Bier, Microbiologia e Imunologia; Editora Melhoramentos
. Pedro Janini; Pedro Janini Filho; Interpretação Clínica do Hemograma. Sarvier
Editora de Livros Médicas Ltda
. A Olineira Lima; J. Benjamin Soares; J.B. Greco, João Galizzi, J. Romeu Cançado;
Métodos de Laboratório aplicados à Clinica – Técnica e Interpretação. Editora
Guanabara Koogan
. E.P. Vallada; Manual de Exames de Urina – Livraria Ateneu
. Samuel B. Pessoa, Parasitologia Médica E. Guanabara Koogan
. Luis Rey, Parasitologia: Editoa Guanabara Koogan
. Recomendações para prevenção e controle de infecção pelo vírus HIV (SIDA AIDS).
Normas e Manuais Técnicos
. Ministério da Saúde – Secretária Nacional de Ações Básicas de Saúde Programa
Nacional de Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS.

Dedetizador

 Noções básicas de Sistema Único de Saúde -  SUS: princípios, objetivos do SUS;
Atribuições, doutrinas e competências;
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Lei 8080/90 – Lei 8142/90
Noções das medidas de controle das principais pragas urbanas.

Economista I

Teoria micro-econômica e teoria macroeconômica. Noções de Orçamento Público,
Constituição Federal (Tributação e Orçamento), Lei 4320/64 e Lei de
Responsabilidade Fiscal n.º. 101/2000; Noções sobre números, índices e matemática
financeira. Análise e acompanhamento de projetos. Planejamento orçamentário e
econômico- financeiro. Conhecimento de planilhas eletrônicas, banco de dados e
processamento de textos. A economia brasileira contemporânea e desenvolvimento
regional e urbano.

Educador  de Saúde  Pública

Políticas   de   Saúde  :  Legislação
Lei  8080/90
Lei  8142/90
Norma  Operacional  Básica   do  Sistema  Único  de  Saúde  - NOB -SUS /1996
Norma  Operacional  da   Assistência    à   Saúde  - NOAS – SUS / 2001
Lei Orgânica  da  Saúde  : Sistema  Único de   Saúde :   Princípios , Objetivos do
SUS,  Atribuições , Doutrinas  e  Competências.
Noções Básicas da Educação em Saúde nas Ações educativas da Vigilância
Sanitária: CÓDIGO  SANITÁRIO  MUNICIPAL (19/11/2001)
CÓDIGO SANITÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO  10.083  (23.09.98 )
Decreto  12.342/78
EPIDEMIOLOGIA
Definições e Objetivos; Conceito; Processo Saúde –Doença; Indicadores de Saúde;
Doenças Transmissíveis : Conceito, fonte, hospedeiro, ambiente.
História Natural  das Doenças;
Vigilância Epidemiológica : Conceito; Doenças  de Notificação Compulsória; DANTS
( doenças e  agravos não transmissíveis )
Noções Básicas da Educação em Saúde nas Ações educativas da área de zoonoses.

Eletricista I

Conteúdos: Eletricidade básica: circuitos de corrente contínua e corrente alternada;
grandezas elétricas; lei de ohm; resistores, capacitores e indutores; Eletrônica básica:
circuitos com diodos; retificadores de meia onda e onda completa; características dos
transistores (bipolar e FET); componentes eletrônicos especiais: Zenner, LED, PTC,
NTC, LDR; Eletrônica analógica: Amplificadores, realimentação, amplificadores
operacionais, osciladores; Eletrônica digital: portas lógicas, circuitos combinacionais,
álgebra de Boole, circuitos seqüenciais (flip-flops, registradores e contadores),
conversores D/A e A/D; Eletrônica industrial: SCR, TRIAC, dispositivos de disparo,
circuitos de controle de potência, sensores; Informática: arquitetura básica de
computadores; circuitos microprocessados; memórias.

Eletrotécnico

Fundamentos de Eletrotécnica - Eletricidade básica, Magnetismo, Eletromagnetismo,
Circuitos Elétricos, Circuitos Monofásicos em CA, Potência Elétrica, Sistemas
Trifásicos; Produção, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica; Chaves de
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Manobra; Transformadores de Força; Transformadores de Corrente e de Potencial;
Equipamentos Elétricos de Proteção em Sistemas Elétricos – Simbologia,
especificação, manutenção e operação; Equipamentos Elétricos de Medição em
Sistemas Elétricos – Simbologia, especificação e operação; Condutores Elétricos;
Aterramento elétrico; Máquinas Elétricas - características, ensaios e manutenção;
Materiais elétricos e magnéticos; Luminotécnica: lâmpadas, grandezas e cálculo;
Sistemas digitais e automação; Elementos de um sistema de potência: especificação,
instalação, operação, teste, manutenção, normalização e controle de qualidade;
Eletropneumática: Distribuição, válvulas, simbologia; Comercialização de energia
elétrica no Brasil; Informática - Sistema operacional Windows, Editor de textos Word,
Planilha de Cálculos Excell 

Encanador II

Instalação de aparelhos sanitários, caixa d’água, rede de água quente e fria, rede de
esgotos, chuveiro, válvula de descarga e caça vazamentos, torneiras, sifões,
aquecedores, pias.

Engenheiro I – Agrônomo

Legislação: Federal
.  Constituição Federal (em especial o capítulo referente ao meio Ambiente);
.  Decreto Federal 24.643/34 – Código de Águas;
. Lei 4.771/65 – Código Florestal – alterado pela Lei 7.803/89;
. Medida Provisória 2.166-67-2001 – altera o Código Florestal;
. Lei 6.766/79 – Parcelamento do Solo – alterada pela Lei 9.785/99;
. Lei 6.938/81 – Política Nacional de Meio Ambiente;
. Decreto 88.351/83 – Regulamenta a Lei 6.938/81;
. Decreto 99.274/90 – Regulamenta a Lei 6.938/81;
. Lei 9.985/00 – SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação;
. Lei 9.433/97 – Política Nacional de Recursos Hídricos;
. Lei 9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais;
. Decreto 3.179/99 – regulamenta a Lei de Crimes Ambientais;
. Lei 10.257/01 – Estatuto da Cidade;
. Resolução CONAMA 001/86  - Estudo de Impacto Ambiental;
. Resolução CONAMA 237/97 – Licenciamento Ambiental;
. Decreto 750/93 – estabelece os estágios de recuperação da Mata Atlântica
. Resolução CONAMA 10/93 – estabelece parâmetros para os estágios sucessionais
Legislação Estadual
. Constituição Estadual
. Lei 997/76 – Controle da Poluição;
. Leis 898/75, 1.172/76 e 9.866/97 – Proteção dos Mananciais;
. Lei 11.216/02 – altera a Lei 1.172/76;
. Decreto 43.022/98 – Plano Emergencial de Recuperação dos Mananciais
. Lei 7.663/91 – Política Estadual de Recursos Hídricos;
. Resolução Conjunta SMA/IBAMA/SP 01/94;
Legislação Municipal
. Lei Orgânica do Município de Santo André;
. Lei 7.333/95 – Plano Diretor do Município;
. Lei 7.733/98 – Política Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental;
. Lei 8.065/00 – Código de Obras.
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Engenheiro I - Civil

Projetos de obras civis: Estruturais (concreto, aço e madeira); Fundações;
Instalações elétricas e hidro sanitárias.
Especificação de materiais e serviços.
Programação de obras: Orçamento e composição de custos unitários, parciais e
totais: levantamento de quantidades; Planejamento e cronograma físico-financeiro.
Acompanhamento de obras.
Construção: Organização do canteiro de obras: execução de fundações (sapatas,
estacas e tubulões); Alvenaria; Estruturas e concreto armado; Aço e madeira;
Coberturas e impermeabilização; Esquadrias; Pisos e revestimentos; Pinturas;
instalações (água, esgoto, eletricidade, lógica e telefonia); Etapas de uma obra e
descrição de serviços.
Fiscalização: Acompanhamento da aplicação de recursos (medições, emissão de
fatura etc.); Controle de materiais(cimento, agregados aditivos, concreto usinado,
aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.); Controle de execução de obras e
serviços.
Noções de drenagem, de hidráulica, de hidrologia e solos.
Noções de segurança do trabalho.
Licitações e contratos;  Legislação específica para obras de engenharia civil.
Vistoria e elaboração de pareceres.
Princípios de planejamento e de orçamento de obras públicas.
Elaboração de orçamentos.

Engenheiro I – Sanitarista

Noções básicas e conceitos fundamentais. Noções de saúde pública, epidemiologia e
saneamento. Sistemas de abastecimento de água.
Qualidade da água. Tratamento de água de abastecimento. Controle de poluição da
água. Sistemas de esgotos sanitários. Tratamento de
águas residuais. Resíduos sólidos e limpeza pública.
Sistemas de drenagem urbana. Controle de poluição do ar. Medições. Sistemas de
disposição e de tratamento de lixo. Métodos de controle
e prevenção de zoonoses. Organização Sanitária nos órgãos e empresas públicas.
Avaliação de impactos ambientais. Conceitos de
engenharia e segurança do trabalho; EPI – equipamentos de proteção individual e
EPC – equipamentos de proteção coletiva. Transporte,
manuseio e acondicionamento de cargas perigosas; normas.
Sistema Único de Saúde;
Noções Básicas de Saúde Pública;
Noções Básicas de Vigilância Epidemiológica e Sanitária;
Portaria 3214/78 MTE.
SUS – Princípios, objetivos. Atribuições, doutrinas e competências.
Lei 8.080/90;  Lei 8142/90; NOB-SUS 1990; NOAS – SUS 2001 – Lei Orgânica da
Saúde – Código Sanitário Municipal – 19/11/2001;  Código Sanitário Estadual –
10083 de 23/09/98.

Enfermeiro I

Código de Ética de Enfermagem.
Fundamentos de enfermagem; farmacologia; técnicas básicas de enfermagem.
Enfermagem médico-cirurgica.
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Enfermagem de clinica médica.
Enfermagem em centro cirúrgico.
Enfermagem de emergência.
Enfermagem  materno-infantil.
Ginecologia e planejamento familiar.
Obstetrícia Pediatria.
Planejamento da Assistência de Enfermagem sistematização de assistência
enfermagem.
Enfermagem em saúde pública: planejamento e administração em saúde.
Nível de prevenção de doenças.
Epidemiologia geral.
Processo Saúde Doença:
Sistema Único de Saúde.
Vigilância Epidemiológica e Sanitária.
Sistema de enfermagem em saúde.
Estatísticas vitais e indicadores de saúde.
Saneamento básico e meio ambiente.
Imunizações.
Programas de saúde.
Visita domiciliar.
Educação Sanitária.
Testes imunodiagnósticos e auxiliadores de diagnósticos.
Consultas de enfermagem.
Estatística vital (indicadores de saúde)
Medidas gerais para o controle de infecção hospitalar.
Princípios da administração e processo administrativo (planejamento, organização,
direção, coordenação, supervisão e avaliação).

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Conceitos Básicos em Saúde Ocupacional : Conceitos de dano ou agravo à saúde;
Acidente de Trabalho; Processo Saúde e Doença em Saúde Ocupacional; PCMSO;
PPRA; Ergonomia do Trabalho;  Problemas  Específicos do Trabalho: Trabalho em
turnos e sua relação com o processo saúde/doença; Prevenção em ambientes de
trabalho; Prevenção individual e uso de EPI; Relação ambiente de trabalho e
doenças do trabalho; Avaliação do trabalho e do ambiente de trabalho: Inspeção de
rotina e local de trabalho; Estratégias de controle; Análise do processo de trabalho;
Características de mão de obra e da produção; Análise ergonômica dos postos de
trabalho;  Legislações em Saúde do Trabalhador e pertinentes ao SUS: Normas
Regulamentadoras – NR, da Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho (NR
1,3,6,7,9,10,11,12,15,16,17,18,23,24,26,28,31 e 32) - Lei nº 6.514, de 22 de
dezembro de 1977; Constituição da República Federativa do Brasil, Título VIII,
Capítulo II, Seção II da Saúde, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e Lei nº
8.142, de 28 de dezembro de 1990. Capítulo V – do Meio Ambiente; Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, Capítulo V, da Segurança e da Medicina do Trabalho;
Código Sanitário do Estado de São Paulo, Título II – Saúde e Trabalho; Código de
Saúde do Estado de São Paulo, 1995 - Título I, Capítulo IV, Seção IV, dos Locais de
Trabalho; Legislação específica Saúde do Trabalhador: Norma operacional de saúde
do trabalhador (Portaria  MS n.3908 de 30 de outubro de 1998; Instrução Normativa
de Vigilância em Saúde do Trabalhador (Portaria MS 3120 de 1 de julho de 1998 );
Conceitos em epidemiologia descritiva e analítica.
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Fiscal de Loteamento

       -  Lei municipal 8065/00- Código de Obras e Edificações de Santo André e
legislação complementar
Lei Municipal 7733/98 e Decreto 14385/99 - Licenciamento Ambiental
Lei Municipal 8699/2004 – Política Ambiental
Lei Municipal 8696/2004 – Plano Diretor
       -  Lei municipal 2756/67 - Loteamento e Arruamento
      -   Lei estadual 1172/76 - Área de Proteção de Mananciais
       -  Lei federal 6766/79 -  Parcelamento do Solo Urbano
Lei federal 9785/99 - Parcelamento do Solo Urbano
Lei Federal 10.257/01- Estatuto  da Cidade

Fiscal de Obras Particulares

Noções de Tecnologia das Edificações
Lei municipal 8065/00 - Código de Obras e Edificações de Santo André e legislação
complementar
Lei Federal 10.257/01- Estatuto  da Cidade
Lei Municipal 8696/2004 – Plano Diretor
Lei Municipal 7733/98 e Decreto 14385/99 - Licenciamento Ambiental
Lei Municipal 8699/2004 – Política Ambiental

Fiscal  de Rendas Municipal

• Código Tributário Nacional
• Código Tributário Municipal – Lei 3.999/72 com suas alterações
• Leis Municipais: 7.614/97, 8.463/2002,  8.581/2003 e 7.533/97.
• Decreto Municipal : 14.145/98,
• Noções básicas de contabilidade: análise de balanço, lançamentos, contas de

receita, contas de despesa.
• Noções básicas de matemática financeiras .

Fisioterapeuta

Fisioterapia:  conceituação, recursos e objetivos.
Reabilitação: conceituação, objetivos, sociologia, processo e equipe técnica.
Papel dos serviços de saúde.
Modelos alternativos de atenção à saúde das pessoas deficientes.
Processos de fisioterapia: semiologia, exame e diagnóstico.
Postura: diagnósticos das anomalias posturais (patomecânica e correção). Processos
incapacitantes mais importantes (processo de trabalho, problemas de atenção à
saúde pré, peri, pós natal e na infância, doenças infecto-contagiosas,
crônicodegenerativas e as condições de vida); papel dos serviços de saúde.
Trabalho multidisciplinar em saúde: papel profissional e as instituições de saúde.
Fisioterapia em traumato-ortopedia.
Fisioterapia em neurologia.
Fisioterapia em pneumologia.
Fisioterapia nas afecções reumáticas.
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Fisioterapia em queimaduras.
Fisioterapia em cardiologia e angiologia.
Fisioterapia em ginecologia e em reeducação em obstétrica.
Fisioterapia em geriatria.
Reabilitação profissional: conceito, objetivos, processo e equipe técnica. Recursos
terapêuticos em fisioterapia.
Prevenção: modelos alternativos de atenção à saúde
Fisioterapia em geriatria.

Fonoaudiólogo

Física acústica.  Noções Gerais. D.B.N.A., I.B.N.P.S., D.B.N.S.
Critérios de audição normal: aspectos sociais.
Desenvolvimento da função auditiva.
Avaliação audiológica básica. Audiometria tonal. Testagem da condução aérea e
óssea. Tipos de curvas audiométricas. Logoaudiometria. Limiar de inteligibilidade.
Coeficiente da discriminação vocal. Limiar de delocção da voz.
Avaliação auditiva na criança. Métodos específicos em função da faixa etária.
Audiometria de Respostas elétricas. Noções gerais. Eletrococleografia. Audiometria
de tronco cerebral.
Métodos de reabilitação da criança deficiente auditiva. Abordagem audio-visual.
Método Perdoncini.
Método Suavag. Comunicação total.
Prevenção. Triagem auditiva. Aspectos gerais. Critérios de alto risco. Noções gerais.
Avaliação audiológica de criança de alto risco.
Aparelho de amplificação sonora individual. Noções gerais. Indicação e adaptação.
Tipos de aparelhos.
Patologia de orelha média. Noções gerais. Padrões audiométricos e
impedanciométricos. Otite média secretora. Otospongiose. Disfunção tubária.
Descontinuidade de cadeia ossicular. Colesteatoma.
Patologia de orelha interna. Noções internas. Noções gerais. Padrões gerais.
Padrões audiométricos e impedanciométricos. Doença de Meniere. Trauma acústico.
Perda auditiva por ruído. Presbiacusia.  Ototoxicidade.
Linguagem. Conceitos. Características das diferentes etapas da aquisição e
desenvolvimento da linguagem. Noções de espaço, tempo e esquema corporal.
Distúrbios da aquisição e desenvolvimento da linguagem. Possíveis etiologias.
Avaliação. Diagnóstico. Terapia. Afasia e agnosia. Avaliação. Diagnóstico diferencial.
Terapia.
Produção fono-articulatória. Aquisição e desenvolvimento da fala. Distúrbios da
produção fono-articulatória na presença ou não de mal formações orofaciais.
Classificação. Etiologia. Avaliação. Diagnóstico. Terapia.
Oclusão dental. Classificação das más oclusões dentais. O processo normal de
deglutação. Deglutação atípica. Conceito. Etiologia. Avaliação Diagnóstico. Terapia.
O trabalho conjunto do fonoaudiólogo  e ortodontista.
Voz. Aspecto da produção vocal: respiração ressonância, ataque vocal, altura,
intensidade, coordenação pneumo fono articulatória. Disfonias funcionais e
orgânicas. Disfonias infantis. Noções gerais. Classificação. Etiologia. Avaliação.
Diagnóstico. Terapia.
Desenvolvimento da aprendizagem da leitura e escrita. Noções gerais. Avaliação da
comunicação gráfica. Diagnóstico. Terapia.
Paralisia Cerebral. Deficiência mental. Conceito. Classificação. Etiologia. Os
distúrbios de linguagem e fala. Avaliação. Terapia.
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Prevenção. A atuação do fonoaudiólogo na prevenção dos distúrbios da
comunicação humana.
A importância do trabalho multidisciplinar no diagnóstico e tratamento dos distúrbios
da comunicação humana.

Geógrafo I

Geoprocessamento. Sistema de Informação Geográfica. Sensoriamento Remoto.
Fotogrametria. Plano diretor. Manejo de bacias hidrográficas. Educação Ambiental.
Indicadores Ambientais. Recuperação de Áreas Degradadas. Passivos Ambientais.
Licenciamento Ambiental. Avaliação de riscos e impactos ambientais. Zoneamento
ecológico-econômico. Noções de ecologia. Geografia Humana e Política. Gestão,
gerenciamento e manejo de resíduos sólidos domésticos, construção civil, e de
serviços de saúde. Agenda 21. Climatologia. Classificação e características dos
solos. Noções de geologia. Parâmetros geotécnicos dos solos – porosidade,
permeabilidade, deformabilidade, etc). Interação solo-água.  Hidrogeologia
(aqüíferos, zonas de recarga). Processos do meio físico (erosão, escorregamento,
assoreamento, inundação, colapso, subsidência). Poluição do solo, da água e do ar.

Legislação Federal
• Artigos 225  e 231 da Constituição Federal do Brasil de 1988.
• Política Nacional de Meio Ambiente: Leis  6.938/81 e 10.165/00 e Decreto

99.274/90
• Política Nacional de Recursos Hídricos: Lei 9.433/97  e suas alterações;
• Lei de Crimes Ambientais:  Lei 9.605/98 e Decreto 3.179/99
• Estatuto da Cidade:  Lei 10.257/01
• SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação: Lei 9.985/00 e

Decreto 4.340/02.
• Código Florestal:  Lei 4.771/65 e suas alterações;
• Parcelamento do Solo: Leis 6.766/79 e 9.785/99;
• Educação Ambiental: Lei 9.795/99;
• Mata Atlântica: Resoluções CONAMA 10/93,  001/94, 012/94 e Decreto

750/1993.
• Áreas de Preservação Permanente: Resoluções CONAMA 302/02  e 303/02 e

alterações.
• Classificação das águas: Resolução CONAMA 357/05;
• Resíduos: Resoluções CONAMA 283/01, 307/02 e 348/04;
• EIA/RIMA: Resolução CONAMA 001/86
• Licenciamento Ambiental:  Resolução CONAMA 237/97

Legislação Estadual
• Constituição Estadual
• Política Estadual de Meio Ambiente: Lei 9509/97;
• Política Estadual de Recursos Hídricos:  Lei 7.663/91;
• Controle e Prevenção da Poluição do Meio Ambiente: Lei 997/76
• Proteção dos Mananciais:  Leis 898/75, 1.172/76,  9.866/97 e 11.216/02
• Plano Emergencial de Recuperação dos Mananciais: Decreto 43.022/98
• Mata Atlântica: Resolução Conjunta SMA/IBAMA/SP 01/94.
• Licenciamento Ambiental: Resoluções SMA 42/94, 41/02 e 54/04.
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Legislação Municipal
• Lei Orgânica do Município de Santo André;
• Plano Diretor do Município:  Lei 7.333/95 e alterações;
• Política Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental: Lei 7.733/98
• Fiscalização Ambiental: Decreto 14.300/99;
• Supressão de Vegetação: Decreto 14.445/99;
• Destinação de Esgoto em APRM: Decreto 14.311/99;
• Movimento de Terra: Decreto 14.446/99;
• Poluição Sonora: Decreto 14.824/02;
• Licenciamento Ambiental: Decreto 15.091/04.

QUESTÕES GERAIS PARA OS CARGOS DE MÉDICOS ( CÓDIGOS: 43 ao 73):
Código de Ética Médica. Sistema Único de Saúde e Municipalização, 8ª Conferência
Nacional de Saúde, Constituição: - Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade
Social, Título VIII da Ordem Social, Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90, Preenchimento da
Declaração de Óbito.

Médico Anestesiologista - Plantonista

1- Conhecimento de anatomia e fisiopatologia dos Sistemas nervoso, respiratório,
cardiocirculatório, urinário. Digestivo, endócrino e substâncias moduladoras.

2- Farmacologia dos sistemas nervoso, cardiovascular e respiratório.
3- Reposição e transfusão.
4- Preparo pré-anestésico. Anestesia inalatória e venosa.
5- Farmacocinética e farmacodinâmica da anestesia inalatória. Farmacologia dos

anestésicos locais. Bloqueios subaracnoídeo, peridural e periféricos. Anestesia
e sistema endócrino. Hipotermia. Transmissão e bloqueio neuromuscular..

6- Anestesia em: obstetrícia e ginecologia, cirurgia abdominal, pediatria,
neurocirurgia, urologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, cirurgia plástica e
cirurgia buco-maxilo-facial, cirurgia torácica, em urgências e em geriatria.

7- Anestesia ambulatorial e para procedimentos diagnósticos. Anestesia e
sistema cardiovascular.

8- Recuperação anestésica. Complicações da anestesia. Choque. Parada
cardíaca e reanimação.

9- Monitorização e terapia intensiva. Ventilação artificial. Dor.

Médico Auditor - Diarista

Conhecimentos Específicos:
1- Organização do Ministério da Saúde.
2- Organização e funcionamento do Sistema Nacional de Auditoria.
3- Organização do DATASUS: Papel do DATASUS no SUS.
4- Papel do SUS no financiamento e fomento do sistema de saúde
5- Organização e desenvolvimento do sistema de seguridade nacional.
6- Organização e desenvolvimento do sistema de saúde brasileiro.

Sistemas de Avaliação, Controle e Regulação no SUS:
1- Tabelas do Sistema.
2- Normas técnicas do SNA (Sistema nacional de auditoria).

Legislação e norma do SUS.
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1- Normas operacionais básicas ex.NOB/96. Sistema Único de Saúde(SUS)
2- Aspectos Jurídicos do SUS na Constituição Federal e nas principais normas

infraconstitucionais
3- Constituição e a Saúde;
4- Fixação da competência constitucional para cuidar da saúde
5- Responsabilidade comum da União, Estados e Municípios.
6- A Saúde na Seguridade Social
7- Descentralização, atendimento integral e participação na sociedade; Execução

dos serviços de saúde diretamente pelo poder público; Participação
complementar da iniciativa privada.

8- Lei 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde; Lei 8.142/90 – (complementação da
L.O.S);

9- Portaria MS 2.203/96;
10- Competência dos Gestores. Auditoria no SUS:
11- Sistema Nacional de Auditoria,Fundamentos Legais e componentes do SNA;

Documentos e Procedimentos do Sistema Nacional de Auditoria
1- Tabelas do SUS.
2- Estrutura das Tabelas:
3- Auditoria Operativa, Analítica.
4- Auditoria na aplicação de recursos;
5- Aplicação de recursos do SUS
6- Despesas permitidas nas execuções de ações e serviços de saúde
7- Auditoria de gestão
8- Auditoria da Qualidade.
9- Técnicas e parâmetros de  procedimentos em medicina.
10- Código de Ética Médica.

Médico Cancerologista – Diarista

Oncologia
. Noções básicas sobre cânceres mais freqüentes
. Síndromes paraneoplásicas
. Problemas comuns em neoplasias ( infecção, desnutrição, hipercalcemia,
hiperuricemia)
Doenças Sexualmente Transmissíveis
. Gonorréia
. Sífilis
. Canoro mole
. Linfogranuloma  venéreo
. Uretrite não Gonocócica
. Condiloma acuminado
Aids
( Medicina Social E Preventiva )
. Os conceitos da saúde e doenças
. Noções básicas de epidemiologia
Referências Bibliográficas :
. Tratado de Medicina Interna de Cecil, 16 ª edição, Saunders Co, diversos autores;
. Sinopse Médica, Avelino Medina, Editora Cultura Médica;
. Doenças Infecciosas e Parasitárias, Veronesi, Guanabara Koogan;
. Princípios de Medicina Interna de Harrison,  diversos autores, Mão Craw-Hill.
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Obs.: Para o dengue, febre purpúrica brasileira e AIDS serão considerados os
conceitos apresentados nas publicações da Secretaria de Estado de São Paulo.

Médico Cardiologista com especialização em ecocardiograma - Diarista

. Insuficiência cardíaca

. Hipertensão arterial

. Valvopatias

. Arritmias e eletrofisiologia clínica

. Coronariopatias agudas e crônicas

. Cardiopatias congênitas

. Métodos invasivos e não invasivos

. Tumores cardíacos

. Pericardiopatias

. Miocardiopatias

. Conhecimentos técnicos sobre ecocardiografia

Médico Cardiologista - Diarista  e Plantonista

. Anatomia e Fisiologia do Coração;

. Insuficiência Cardíaca: Diagnóstico e Terapêutica;

. Diagnóstico e Tratamento de Arritmias Cardíacas;

. Cardiopatias Congênitas: Orientação de Diagnóstico e Tratamento;

. Doenças Cardíacas Vasculares;

. Doenças do Miocárdio;

. Doenças do Pericárdio;

. Endocardites;

. Doenças Isquêmicas do coração;

. Hipertensão Arterial  : Diagnóstico e Tratamento;

. Hipertensão Pulmonar e “ Cor Pulmonale”

. Tumores do Coração .

Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço - Diarista

Generalidades

1. Anamnese e exame físico da cabeça e pescoço
2. Afecções congênitas cervicais.
3. Afecções de origem branquial.
4. Anomalias do trato tireoglosso.
5. Afecções do sistema vascular cervical.
6. Anatomia, histologia. Fisiologia e fisiopatologia, da glândula tireóide,

paratireóide e dos bócios.
7. Indicações, tipos, preparo pré operatório, técnicas cirúrgicas e principais

complicações das:
• Tireoidectomias.
• Paratireoidectomias.
• Glândulas Salivares.
• Tumores da laringe
• Tumores da nasofaringe
• Tumores da orofaringe e hipofaringe.



68

• Afecções cirúrgicas dos lábios e cavidade oral.
8. Técnicas e indicações de esvaziamento ganglionar.
9. técnicas de reconstrução em cirurgia da cabeça e pescoço..

Médico Cirurgião Geral  - Diarista

Pré e pós-operatório.
Resposta endócrina e metabólica ao trauma.
Terapêutica hidroeletrólica e nutricional do paciente cirúrgico.
Hemostasia, sangramento cirúrgico e transfusão.
Colapso circulatório e choque.
Infecções em cirurgia.
Trauma.   politraumatizado
Queimadura.
Cicatrização e cuidados com as feridas.
Oncologia.
Transplante.
Anestesia.
Complicações pós-operatórias e seqüelas e cirurgias.
Monitoramento fisiológico do paciente cirúrgico.
Pele, tecido subcutâneo e anexos cutâneos.
Tumores da cabeça e do pescoço.
Parede torácica, pleura, pulmão e mediastino.
Cardiopatias congênitas.
Cardiopatias adquiridas.
Afecções dos grandes vasos.
Doenças arteriais periféricas.
Doenças venosas e linfáticas.
Hipertensão cirurgicamente tratável.
Cirurgias do aparelho digestivo.
Câncer gastrintestinal.
Acidentes com animais peçonhentos.
Profilaxia antitetânica e anti-rábica.
Propedêutica cirúrgica e métodos de imagem em cirurgia.
Afecções genito-urinárias em ambos os sexos.
Abdome  agudo.
Hipertensão portal.
Hemorragias digestivas.

Médico Clínico Geral  - Diarista

PNEUMOLOGIA:Asma, Doença pulmonar obstrutiva crônica, Pneumonias,
Tuberculose pulmonar, Pneumopatias  profissionais, Neoplasias pulmonares.
CARDIOLOGIA: Insuficiência cardíaca, Doenças vasculares, Doenças infecciosas
(endocardites e miocardites), Doenças isquêmica coronariana, Doença hipertensiva
cardiovascular, Cor pulmonale.
GASTROENTEROLOGIA: Úlcera péptica, Neoplasias do aparelho digestivo,
Hepatites, Hepatopatias alcoólicas, Hipertensão portal, Abdome agudo.
NEFROLOGIA E UROLOGIA:  Infecções do trato urinário, Obstruções do trato
urinário, Síndromes nefrítica e nefrótica, Insuficiência renal crônica.
NEUROLOGIA: Cefaléia, Epilepsia, Infecções do sistema nervoso central, Doenças
vasculares cerebrais, Neuropatias periféricas.
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REUMATOLOGIA: Doença reumática, Artrite reumatóide, Gota, Lúpus eritematoso
sistêmico.
DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS: Dengue, Difteria, Doença de Chagas,
Febre tifóide, Sarampo, Rubéola, Esquistossomose, Parasitoses intestinais,
Estreptococcias e estafilococcias, Salmoneloses e shigueloses, Doenças
sexualmente transmissíveis, Síndrome do imunodeficiência adquirida.
DERMATOLOGIA: Hanseníase, Dematozooparasitoses, Micoses superficiais e
profundas, Erupções eczematosas.
ENDOCRINOLOGIA: Diabetes mellitus, Hipotireoidismo.
HEMATOLOGIA: Anemias, Leucemias e linfomas.
SAÚDE PÚBLICA: Noções  gerais de epidemiologia, Noções de Vigilância
Epidemiológica. Doenças de notificação compulsória, Imunizações, Estatísticas vitais
e indicadores de saúde, Saneamento básico e meio ambiente, Programas de saúde.
EMERGÊNCIA CLÍNICA: Propedêutica clínica e armada.
Residência médica na área.

Médico Clinico Geral - Plantonista

Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica tratamento e prevenção das
doenças: cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias
cardíacas, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque; pulmonares:
insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica,
pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar; sistema digestivo: neoplasias,
gastrite e ulcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites,
hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais
inflamatórias, doença diverticular de cólon; renais: insuficiência renal aguda e
crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido-base,
nefrolitíase, infecções urinárias; metabólicas e sistema endócrinos: hipovitaminoses,
desnutrição, diabetes mellitus, hipo e hipertiroidismo, doenças da hipófise e da
adrenal; hematológicos: anemias hipocrônicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia
aplastica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas,
acidentes de transfusão; reumatológicas: orteoartrose, gota, lúpus eritematoso
sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno; neurológicas: coma, cefaléias,
epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas,
encefalopatias; psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos,
pânico, depressão; infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola,
poliomelite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças
sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de chagas, esquistossomose,
leischmaniose, malária, tracoma, estreptocócicas, estafilocócicas, doença
meningocócica, infecção por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; dermatológicas
:escabiose, pediculose, dermatofitose, eczema, dermatite de contato, onicomicose,
infecção bacteriana; imunológicas: doença do soro, edema, urticária, anafiloxia;
ginecológicas: doença inflamatória da pelve, leucorréias, intercorrência no ciclo
gravídico puerperal; intoxicações exógenas: barbitúricos, entorpecentes.
Conhecimento da legislação e normas clínicas que norteiam as transferências
interhospitalares;
PORTARIA GM/MS Nº 2048 de 05 de novembro de 2002 – Regulamento Técnico
dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência;
Manejo das urgência clínicas mais freqüentes no paciente adulto, na sala de
urgências: Sofrimento agudo dos sistemas cardio respiratório, neurológico,
metabólico e por intoxicações exógenas.
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Sinais de disfunção cardio respiratória nas patologias mais prevalentes: crise
asmática, DPOC, infecções respiratórias, quadros de obstrução por corpo estranho,
edema agudo de pulmão, crise hipertensiva, infarto agudo do miocárdio , angina
instável, arritmias, quadros isquêmicos;
Sinais de patologias neurológicas mais prevalentes: síndromes convulsivas,
acidentes vasculares cerebrais, quadros infecciosos.
Sinais agravos metabólicos agudos tais como: diabetes descompensado, coma
hipoglicêmico, coma hiperosmolar;
Sinais de intoxicação exógena;
Medidas de reanimação de suporte básico quando necessário, enquanto aguarda
medicalização do atendimento;
Manejo de equipamentos de suporte ventilatório;
Medidas para controle e tratamento inicial dos agravos circulatórios agudos;

Médico Coloproctologista - Diarista

01.  Equilíbrio hidro-eletrolítico e ácido-básico em cirurgia.
02.  Choque. Fisiopatologia, Etiopatogenia. Diagnóstico e Tratamento.
03.  Cicatrização das feridas, infecção em cirurgia. Infecção Hospitalar. Antibióticos.
04.  Pré e Pós-Operatório. Complicações cirúrgicas. Ventilação e insuficiência
ventilatória.
05.  Nutrição em Cirurgia. Alimentação parenteral e enteral.
06.  Transtornos hemorrágicos. Mecanismo da hemostase. Transfusão de sangue e
derivados.
07.  Bases da cirurgia anorretal. Anatomia. Esfíncteres anorretais e músculo elevador
do ânus. Vascularização e inervação. Embriologia. Fisiologia ano-retal.
08.  Bases da cirurgia do intestino grosso. Anatomia, embriologia e fisiologia.
09.  Anatomia da parede ântero-lateral do abdome. Incisões abdominais. Técnica
geral das laparotomias. Cirurgia video-laparoscópica colo-retal.
10.  Diagnóstico das doenças do ânus, reto e cólon. Exame do abdome e
proctológico, Colonoscopia, Exame radiológico simples e contrastado. Tomografia
computadorizada, ressonância magnética e ultrassonografia endo-retal.
11.  Doença hemorroidária. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico
diferencial. Conduta terapêutica.
12.  Criptite e papilite. Abscesso anorretal. Etiopatogenia e classificação dos
abscessos. Quadro clínico e diagnóstico. Conduta terapêutica.
13.  Fissura anal. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico
diferencial. Conduta terapêutica.
14.  Fístula anal. Etiopatogenia. Classificação. Quadro clínico. Diagnóstico
diferencial. Conduta terapêutica.
15.  Hidroadenite supurativa. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico diferencial.
Conduta terapêutica.
16.  Doença pilonidal sacro-coccígea. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico.
Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica.
17.  Prurido anal. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Conduta terapêutica.
18.  Doenças sexualmente transmissíveis em Coloproctologia. Síndrome da
imunodeficiência adquirida.
19.  Prolapso e procidência do reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico.
Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica.
20.  Malformações congênitas do cólon e da região anorretal. Classificação.
Considerações embriológicas. Anomalias associadas. Diagnóstico. Conduta
terapêutica.
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21.  lncontinência anal. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Conduta
terapêutica.
22. Abdômen agudo em coloproctologia - Aspectos gerais do diagnóstico e
tratamento.
23.  Obstrução intestinal. Etiopatogenia e fisiopatologia. Conduta terapêutica.
24.  Traumatismo abdominal. Traumatismo do cólon e reto. Etiopatogenia. Quadro
clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica.
25.  Tumores benignos do cólon, reto e ânus.
26.  Princípios fundamentais de oncologia. Bases da cirurgia oncológica.
Fundamentos, indicações e contra-indicações da quimioterapia, radioterapia e
imunoterapia no câncer do cólon reto e ânus.
27.  Câncer do cólon, reto e ânus.
28.  Megacólon. Megacólon chagásico. Etiopatogenia e fisiologia. Quadro clínico e
diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Complicações. Conduta terapêutica.
29.  Enterocolopatias parasitárias. Helmintíases, Protozooses. Epidemiologia, quadro
clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica.
30.  Doenças inflamatórias inespecíficas do cólon e do reto. Etiopatogenia. Quadro
clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Complicações. Conduta terapêutica.
31.  Doenças inflamatórias específicas do cólon e do reto. Etiopatogenia. Quadro
clínico e diagnóstico diferencial. Complicações. Conduta terapêutica.
32.   Doença isquêmica do cólon e reto. Fisiopatologia. Quadro clínico e diagnóstico.
Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica.
33.  Doença diverticular do cólon. Etiopatogenia. Fisiopatologia. Quadro clínico e
diagnóstico diferencial. Complicações. Conduta terapêutica.
34.  Ectasias vasculares do cólon. Hemorragia digestiva baixa.
35.  Derivações intestinais. Indicações. Técnicas. Complicações.
36. Alterações do hábito intestinal. Síndrome do intestino irritável. Aspectos clínicos e

terapêuticos. Dietas em colopatias.
Bibliografia sugerida para o Concurso
01.  Principles and Practice of Surgery for the Colon, Rectum, and Anus
      Gordon e Nivatvongs, eds.
      Marcel Decker, 2002, 2a. edição
02.  Colon & Rectal Surgery
      Corman
      Lippincott Williams & Wilkins, 4a. edição, 1998
03.  Surgery of The Anus, Rectum and Colon
      Keighley, Keighley e Williams, eds.
      Bailliere-Tindale, 1999, 2a. edição
04.  Surgery of the Colon, Rectum, and Anus
      Mazier, Levien, Luchtefeld, Senagore, eds.
      WB Saunders, 1995.
05.  Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice
      Townsend, Beauchamp, Evers, Mattox, Sabiston, eds.
      WB Saunders, 16a. edição, 2001.
06.  Coloproctologia, vol. 1 (Propedêutica Geral), vol. 2 (Propedêutica Nosológica) e
vol. 3 (Terapêutica)
      Magela, ed.
      Revinter, 1999.
07.  Coloproctologia
      Virgínio C. Tosta de Souza
      Medsi, 1999
08.  Colonoscopia
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      Quilici e Grecco, eds.
      Lemos Editorial, 2000

Médico de Urgência - Diarista

1. Urgências clínicas no paciente adulto
Sofrimento respiratório agudo
Doenças circulatórias
Doenças metabólicas
Intoxicações exógenas
Reconhecer, diagnosticar e adotar medidas terapêuticas para controle da disfunção
respiratória grave.
Manejar os equipamentos de suporte ventilatório.
Reconhecer e diagnosticar as patologias mais prevalentes como: Infarto Agudo do
Miocárdio, Angina Instável, arritmias cardíacas, AVC e Edema Agudo de Pulmão e
adotar medidas terapêuticas para controle e tratamento inicial destes agravos.
Ter noções de eletrocardiografia
Realizar manobras de reanimação cardiorespiratória avançada
Reconhecer e diagnosticar quadros agudos das doenças metabólicas mais
prevalentes como: diabete descompensado, coma hipoglicêmico, coma hiperosmolar,
etc e adotar medidas para controle e tratamento inicial destes agravos.
Reconhecer sinais de intoxicações exógenas e adotar medidas para controle e
tratamento iniciais destes quadros, como: manejo respiratório, uso de antídotos e
medicamentos disponíveis, esvaziamento gástrico.
2. Urgências clínicas na criança:
Sofrimento agudo por quadros infecciosos, febris, disfunções respiratórias,
gastrintestinais, neurológicas, metabólicas, intoxicações exógenas e maus tratos.
Reconhecer e diagnosticar sinais de disfunção respiratória nas patologias mais
prevalentes, como: mal asmático, obstrução por corpo estranho, faringites, epiglotites
Reconhecer e diagnosticar os sinais de distúrbio hidreletrolítico e metabólico.
Reconhecer e diagnosticar os sinais de toxemia e buscar identificar a causa.
Saber decidir pela melhor terapêutica e adotar medidas para controle das disfunções
apontadas.
3. Urgências cirúrgicas traumáticas e não traumáticas no paciente adulto e na
criança:
Atendimento a pacientes vítimas de pequenos ferimentos/abscessos.
Atendimento inicial do paciente politraumatizado: TRM, TCE, Trauma torácico,
Trauma abdominal, Trauma na gestante, Trauma de extremidades, Choque e
hemorragias, Trauma de face, Queimaduras, Quase afogamento, Choque elétrico,
Acidentes com múltiplas vítimas, Acidentes com produtos perigosos, e os diferentes
tipos de choque.
Reconhecer e diagnosticar as lesões e seu grau de gravidade.
Realizar suturas simples e drenagem de pequenos abscessos.
Reconhecer e diagnosticar sinais de gravidade na vítima traumatizada grave: sinais
de disfunção respiratória, ventilatória e circulatória.
Ser capaz de prestar o atendimento inicial ao paciente traumatizado grave.
Adotar medidas específicas no manejo do trauma raquimedular, trauma
cranioencefálico, trauma torácico, trauma abdominal, trauma de extremidades,
trauma de face e no controle de choques e hemorragias, Queimaduras, Quase
afogamento, Choque elétrico, Acidentes com múltiplas vítimas e Acidentes com
produtos perigosos.
Estar habilitado para a realizar as técnicas de imobilização.



73

4. Urgências psiquiátricas e neurológicas:
Psicoses
Tentativa de suicídio
Depressões
Síndromes cerebrais orgânicas Convulsões
Reconhecer sinais de gravidade das patologias psiquiátricas em situações de
urgência.
Reconhecer necessidade de acionar outros profissionais no atendimento às
urgências psiquiátricas, quando implicar na segurança da equipe.
Adotar medidas terapêuticas iniciais no manejo dos pacientes convulsivos,
agressivos, psicóticos e suicidas.
5. Urgências obstétricas:
Trabalho de parto normal e Apresentações distócicas
Hipertensão na gestante e suas complicações
Hemorragias
Abortamento, Cesárea pós-mortem
Reconhecer e diagnosticar trabalho de parto normal, parto distócico e as principais
complicações obstétricas, como DHEG e hemorragias.
Estar habilitado para prestar o atendimento inicial à gestante em trabalho de parto
normal e parto com distócia e outras complicações obstétricas e prevenir estas
complicações.
Prestar o atendimento ao RN normal e prematuro
Manejar os equipamentos necessários para suporte ventilatório ao RN.

Médico do Trabalho - Diarista

Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho (normas Regulamentadoras e
Convenções da OIT). Legislação Previdenciária relacionada à Saúde e ao Acidente
de Trabalho. Ergonomia Ocupacional e Organização do Trabalho. Epidemologia e
Bioestatística. Acidentes de Trabalho Típico. Doenças Profissionais. Doenças
relacionadas ao trabalho. Higiene Ocupacional. Saneamento do Meio. Ética em
Medicina do Trabalho.  Psicologia do Trabalho. Código Sanitário do Estado de São
Paulo. Toxologia Industrial. Políticas Públicas de Saúde do Trabalhador –
Constituição Federal – art. 196 ao 200. Lei 8080 (19/09/90). Lei 8142 (28/12/90).
Portaria 3120 (01/07/98). Portaria 3908 (30/10/98). Programa de Inclusão de Portador
de Deficiência: Lei 8213 (24/07/91). Decreto 3298/99. Decreto 5296 (02/12/2004).

Médico Endoscopista - Plantonista

Segmentação Pulmonar: Broncoscopia (: indicações, contra indicações, técnicas,
complicações imediatas e tardias; - Traumatismo da laringe, da traquéia e dos
brônquios : principais diagnósticos e condutas; - Corpo estranho nas vias aéreas
inferiores: diagnóstico, tratamento, complicações e seqüelas de sua permanência,
complicações do tratamento; - Corpo estranho na hipofaringe e no esôfago:
diagnóstico, tratamento endoscópico e complicações. Hemoptise: conduta do
endoscopista; - Tumor Broncogênico: diagnóstico endoscópico, sinais indiretos da
sua presença; - Ingestão de substâncias corrosivas: tratamento das lesões
esofágicas e das suas seqüelas, indicação do tratamento cirúrgico; - Megaesôfago :
dados a serem obtidos dos exames endoscópicos, tratamento dilatador, indicação
cirúrgica;  Hemorragia digestiva alta: conduta do endoscopista, tratamento
endoscópico;  Tumor do esôfago: diagnóstico endoscópico, processos paliativos do
tratamento;  Traqueotomia: indicações técnicas cirúrgicas, complicações imediatas e
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tardias, seqüelas; Lesões ulceradas gástricas : conduta e diagnóstico endoscópico.
Constituição e manutenção dos aparelhos;  Procedimentos sobre a papila duodenal:
propedêutica, terapêutica e complicações;  Colonoscopia : diagnóstico e terapêutica,
indicações e complicações;  Avaliação de Potencialidade.

Médico com especialização em Medicina Fetal – Diarista

Bases físicas do ultra-som, técnicas e equipamentos, Ultra – sonografia abdominal:
anatomia, fígado, vesícula biliar, vias biliares, pâncreas, vísceras ôcas, baço, rins,
adrenais, retroperitônio, vasos abdominais, bexiga, próstata, vesículas seminais e
ductos ejaculatórios. Compartimento do abdome e coleções abdominais. Asciste,
parede abdominal. Pediatria. Ultra – sonografia obstétrica e ginecológica: ultra-
sonografia obstétrica no primeiro trimestre, determinação ultrassonografica da idade
gestacional, gestação múltipla, crescimento fetal, anatomia fetal normal, mal
formação fetal, abortamento. Neoplasia trofoblástica gestacional, gestação ectópica.
Óbito fetal. Crescimento intra-uterino retardado, gestação de alto risco, placenta e
cordão umbilical. Anatomia, ultra – sonografica da pelve feminina, massas ovarianas,
doenças inflamatórias pélvicas, diagnóstico diferencial das massas pélvicas pela ultra
– sonografia, miomas uterinos, endometriose. Avaliação ultra – sonografica das
doenças ginecológicas malignas, ultra – sonografia transvaginal  e fertilidade.
Doppler, fluxometria em ginecologia e obstetrícia, avaliação ultra – sonografica da
mesma. Ultra – sonografia do sistema músculo – esquelético : ombro, cotovelo,
punho e mão, quadril, joelho, tornozelo e pé, músculo e fibromialgia. Ultra –
sonografia cervical : avaliação ultra – sonografica da tireóide,  Glândulas salivares,
Cadeias linfóticas, diagnóstico diferencial das massas cervicais.

Médico Geriatra - Diarista

Epidemiologia do envelhecimento. O idoso na legislação brasileira e políticas
nacionais para o envelhecimento. Teorias 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. Úlceras 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
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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.

Médico Ginecologista - Diarista

Ginecologia Endócrina.
Anomalias congênitas do aparelho reprodutor feminino.
Vaginites e cervilites. Câncer do colo uterino.
Tumores do ovário.
Câncer de mama.
Hiperplasia endometrial.
Doenças sexualmente transmissíveis.
Puberdade.
Esterilidade conjugal.
Endometriose.
Planejamento familiar.

Médico Hematologista - Diarista

Dados históricos, situação atual, tendências e especulações para o futuro. Legislação
Hemoterápica: Resolução RDC nº 343, DOU de 19/12/2002. Imunologia e suas
relações com a transfusão de sangue: componentes celulares do sistema imune.
Resposta imune. Resposta imune a antígenos dos eritrocitários. Complemento.
Fisiopatologia da hemólise imune. Grupos Sangüíneos: definição de um sistema de
grupo sangüíneo. Grupo Sangüíneo ABO. Sistema Sangüíneo Rh. Sistema
Sangüíneo Ii, Lewis, P e MNS; Sistema Kell, Duffy, Kidd e Lutheran; Sistema de
Histocompatibilidade (HLA); Sistema de antígenos plaquetários. Testes de
compatibilidade de hemácias: tipagem de compatibilidade ABO e Rh. Pesquisa e
identificação de anticorpos anti-eritrocitários (PAI e Painel de hemácias). Provas de
Compatibilidade. Eluição. Obtenção de Sangue: captação de candidatos à doação de
sangue. Triagem clínico-laboratorial dos candidatos à doação de sangue. Coleta de
sangue: controle sorológico e imuno-hematológico do sangue coletado. Preparação
de componentes sangüíneos: concentrado de hemácias, plasma e crioprecipitado.
Componentes pobres em leucócitos e componentes irradiados. Uso clínico de
sangue e seus componentes: componentes que visam transfundir hemácias;
componentes que visam transfundir plaquetas; reposição de fatores de coagulação;
reposição de proteínas plasmáticas. Política transfusional em um hospital. Terapia
transfusional em situações especiais: em clínica cirúrgica, nos distúrbios da
coagulação sangüínea. Produtos plasmáticos e substitutos do sangue. Albumina
humana: características, uso clínico e seus efeitos adversos. Concentrado de fatores
plasmáticos: características, uso clínico e seus efeitos adversos; Substitutos do
sangue. Efeitos adversos das transfusões sangüíneas: aloimunização. Reações
transfusionais imunológicas e não imunológicas. Transmissão de doenças infecto-
contagiosas. Hemopoese. Citologia das células do sangue e dos órgãos
hemoformadores. Aféreses: terapêuticas e não terapêuticas. Indicações. Tratamentos
e controles. Uso de processadoras celulares automatizadas de sangue na obtenção e
recuperação de sangue. Autotransfusão: procedimentos, terapêutica e controles.
Transplante de medula óssea: procedimentos, obtenção, armazenamento, controles
e terapêutica em hemoterapia.
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Médico Intensivista - Diarista

Acidentes por Agentes Químicos e Físicos. Aspectos Éticos em Medicina Intensiva.
Cardio-circulatório Arritmias cardíacas. Insuficiência coronariana aguda. Síndromes
coronárias agudas. Infarto agudo do miocárdio.Tamponamento cardíaco. Trombólise.
Dissecção aórtica. Emergências hipertensivas. Choque cardiogênico, hipovolêmico e
séptico. Edema pulmonar cardiogênico e não cardiogênico. Insuficiência cardíaca
congestiva. Reposição volêmica. Drogas vasoativas. Monitorização hemodinâmica
invasiva e não invasiva. Transporte de oxigênio. Metabolismo do oxigênio em
condições normais e patológicas. Reanimação cardio-pulmonar-cerebral. Ácido
láctico sérico. Coagulação Coagulação intravascular disseminada e fibrinólise.
Coagulopatia de consumo. Trombólise e anticoagulação. Uso de hemoderivados e
substitutos do plasma. Complicações no Paciente Oncológico Endócrino / Metabólico
Coma hiperosmolar, hipoglicêmico e cetoacidose. Crise tireotóxica. Coma
mixedematoso. Insuficiência supra renal aguda. Rabdomiólise. Calorimetria. Diabetes
insípidos. Síndrome da secreção inapropriada do ADH. Escores de Avaliação
Prognóstica Gastrintestinal. Hemorragia digestiva alta e baixa. Insuficiência hepática.
Abdômen agudo. Pancreatite aguda. Colecistite aguda. Intoxicações exógenas.
Infecção e sepse. Infecções bacterianas, virais, fúngicas e outros agentes. Infecções
relacionadas a cateteres, hospitalares. Sepse. Uso de antibióticos. Translocação
bacteriana. Descontaminação seletiva do tratogastrintestinal. AIDS. Infecções em
imunodeprimidos. Colite pseudomembranosa. Síndrome da resposta inflamatória
sistêmica. Insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas. Métodos de Imagem em
Medicina Intensiva. Neurológico Coma. Acidente vascular encefálicos. Trombolíticos.
Hipertensão endocraniana e suas medidas de controle. Indicação e controle da
hiperventilação. Polirradiculoneurites. Estado de mal epilético. Miastenia gravis.
Morte cerebral. Obstetrícia Eclâmpsia, infecção pós-parto e Hellp síndrome.
Politraumatismo. Paciente politraumatizado. Trauma cranioencefálico e raquimedular.
Pré e Pós-operatório. Avaliação do risco operatório. Procedimentos Invasivos.
Intubação orotraqueal, traqueostomia. Cateterização arterial, dissecção venosa.
Marcapasso. Cateterização venosa central e de artéria pulmonar. Pericardiocentese
e drenagem pleural. Raquicentese. Queimaduras grande queimado. Insuficiência
renal aguda. Métodos dialíticos. Distúrbio hidro-eletrolíticos e ácido-básicos.
Respiratório Insuficiência respiratória aguda. Trocas gasosas pulmonares. Estado de
mal asmático. Embolismo pulmonar. Síndrome do desconforto respiratório agudo.
Broncoaspiração. Doença pulmonar obstrutiva crônica agudizada. Suporte
ventilatório mecânico invasivo e não invasivo. Hipoventilação controlada e
hipercapnia permissiva. Ventilação mecânica na asma, doença pulmonar obstrutiva
crônica e Síndrome do desconforto respiratório agudo. Monitorização da ventilação.
Capnografia. Desmame ventilatório. Complicações da ventilação mecânica.
Gasometria arterial. Óxido nítrico. Oxigenioterapia. Sedação, analgesia e bloqueio
neuromuscular. Suporte nutricional, sepse, doença pulmonar obstrutiva
crônica,queimado, trauma, insuficiência hepática e renal. Imunomoduladores.
Nutrição parenteral e enteral. Transporte do paciente crítico.

Médico Mastologista - Diarista

Anatomia E Fisiologia Da Mama, Embriologia, Semiologia E Patologia Da Mama.
Aspectos Patológicos Das Lesões Mamárias. Oncologia Clinica E Mastologia. Cito-
Prevenção Em Mastologia. Tratamento Cirúrgicos Das Patologias Mamárias.
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Aspectos Patológicos Das Lesões Mamárias. Imagens Radiológicas Em Mastologia.
Rastreamento, Estadiamento E Tratamento Do Câncer De Mama;

Médico Neurologista - Diarista

Cefaléias. Algias crânio-faciais. Comas. Fisiopatologia do sono.Traumatismos crânio-
encefálicos. Traumatismos raquimedulares. Síndrome de hipertensão intracraniana.
Tumores intracranianos. Tumores intrarraqueanos. Doenças demielinzantes.
Doenças degenerativas do sistema nervoso. Miopatias. Neuropatias periféricas.
Infecções do sistema nervoso. Neuroparasitoses mais freqüentes no Brasil.
Acidentes vasculares do encéfalo e da medula. Manifestações neurológicas de
doenças sistêmicas. Epilepsias. Demências. Fisiopatologia da
motricidade.Fisiopatologia da sensibilidade. Síndromes corticais.Síndromes do tronco
cerebral. Síndromes medulares.

Médico Ortopedista – Diarista e Plantonista

Afecções ortopédicas comuns na infância.
Epifisiolólise próximal do fêmur.
Poliomielite - fase aguda e crônica.
Tuberculose osteo-articular.
Paralisia obstétrica.
Osteomielite aguda e crônica.
Pioartrite.
Ortopedia em geral: Cervicobraquialgias - artrite degenerativa da coluna cervical;
síndrome do escaleno anterior e costela cervical.
Ombro doloroso.
Lombaciatalgias - artrite degenerativa da coluna lombo-sacra; hérnia de disco;
espondilólise - espondilolistese.
Tumores ósseos benignos e malignos.
Traumatologia - fraturas e luxações da coluna cervical, dorsal e lombar; fratura da
pelvis; fratura do acetábulo; fraturas e luxação dos ossos dos pés; fratura a luxação
do tornozelo; fratura e diafisária dos ossos dos pés; fratura e luxação do joelho;
lesões meniscais e ligamentares; fratura diafisária do fêmur; fratura
transtrocanteriana; fratura do colo do fêmur; fratura do ombro; fratura da clavícula e
extremidade superior e diáfise do úmero; fratura da extremidade distal do úmero;
luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio; fratura e luxação da Monteggia;
fratura diafisária dos ossos do antebraço; fratura de Colles e Smiith; luxação do
carpo-fratura do escafóide carpal.
Traumatologia da mão; fratura metacarpiaana e falangeria; ferimento da mão; lesões
dos tendões flexores e extensores dos dedos.
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 traumatoógica.
Urgências em Ortopedia e Traumatologia
Osteossínteses

Médico Otorrinolaringologista – Diarista

Embriologia e anatomia: conjunto crânio facial, orelha externa, média, interna,
cavidades nasal e paranasais, boca e faringe, laringe e microcirúrgica da base do
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crânio.Fisiologia: da orelha externa, média e interna, nariz e cavidades paranasais,
boca, faringe, anel linfático de Waldeyer, laringe e deglutinação. Microbiologia,
fisiopatologia, diagnóstico, abordagem e tratamento das doenças da orelha externa,
média, interna, cavidade nasal, seios paranasais, boca, faringe e laringe. Exames
complementares e de imagem em otologia, otoneurologia, audiologia, rinologia,
bucofaringologia e cabeça e pescoço. Endoscopia nasal e laríngea. Anatomia
cirúrgica e técnicas operatórias em otologia, rinologia, bucofaringologia, cabeça e
pescoço, plástica e base do crânio. Antibióticos, antifúngicos, antiviróticos,
antinflamatórios, antihistamínicos, descongestionantes nasais, corticosteróides e
anestesias em otorrinolaringologia. Emergências em otorrinolaringologia. A relação
médico-paciente. PAIR: legislação, abordagem e diagnóstico. Doenças sistêmicas e
sua inter-relação com alterações otorrinolaringológicas. Neoplasias em
otorrinolaringologia - diagnóstico e tratamento. Massas cervicais, diagnóstico clínico,
estadiamento e diagnóstico diferencial.

Médico Clínico -  para serviço de atendimento médico de urgência (regulação e
intervenção)  – Plantonista

. Regulação Médica das Urgências
Conhecer os antecedentes históricos da regulação médica das Urgências;
Conhecer as bases éticas da regulação médica das urgências;
Dominar a nosologia da regulação médica das urgências e estar habilitado para a
correta avaliação do risco de cada solicitação;
Estar apto a cumprir toda as etapas do processo de regulação seja de casos
primários, seja de secundários;
Conhecer os protocolos de regulação de urgência e exercer as técnicas de regulação
médica
. Acidentes Com Múltiplas Vítimas E Catástrofes
Saber manejar situações de acidentes com múltiplas vítimas.
. Urgências Clínicas No Paciente Adulto
Reconhecer sinais de gravidade, a partir da regulação, com base na solicitação da
população bem como através da descrição das vítimas atendidas pelas equipes à
distância;
Reconhecer sinais de disfunção respiratória quando na cena da ocorrência nas
patologias mais prevalentes: crise asmática, BPOC, infecções respiratórias, quadros
de obstrução por corpo estranho, edema agudo de pulmão, e outros;
Decidir pela melhor terapêutica a partir da descrição dos sinais de gravidade pelas
equipes;
Adotar medidas para controle da disfunção respiratória grave;
Manejar os equipamentos de suporte ventilatório básico e avançado;
Dominar técnicas de suporte ventilatório: intubação traqueal, cricotireoidostomia,
drenagem torácica, toracocentese;
. DOENÇAS CIRCULATÓRIAS:
Reconhecer sinais de gravidade, a partir da regulação, com base na solicitação da
população bem como através da descrição das vítimas atendidas pelas equipes à
distância;
Reconhecer sinais de disfunção circulatória quando na cena da ocorrência nas
patologias mais prevalentes;
Infarto Agudo do Miocárdio., Angina Instável, AVC;
Quadros isquêmicos, Edema Agudo de Pulmão, outros ;
Adotar medidas para controle e tratamento inicial dos agravos circulatórios agudos;
Ter noções de eletrocardiografia ;
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Realizar manobras de reanimação cardiorespiratória avançada.
. Doenças Metabólicas
Reconhecer sinais de gravidade, a partir da regulação, com base na solicitação da
população bem como através  da descrição das vítimas atendidas pelas equipes à
distância;
Reconhecer sinais de doença metabólica quando na cena da ocorrência nas
patologias mais prevalentes: diabete descompensado, coma hipoglicêmico, coma
hiperosmolar e outros;
Adotar medidas para controle e tratamento inicial dos  agravos metabólicos agudos.
. Urgências Clínicas Na Criança:
Sofrimento agudo nos quadros infecciosos, febris, disfunções respiratórias, gastro
intestinais neurológicas, metabólicas, intoxicações exógenas e maus tratos.
. Intoxicações Exógenas
Reconhecer sinais de gravidade, a partir da regulação, com base na solicitação da
população bem como através da descrição das vítimas atendidas pelas equipes à
distância;
Reconhecer sinais de intoxicações exógenas quando  na cena da ocorrência;
Adotar medidas para controle e tratamento iniciais dos  quadros de intoxicação
exógena: manejo respiratório, uso  de antídotos e medicamentos e esvaziamento
gástrico.
. Urgências Traumáticas No Paciente Adulto E  Na Criança
Reconhecer sinais de gravidade, a partir da regulação, com base na solicitação da
população bem como através da descrição das vítimas atendidas pelas equipes à
distância;
Reconhecer sinais de gravidade na vítima traumatizada grave: sinais de disfunção
respiratória, ventilatória e circulatória quando na cena dos acidentes;
Orientar as equipes quanto aos cuidados a serem prestados às vítimas
traumatizadas para controle da respiração/ventilação e da circulação;
Ser capaz de avaliar e prestar atendimento inicial ao paciente traumatizado grave;
Adotar medidas específicas no manejo do trauma raquimedular, trauma
cranioencefálico, trauma torácico, trauma abdominal, trauma de extremidades,
trauma de face e no controle de choques e hemorragias, queimaduras, quase
afogamento, choque elétrico, acidentes com produtos perigosos;
Estar habilitado para a realizar as técnicas de imobilização e remoção.
. Acidentes com animais peçonhentos
. Urgências Psiquiátricas
Reconhecer sinais de gravidade, a partir da regulação, com base na solicitação da
população bem como através da descrição das vítimas atendidas pelas equipes à
distância;
Reconhecer sinais de gravidade das patologias psiquiátricas em situações de
urgência, quando na cena das ocorrências;
Reconhecer necessidade de acionar outros atores no atendimento às urgências
psiquiátricas, quando implicar a segurança das equipes de APH;
Adotar medidas no manejo dos pacientes agressivos, psicóticos e suicidas.
 - Manejo de casos de uso/abuso de drogas licitas e ilícitas
. Urgências Obstétricas
Reconhecer sinais de gravidade , a partir da regulação, com base na solicitação da
população bem como através da descrição das vítimas atendidas pelas equipes à
distância;
Reconhecer sinais de trabalho de parto normal, parto distócico e todas as
complicações obstétricas, quando na cena da ocorrência;
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Estar habilitado para prestar o atendimento inicial à  gestante em trabalho de parto
normal e parto com  distócia e outras complicações obstétricas e prevenir
complicações;
Prestar atendimento ao RN normal e prematuro ;
Manejar os equipamentos necessários para suporte  ventilatório ao RN;
Manejar equipamentos para transporte de RN de risco( incubadora de transporte );
Estar habilitado para realizar cesariana pós mortem
Anatomia e fisiologia dos aparelhos e sistema do corpo humano em especial,
cardíaco e respiratório;
Cinemática do trauma;
Manejo de vias aéreas/ressucitação cardio pulmonar;
Principais doenças transmissíveis;
Normas de bio-segurança, materiais e métodos de controle de infecções;
Manejo dos equipamentos do suporte avançado de vida.
PORTARIA.
GM/MS – N.º 2048 de 05/11/2002 – regulamento técnico dos Sistemas Estaduais  de
Urgência e Emergência
- Norma operacional da Assistência à Saúde/SUS Portaria N.º 95 , de 26 de janeiro
de 2001
- Portaria MS/GM 1863, de 29 de setembro de 2003
- Portaria MS/GM  1864, de 29 de setembro de 2003
Acrescentar Resolução Conselho Federal de Medicina nº 1671, de 9 de julho de 2003
Cuidados gerais com o  RN

Médico Pediatra - Plantonista

I) Aparelho Cardiocirculatório
1- Parada Cárdio Respiratório
2- Reanimação Cárdiorespiratória Cerebral
 3- Insuficiência Cardíaca Congestiva
 4- Choque
5- Crise Hipertensiva
6- Arritmias Cardíacas
7- Níveis Pressóricos
8- Anafilaxia
 II) Aparelho Gastrointestinal
Doença Diarréica Aguda
Desidratação
Doença Diarréica Crônica e Persistente
Dor Abdominal Aguda
Refluxo Gastro-esofágico
Hemorragia Digestiva
Insuficiência Hepática
Obstipação Intestinal
Verminoses
10-Suporte Nutricional (nutrição enteral e parenteral)
11-Dor Abdominal Crônica Recorrente
 12-Doença Inflamatória Intestinal
III) Aparelho Respiratório
Crise Aguda de Asma
Bronquiolite
Infecções de Vias Aéreas Superiores
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Infecções de Vias Aéreas Inferiores
Bebê Chiador
Epistaxe
IV) Aparelho Urinário
Infecções do Trato Urinário
Insuficiência renal Aguda
Síndrome Nefrítica
Síndrome Nefrótica
Litíase Renal
V) Sistema Endócrino
Cetoacidose Diabética
Insuficiência de Supra-renal
Hipoglicemia
VI) Hematológico
 1- Anemia Ferropriva
Anemia Falciforme
Talassemia
Esferocitose
Anemia Megaloblástica
Aplasia Medular
Púrpura Trombocitopênica Idiopática
Síndrome Hemolítico Urêmica
VII) Politraumatizado
Identificação
Escore de Trauma Pediátrico
 3- Escala de Glasgow
4-Traumatismo Crânio-encefálico
5- Risco Relativo de Lesão Intracraniana
6- Traumatismo Abdominal
Traumatismo Raquimedular
Fraturas
Ferimentos corto-contusos- tratamento
VIII) Sistema Nervoso
Convulsão Febril
Estado de Mal Convulsivo
Coma
Morte Encefálica
IX) Moléstias Infecciosas
Meningites
Encefalites
Sepsis
Tétano
Febre Maculosa
Difteria
Coqueluche
Dengue
Diagnóstico Diferencial de Doenças Exantemáticas
10-Tuberculose
11- Leptospirose
12- Hepatites Virais Agudas
 13- Raiva
X) Acidentes na Infância
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1-Quase Afogamento
2-Queimadura
3-Choque Elétrico
4-Intoxicações
 5-Animais Peçonhentos
 6-Corpo Estranho
 XI) Maus Tratos na Infância e Adolescência
XII) Urgências em Neonatologia
Parada Cárdio Respiratória
Distúrbios Metabólicos
Insuficiência Respiratória
Icterícias Neonatais
Apnéia do Recém Nascido
XIII)Urgências Oncológica
XIV) Reumatologia
1-Febre Reumática
2-Artrite Reumatóide Juvenil
3-Púrpura de Henoch Schöenlein
XV) Emergências Psiquiátricas
Intoxicação Alcoólica/ Síndrome de Abstinência Alcoólica
Uso Abusivo de Drogas Ilícitas
Reação a Experiências Estressoras
Risco de auto-agressão
Avaliação do Paciente Violento
XVI) Procedimentos
Acessos Venosa Periférica
Sondagem Gastroenteral
Sondagem Vesical
Intubação Traqueal
Traqueostomia
Cricotireoidostomia
Cateterismo Venoso Central por punção
Cateterismo Arterial por punção percutânea
Cateterismo Arterial Pulmonar
10-Toracocentese e Drenagem Pleural
Suturas
XVII) Urgência Cirúrgicas
1. Hérnia complicada
2. Abdome agudo obstrutivo
3. Abdome agudo inflamado
4. Abdome agudo Perfurativo
5. Trauma abdominal
6. Trauma Torácico
7. Derrame pleural
8. Síndrome do Escape de ar
9. Urgências Cirúrgicas Neonatais
10. Atresia
11. Hérnia diafragmática
12. Enterocolite  necrozante
13. Malformações pulmonares
XVIII ) Imunização
XIX )  Crescimento e desenvolvimento , alimentação



83

XX) Lista de Doenças de Notificação Compulsória
XXI) Captação de Órgãos para Transplantes
Normatização
- Norma operacional da Assistência à Saúde/SUS Portaria Nº 95 , de 26 de janeiro de
2001
- Portaria MS/GM 2048, de 5 de novembro de 2002
- Portaria MS/GM 1863, de 29 de setembro de 2003
Portaria MS/GM  1864, de 29 de setembro de 2003

Médico Pneumologista – Diarista

Asma: definição. Epidemiologia. Patologia. Patogenia. Diagnóstico. Tratamento.
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica: Definição. Epidemiologia. Fisiopatologia.
Diagnóstico. Tratamento. Pneumonias: Etiopatogenia. Epidemiologia. Diagnóstico.
Tratamento. Critérios de Fine. Diagnósticos diferenciais. Tosse Crônica: Definição.
Diagnósticos. Roteiro de diagnóstico e tratamento. Tuberculose: Epidemiologia.
Etiologia. Métodos diagnósticos. Diagnóstico. Tratamento. Procura de casos.
Prevenção. Biossegurança. Pneumopatias Intersticiais: diagnósticos diferenciais.
Métodos diagnósticos. Tratamento. Tromboembolismo Pulmonar: epidemiologia.
Fisiopatologia. Diagnóstico. Métodos Diagnósticos. Tratamento e prevenção.
Influenza: Epidemiologia. Quadro clinico. Diagnóstico. Tratamento. Prevenção.
Pneumologia Pediátrica: fibrose cística. Pneumonias. Broncoespasmos.
Imunodeficiências. Alergias. Supurações Pulmonares: bronquectasias. Abcesso
Pulmonar primário e secundário. Sarcoidose: Etiopatogenia. Diagnóstico.
Tratamento. Pneumoconioses: Definição.Classificação. Diagnóstico. Tratamento.
Provas de Função Pulmonar / Gasometria: interpretação de resultados. Derrames
Pleurais: definição. Diagnósticos diferenciais. Métodos diagnósticos. Tratamento.

Médico Psiquiatra - Diarista

Alcoolismo: conceito e quadros clínicos. Demências: conceito, classificação, quadros
clínicos. Esquizofrenias: conceito, classificação e tratamentos. Aspectos psiquiátricos
das epilepsias, manifestações principais, tratamentos. Psicose maníaco-depressiva:
conceito, classificação e tratamento. Neuroses: histórico, conceito, classificação e
tratamento. Toxicomanias: conceito, conduta terapêutica. Personalidade: conceitos,
desenvolvimento. Terapêutica psiquiátrica: psicofarmacoterapia - classificação e
indicações principais. Convulsoterapia: principais tipos e indicações na atualidade.
Psicoterapias: conceito, histórico, tipos e formas, indicações principais. Oligofrenias:
conceito, classificação e conduta. Personalidade psicopática: conceito, abordagem
terapêutica. Psiquiatria Social e Saúde Mental. História da Psiquiatria. Principais
evoluções modernas na consideração da doença mental. Psiquiatria Forense. Política
da Saúde Mental. Psiquiatria Comunitária. Psiquiatria do Setor: Preventivismo.
Antipsiquiatria. Psiquiatria "Democrática".

Médico Sanitarista – Diarista

Conteúdo – Específico - Legislação e Saúde Pública:
1) Organização de Sistemas de Serviços de Saúde,
Políticas de Saúde no Brasil: Da Lei Elói Chaves à Reforma Sanitária Brasileira e o
advento do Sistema Único de Saúde (SUS), na Constituição Federal de 1988.
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O processo de municipalização e distritalização da Saúde; A territorialização em
sistemas de saúde; Planejamento e programação situacional em Distritos Sanitários:
metodologia e programação;
2) Sistema de Informação em Saúde;
3) Programa Saúde da Família (PSF).
4) Atenção Primária à Saúde (APS).
5) Prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças/problemas freqüentes: diabete,
infecções de vias aéreas, hipertensão, gastroenterite, doenças sexualmente
transmissíveis.
6) Identificação e abordagem de riscos para morbi-mortalidade em doenças
freqüentes.
7) Imunizações.
8) Programa de saúde da criança
9) Programa de Saúde da Mulher
10) Programa de Saúde do Idoso
11) Programa de Saúde do Trabalhador
12) O papel da educação em saúde nos diferentes níveis de intervenção do processo
saúde-doença:
promoção da saúde.
prevenção de doenças.
tratamento.
recuperação
13) Sistema de registro, notificações de doenças, atestados.
14) Vigilância epidemiológica.
15) Epidemiologia:
Epidemiologia geral;
Estatística vital.
Noções de demografia;
Bioestatística.
Indicadores de Saúde gerais e específicos; Operacionalização, potencialidades e
limitações;
Situação da Saúde no Brasil: perfil epidemiológico e perspectivas;
Preenchimento da declaração de óbito; Doenças de notificação compulsória;
Epidemiologia de doenças transmissíveis, vigilância epidemiológica;
Procedimentos de Vigilância Sanitária;
Epidemiologia clínica
Bases clínico-epidemiológicas das condutas médicas.
Medidas de freqüência de doenças, medidas de associação.
 Rastreamento de doenças.
Testes Diagnósticos: Sensibilidade e especificidade.
 Delineamentos de pesquisas.
Identificação e/ou controle de erros aleatórios e sistemáticos em pesquisa
epidemiológica.
Validação.
16) Ética Profissional.
17) Legislação Federal, Estadual e Municipal pertinente ao Sistema Único de Saúde.
Relatório final das três últimas Conferências Nacionais de Saúde (8ª, 9ª e 10ª);
Legislação: 1. Constituição Federal de 1988: Título I – “Dos princípios fundamentais”,
Capítulo II (“Dos direitos sociais”) do Título II – “Dos direitos e garantias
fundamentais”, Artigos 23 e 24 do Capítulo II (“Da União”), do Título III (Organização
do estado) e Capítulos I (Disposição geral) e II (“Da seguridade social”,
especialmente Seção I – Disposições gerais e Seção II – Saúde), do Título VIII (“Da
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ordem social”); 2. Lei Orgânica da Saúde nº 8080/90. 3. Lei Estadual 10083 de 23 de
setembro de 1998 (que dispõe sobre o “Código Sanitário Estadual”); 4. Lei
Complementar nº 791 de 09 de março de 1995 – Código de Saúde do Estado de São
Paulo.Diretrizes básicas do Ministério da Saúde: Norma Operacional Básica 01/96, e
portarias posteriores referentes à sua implantação e/ou operacionalização;
17) Noções básicas da Administração em Saúde.
Referências Bibliográficas:
- Constituição da República Federativa do Brasil - Com as Emendas Constitucionais.
(Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5° a 11. Da Organização do Estado -
Art. 29 a 41. Da Organização dos Poderes
Art. 59 a 83. Da Ordem Social - Art. 193 a 204).
- Leis nº 8080/90 e 8142/90 - SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
- Norma Operacional Básica 01/96, e portarias posteriores
- Constituição do Estado de São Paulo
- Lei Complementar nº 791 de 09 de março de 1995 – Código de Saúde do Estado de
São Paulo.
Lei Orgânica Municipal de Santo André
-  FLETCHER, Robert, FLETCHER, Suzane W, WAGNER, Edward H. .
“Epidemiologia clínica: elementos essenciais” – Artmed
- FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – Brasil: Ministério da Saúde – “Saúde dentro
de casa: programa de saúde da família”
- FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – Brasil: Ministério da Saúde – “ Guia de
Vigilância Epidemiológica.”
- Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e FUNDAÇÃO NACIONAL DE
SAÚDE – Brasil: Ministério da Saúde – “Manuais de Normas de Vacinação”.
- ROZENFELD, Suely (org.). Fundamentos da vigilância sanitária. Rio de janeiro:
Fiocruz.
- Protolocos do Ministério da saúde – www.saude.gov.br
- Código de Ética Profissional.
- ROUQUAIROL, M.Z. Epidemiologia e saúde.

Médico Ultrassonografista – Diarista e Plantonista

Bases físicas do ultra-som, técnicas e equipamentos, Ultra – sonografia abdominal:
anatomia, fígado, vesícula biliar, vias biliares, pâncreas, vísceras ôcas, baço, rins,
adrenais, retroperitônio, vasos abdominais, bexiga, próstata, vesículas seminais e
ductos ejaculatórios. Compartimento do abdome e coleções abdominais. Asciste,
parede abdominal. Pediatria. Ultra – sonografia obstétrica e ginecológica: ultra-
sonografia obstétrica no primeiro trimestre, determinação ultrassonografica da idade
gestacional, gestação múltipla, crescimento fetal, anatomia fetal normal, mal
formação fetal, abortamento. Neoplasia trofoblástica gestacional, gestação ectópica.
Óbito fetal. Crescimento intra-uterino retardado, gestação de alto risco, placenta e
cordão umbilical. Anatomia, ultra – sonografica da pelve feminina, massas ovarianas,
doenças inflamatórias pélvicas, diagnóstico diferencial das massas pélvicas pela ultra
– sonografia, miomas uterinos, endometriose. Avaliação ultra – sonografica das
doenças ginecológicas malignas, ultra – sonografia transvaginal  e fertilidade.
Doppler, fluxometria em ginecologia e obstetrícia, avaliação ultra – sonografica da
mesma. Ultra – sonografia do sistema músculo – esquelético : ombro, cotovelo,
punho e mão, quadril, joelho, tornozelo e pé, músculo e fibromialgia. Ultra –
sonografia cervical : avaliação ultra – sonografica da tireóide,  Glândulas salivares,
Cadeias linfóticas, diagnóstico diferencial das massas cervicais.
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Motorista – para condução de veículo terrestre de urgência

Conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro: Lei 9.503, de 27/09/1997 modificada
pelas Leis 9.602, de 21/01/1998 e 9.792 de 14/04/1999.
Resoluções do CONTRAN;
Conhecimento sobre técnicas de Direção Defensiva;
Noções sobre procedimentos em acidentes com produtos perigosos.
Noções de organização higiene e segurança do trabalho
Portaria GM/MS N.º 2048 de 05 de novembro de 2002 – Regulamento Técnico dos
Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência;
Papel do condutor: Uso do código de Rádio conforme protocolos, Noções de suporte
básico de vida ( medidas de reanimação cardio-respiratória básica)
Português
Matemática
Uso de guia rodoviário ( guias de ruas)
Sistema Único de Saúde  e Municipalização
- 8ª Conferência Nacional de Saúde
- Constituição Federal - Seção II da Saúde, Capitulo II da Seguridade Social , Título
VIII  Da Ordem Social
- Lei 8080/90 e Lei 8.142/90
- Norma operacional da Assistência à Saúde/SUS Portaria Nº 95 , de 26 de janeiro de
2001
- Portaria MS/GM 1863, de 29 de setembro de 2003
- Portaria MS/GM  1864, de 29 de setembro de 2003

Nutricionista

- Nutrição Normal:
  Conceito de alimentação e nutrição.
- Critérios para planejamento e avaliação de dietas normais:
  Qualitativos, quantitativos e grupos de alimentos.
- Leis de Alimentação.
- Cálculo das necessidades calóricas básicas e adicionais para adulto normal.
- Cálculo de dietas normais.
- Nutrientes:
  Definição, propriedade, função, digestão, absorção, metabolismo e fontes
alimentares.
- Esquemas alternativos de alimentação.
- Particularização da dieta normal por estado fisiológico da gestante e da nutriz.
- Particularização da dieta normal para os diferentes grupos etários:
  Amamentação  do  lactante (0 a 1 ano), do infante (1 a 2 anos), do pré-escolar (2 a
7 anos),
  do escolar (7 a 12 anos) e do adolescente (12 a 18 anos).
- Mitos, tabus e crenças alimentares.
- Dietoterapia:
  Princípios básicos
- Modificações da dieta normal e padronizações hospitalares.
- Nutrição Materno-infantil - Conceito geral de saúde materno-infantil:
  Gestação, lactação, recém-nascido e aleitamento materno.
- Alimentação:
  No 1º ano de vida, do pré-escolar, do escolar e do adolescente.
- Técnica dietética:
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  Características físico-químicas dos alimentos.
- Condições sanitárias, higiênicas e métodos de conservação.
- Critérios para seleção e aquisição de alimentos.
- Pré-preparo e preparo de alimentos.
- Administração de serviços de alimentação:
  Conceituação e peculiaridade dos vários tipos de serviços de alimentação.
- Planejamento do serviço de alimentação:
  Compras, métodos e procedimentos de recepção e estocagem, movimentação e
controle de
  gêneros.
- Métodos e técnicas de higienização da área física, equipamentos e utensílios.
- Elaboração de cardápios a nível institucional.
- Taxa resto-ingesta e noções de custo.
- Lactário – controle bacteriológico.
- Nutrição em saúde pública:
  Programas educativos – fatores  determinantes  do  estado  nutricional de uma
população e
  carências nutricionais.
- Avaliação nutricional:
  Epidemiologia da desnutrição protéico calórica.
- Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas etárias.
- Métodos direto e indireto para diagnóstico e avaliação do estado nutricional
- Ética profissional.
- Sistema Único de Saúde e Municipalização.
- Constituição Federal – Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título
VIII da
  Ordem Social
Lei 8080/90 e Lei 8142/90.
Vigilância Sanitária: Conceito. Controle Sanitário de Alimentos, intoxicações e toxi-
infecções alimentares. Zoonoses transmitidas por alimentos.
SUS – Princípios, objetivos. Atribuições, doutrinas e competências.
Lei 8.080/90;  Lei 8142/90; NOB-SUS 1990; NOAS – SUS 2001 – Lei Orgânica da
Saúde – Código Sanitário Municipal – 19/11/2001;  Código Sanitário Estadual –
10083 de 23/09/98.

Odontólogo

Saúde Bucal e Sistema Único de Saúde
Processo Saúde – Doença
Organização do Sistema Único de Saúde
Reforma Sanitária: VIII e IX Conferência Nacional de Saúde  Bucal; I e II Conferência
Nacional de Saúde Bucal; Atenção primária e serviços básicos de Saúde; Princípio
de estruturação de uma Unidade Básica (reorganização,hierarquização,
descentralização, etc.)
Serviços odontológicos, planejamento, organização e avaliação
Epidemiologia em saúde bucal
Módulos assistenciais em saúde bucal
Sistemas de trabalho (recursos humanos e princípios de ergonomia)
Sistemas de atendimento
Indicadores de avaliação
Vigilância Epidemiológica :conceito; Epidemiologia da cárie dental: indicadores e
utilização.
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Vigilância Sanitária e Prevenção: conceito; Vigilância sanitária em saúde bucal;
materiais, medicamentos e produtos de uso odontológico
Flúor: formas de utilização, efeitos e controle
Semiologia em Saúde Bucal
Anamnese
Exame clínico
Exames complementares
Cárie dental
Doença periodontal
Oclusopatias
Fissuras lábio-palatais
Câncer bucal
Terapêutica em Saúde Bucal
Farmacologia em saúde bucal: anestésicos; materiais dentários; outros
medicamentos de interesse estomatológico.
Procedimentos básicos em Dentística
Procedimentos básicos em Periodontia
Procedimentos básicos em Cirurgia
Procedimentos básicos em Endodontia
Procedimentos básicos em Odontopediatria.
Biossegurança  e Risco Ocupacional em Saúde Bucal
Precauções universais: lavagem das mãos; uso de equipamento de proteção
individual(EPI); processamento de materiais: desinfecção, descontaminação prévia e
esterilização
Transmissão Ocupacional da Hepatite "B" e “C”
Transmissão Ocupacional do HIV
Bibliografia:
Subprograma de saúde bucal da Secretaria de Estado da Saúde - SP
Lei 6229/75 - Sistema Nacional de Saúde
Relatório final da I Conferência Nacional de Saúde Bucal
Manual de Vigilância Epidemiológica - normas instituições - CIS-SP
Odontologia Social e Preventiva - Vitor G. Pinto
Sugerimos consultas aos manuais e livros de maior divulgação nas bibliotecas
especializadas em publicação odontológicas.

Operador de Caldeira

Conhecimentos Específicos: Operação de caldeiras (partida e parada, regulagem e
controle : de temperatura, de pressão, de fornecimento de energia, do nível de água,
de poluentes, falhas de operação - causas e providências, roteiro de vistoria diária,
procedimentos em situações de emergência); Conceitos de Pressão (pressão
atmosférica, pressão interna de um vaso, pressão manométrica, pressão relativa e
pressão absoluta, unidades de pressão);Noções gerais de calor e temperatura (o que
é calor, o que é temperatura, modos de transferência de calor, calor específico e
calor sensível, transferência de calor e temperatura constante, vapor saturado e
vapor superaquecido); Tipos de caldeiras e suas utilizações; Partes de uma caldeira ;
Tratamento de água e manutenção de caldeiras (impurezas da água e suas
conseqüências, tratamento de água, manutenção de caldeiras); Princípios básicos de
Segurança no Trabalho (riscos gerais de acidentes e riscos à saúde); Riscos de
Explosão; Uso de EPI; Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho
– NR 13 – Lei 6514, de 22 de dezembro de 1977.
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Operador de Rádio–Comunicação

Noções de informática ( Pacote Office )
Portaria GM/MS 2048 de 05 de novembro de 2002 – Regulamento Técnico dos
Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência
Compreender seus conceitos, compreender o papel do médico regulador de urgência
e os fluxos da central de regulação;
Conhecer as funções do telefonista auxiliar de regulação médica e do rádio operador;
Conhecimentos dos códigos de comunicação via rádio.
Sistema Único de Saúde  e Municipalização
- 8ª Conferência Nacional de Saúde
- Constituição Federal - Seção II da Saúde, Capitulo II da Seguridade Social , Título
VIII  Da Ordem Social
- Lei 8080/90 e Lei 8.142/90
- Norma operacional da Assistência à Saúde/SUS Portaria Nº 95 , de 26 de janeiro de
2001
- Portaria MS/GM 1863, de 29 de setembro de 2003
- Portaria MS/GM  1864, de 29 de setembro de 2003
Lei 8.080/90;  Lei 8142/90.

Procurador

1. Direito Constitucional
1.1 - Constituição: conceito e conteúdo, leis constitucionais, complementares e
ordinárias.
1.2 – Eficácia, aplicação, interpretação e integração das normas constitucionais, leis
complementares à Constituição, e injunção.
1.3 – Controle de constitucionalidade das leis, sistemas, controle jurisdicional, efeitos.
1.4 – Inconstitucionalidade das leis: declaração e não cumprimento de leis
inconstitucionais.
1.5 – Direitos e garantias individuais, remédios constitucionais: “habeas corpus”,
mandado de segurança, ação popular, direito de petição.
1.6 – Separação de poderes, delegação.
1.7 – Poder Legislativo: composição e atribuições.
1.8 – Processo legislativo.
1.9 – Poder Executivo: composição e atribuições.
1.10 – Poder Judiciário: composição e atribuições.
1.11 – Estado Federal: a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os
Territórios.
1.12 – Descentralização e cooperação administrativa na Federação brasileira:
territórios federais, regiões de desenvolvimento, regiões metropolitanas.
1.13 – Princípios e normas referentes à Administração direta e indireta.
1.14 – Posição do Município na federação brasileira, criação e organização dos
municípios.
1.15 – Autonomia municipal: Leis Orgânicas Municipais e Intervenção nos
municípios.
1.16 – Regime jurídico dos servidores públicos civis.
1.17 – Princípios constitucionais do orçamento.
1.18 – Bases e valores da ordem econômica e financeira.
1.19 – Política urbana: bases constitucionais do direito urbanístico.
1.20 – Da Ordem Social.
1.21 -  Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
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2. Direito Civil – NOVO CÓDIGO CIVIL – Lei n. 10.406/02
2.1 – Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro.
2.2 – Pessoa natural. Conceito, capacidade, domicílio.
2.3 – Pessoas jurídicas. Espécies. Pessoas jurídicas de direito público e privado.
Associações. Sociedades civis e comerciais. Fundações públicas e privadas.
Cooperativas
2.4 – Fato e ato jurídico. Negócio jurídico. Ato ilícito.
2.5 – Prescrição e decadência.
2.6 – Bens. Conceito, classificação, espécies. Bens imateriais. Bens públicos. Terras
devolutas.
2.7 – Bem de família.
2.8 – Posse. Definição, teorias explicativas da posse, efeitos, aquisição e perda.
Proteção possessoria.
2.9 – Propriedade: conceito, aquisição e perda. Modalidades de usucapião.
Propriedade resolúvel. Condomínio.
2.10 – Condomínio em edificações. Incorporação imobiliária ( Lei nº 4.591-64).
2.11 – Direitos de vizinhança: mau uso da propriedade, limitações semelhantes a
servidões, relações de contigüidade. Direitos de vizinhança e direito ambiental
urbano.
2.12 – Direitos reais sobre coisa alheia.
2.13 – Direitos reais de garantia.
2.14 - Alienação fiduciária de bens imóveis.
2.15 – Desapropriação e Registros Públicos.
2.16 – Obrigações: conceito, classificação, modalidades.
2.17 – Efeitos, extinção e inexecução das obrigações. Enriquecimento sem causa.
Exceção de contrato não cumprido.
2.18 - Contratos: disposições gerais aplicáveis aos contratos unilaterais e bilaterais.
2.19 - Espécies de contratos: compra e venda, locação, doação, depósito, comodato,
mútuo, troca, empreitada, mandato, gestão de negócios, sociedade, seguro, fiança.
Títulos ao portador e promessa de recompensa. Locação predial urbana ( Lei nº
8.245/91 ). O Estado como parte nas modalidades contratuais do direito civil.
2.20 –Responsabilidade civil. Responsabilidade subjetiva, objetiva e com culpa
presumida. Liqüidação das obrigações por atos ilícitos. Dano material e moral.
Responsabilidade civil decorrente dos atos de improbidade administrativa.
2.21 – Direito do consumidor: Lei nº 8.078/90. Princípios fundamentais, conceito,
responsabilidade pelos fatos e vícios dos produtos e serviços. Serviços públicos no
Código de Defesa do Consumidor. O Estado consumidor. Oferta e publicidade.
Práticas comerciais e cláusulas contratuais abusivas.
2.22 – Direito autoral: conceito, princípios fundamentais. Direito material e moral do
autor. O Estado e o direito autoral.
2.23 - Direito de família: casamento. Efeitos jurídicos. Regime matrimonial de bens.
Dissolução da sociedade conjugal. Relações de parentesco. Tutela e curatela.
Ausência. União estável.
2.24 - Direito das sucessões. Sucessão legítima e testamentária. Partilha. Herança
jacente.
2.25 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Direitos fundamentais. Política de
atendimento.
3. Direito Processual Civil
3.1 – Princípios constitucionais e gerais de processo civil.
3.2 – O processo civil nos sistemas de controle da constitucionalidade. Ação direta da
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Declaração incidental de
inconstitucionalidade.
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3.3 – Ação declaratória de constitucionalidade e argüição de descumprimento de
preceito fundamental.
3.4 – Intervenção federal e estadual.
3.5 – Jurisdição. Jurisdição contenciosa e voluntária. Conceito e distinção.
3.6 – Competência: conceito, espécies e critérios de determinação da competência.
Modificações de competências. Declaração e conflitos de competência.
3.7 – Atos processuais: classificação, forma, tempo, lugar, prazo, comunicação e
nulidades.
3.8 – A Fazenda Pública no processo civil. Prazos e prerrogativas.
3.9 – Formação, suspensão e extinção do processo.
3.10 – Processo de Conhecimento. Procedimentos e suas espécies. Antecipação da
tutela.
3.11 – Petição inicial. Resposta do réu. Revelia. Litisconsórcio e assistência.
Intervenção de terceiros: oposição, nomeação à autoria, denunciação a lide e
chamamento do processo.
3.12 - Julgamento conforme o estado do processo.
3.13 – Provas. Noções gerais, sistema e espécies.
3.14 – Audiência.
3.15 - Sentença e Coisa Julgada. Ação rescisória.
3.16 – Recurso. Noções gerais, sistema, espécies e cabimento.
3.17 – O processo nos Tribunais. Uniformização de jurisprudência.
3.18 – Liquidação da sentença: partes, competências e requisitos.
3.19 – Diversas espécies de execução. Embargos do devedor. Execução contra a
Fazenda Pública. Exceção de pré - executividade.
3.20 – Processo cautelar. Princípios, conceitos e procedimentos cautelares
específicos.
3.21 – Ação de consignação em pagamento.
3.22 - Ações reivindicatórias, possessórias, nunciação de obra nova,  embargos de
terceiros, usucapião, retificação de área.
3.23 - Ação de Desapropriação.
3.24 – Mandato de Segurança individual e coletivo.
3.25 – Mandato de Injunção. Habeas - data.
3.26 – Ações coletivas e a tutela antecipada.
3.27 – Ação Popular.
3.28 – Ação Civil Pública.
3.29 – Ação monitória.
3.30 – Ação declaratória incidental.
3.31 – Execução Fiscal e a Lei Federal nº 6.830/80.
3.32 – Ação de despejo.
3.33 – Procedimentos especiais de proteção ao meio ambiente, ao consumidor e à
criança a ao adolescente.
3.34 – Ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
4. Direito Administrativo
4.1 – Princípios constitucionais do Direito Administrativo. Controle interno e externo
da Administração Pública (Tribunal de Contas e Judiciário).
4.2 – Administração Pública: conceito, estrutura administrativa, poderes e deveres do
administrador púbico.
4.3 – Administração Indireta: conceito, autarquia, sociedade de economia mista,
empresa pública, fundações. Controle da administração indireta.
4.4 – Poderes Administrativos.
4.5 – Atos administrativos: noção, elementos, atributos, espécies.
4.6 – Atos administrativos: discricionariedade e vinculação, desvio de poder.
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4.7 – Atos administrativos: anulação e revogação, controle jurisdicional dos atos
administrativos.
4.8 – Procedimento administrativo: conceito, princípios, requisitos, objetivos e fases.
4.9 – Contratos administrativos: conceito, peculiaridades, espécies.
4.10 – Licitação: natureza jurídica, finalidades.
4.11 – Licitação: dispensa e inexigibilidade.
4.12 – Serviço Público: conceito, classificação, formas de prestação.
4.13 – Agentes públicos. Servidores públicos: conceito, categorias, direitos e
deveres. Cargo, emprego e função: normas constitucionais, provimento, vacância.
Responsabilidade dos agentes públicos: civil, administrativa e criminal. Processo
administrativo disciplinar.
4.14 – Bens públicos: regime jurídico e classificação.
4.15 – Bens públicos: formas de utilização, concessão, permissão e autorização de
uso; alienação.
4.16 – Desapropriação: noção, desapropriação por utilidade pública, necessidade
pública, interesse social.
4.17 – Limitações administrativas. Função social da propriedade.
4.18 – Responsabilidade civil do estado, responsabilidade dos agentes públicos.
4.19 – Meio ambiente e proteção ambiental. Proteção de mananciais. Tutela.
4.20 – Direito Urbanístico, Lei Lehmann (Lei Federal 6.766, Estatuto da Cidade, de
19 de dezembro de 1979) e Estatuto da Cidade (Lei Federal nº10.257, de 10 de julho
de 2001).
4.21– Improbidade Administrativa: Lei Federal 8.429/92.
4.22 – Lei Orgânica do Município de Santo André.
5. Direito Financeiro
5.1 – Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2.000 ( Lei de Responsabilidade
Fiscal)
5.2 – Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964 (Controle de Orçamentos e
Balanços).
5.3 – Plano Plurianual.
5.4 – Lei de Diretrizes Orçamentárias.
5.5 – Lei Orçamentária Anual.
6. Direito Tributário
6.1- Definição e conteúdo de direito tributário.
6.2 - Noção de tributo e suas espécies. O imposto, a taxa e a contribuição de
melhoria, outras contribuições.
6.3 - Fontes do direito tributário, fontes primárias: a Constituição, leis
complementares, tratados e convenções internacionais, resoluções do Senado, leis
ordinárias, leis delegadas, decretos-lei, fontes secundárias, decretos regulamentares,
as normas complementares a que se refere o artigo 100 do Código Tributário
Nacional.
6.4 - Vigência e aplicação da legislação tributária no tempo e no espaço.
6.5 - Interpretação e integração da legislação tributária.
6.6 - O sistema Constitucional Tributário Brasileiro, princípios constitucionais
tributários, competência tributária, discriminação das receitas tributárias, limitações
constitucionais ao poder de tributar.
6.7 - Imunidades tributárias.
6.8 - Competência tributária. Parafiscalidade. Exercício da competência tributária.
6.9 - O fato gerador da obrigação tributária.
6.10 - Obrigação tributária principal e acessória, hipótese de incidência e fato
imponível. Capacidade tributária.
6.11 - Sujeito ativo da obrigação tributária.



93

6.12 - Sujeito passivo da obrigação tributária, direto e indireto. Domicílio tributário.
Responsabilidade pelo tributo e responsabilidade por infrações. Denúncia
espontânea.
6.13 - O crédito tributário, constituição do crédito tributário: lançamento, definição,
modalidades e efeitos do lançamento, suspensão do crédito tributário, modalidades,
extinção das obrigações tributárias e exclusão do crédito tributário.
6.14 - Infrações e sanções tributárias. Conceito e natureza jurídica. Crimes
tributários.
6.15 - Garantias e privilégios do crédito tributário. Preferências e cobrança em
falência e concordata, responsabilidade dos sócios em sociedades por quotas de
responsabilidade limitada, alienação de bens em fraude à Fazenda Pública.
6.16 - Dívida ativa, inscrição do crédito tributário, requisitos legais dos termos de
inscrição, presunção de certeza e liquidez da dívida inscrita, emendas e substituições
de certidões de dívida ativa.
6.17 - Certidões negativas, sigilo fiscal, divulgação de informações, limitações.
6.18 - Tutela tributária: procedimento administrativo tributário e processo judicial
tributário. A execução fiscal. Mandado de segurança, ação anulatória de débito fiscal,
ação de repetição de indébito tributário, ação de consignação em pagamento, ação
declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Ação cautela fiscal.
6.19 - Tributos municipais.
7. Direito Penal e Processual Penal
7.1 – Do crime e da imputabilidade penal.
7.2 – Aplicação da Lei Penal.
7.3 – Inquérito policial.
7.4 – Ação penal.
7.5 – Efeitos da condenação.
7.6 – Crimes em espécie: crimes contra a Administração Pública, crimes contra a fé
pública, crimes contra o patrimônio, crimes contra a honra.
7.7 – Crimes contra as finanças públicas. Lei Federal nº 10.028, de 19 de outubro de
2000.
7.8 – Lei de Imprensa.
7.9 - Crimes de responsabilidade do Prefeito.
8. Direito Comercial
8.1 – Sociedades comerciais.
8.2 – Falência e concordata.
8.3 – Títulos de crédito.
8.4 - Contratos mercantis.
9. Direito do Trabalho e Previdenciário
9.1 – Relações de Trabalho. Natureza jurídica. Caracterização.
9.2 – Sujeitos da relação de emprego: empregado, empregador, autônomos, avulsos,
temporários. Sucessão de empregadores.
9.3 – Contrato de Trabalho: definição. Diferenças entre contrato de trabalho e
locação de serviços, empreitada, representação comercial, mandato, parceria.
Espécies e efeitos. Alteração. Término.
9.4 – Remuneração. Conceito. Distinção entre remuneração e salário.
9.5 – Repouso. Férias.
9.6 – Sindicatos. Condições de registro e funcionamento. Atividades e prerrogativas.
9.7 – A Fazenda Pública perante a Justiça do Trabalho.
9.8 – Seguridade social. Conceitos fundamentais. Princípios.
9.9 – Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos ( Lei Federal 9.717/98
– Portaria 4992/99).
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9.10 – Lei N. 8.702, De 22 De Dezembro De 2004 (Altera A Denominação Da Caixa
De Pensões Dos Servidores Públicos Municipais De Santo André E Dispõe Sobre A
Estrutura Administrativa Do Instituto De Previdência De Santo André);
9.11 – Lei N. 8.703, De 22 De Dezembro De 2004 (Dispõe Sobre A Reestruturação
Do Regime Próprio De Previdência Social Dos Servidores Públicos Do Município De
Santo André).
10 – Lei Federal N. 9.790/99 (Dispõe Sobre As Organizações Da Sociedade Civil De
Interesse Público);
10.1 – Decreto Federal 3.100/99 (Regulamenta As Organizações Da Sociedade Civil
De Interesse Público);
10.2 – Lei Municipal N. 8.294/2001 (Dispõe Sobre As Organizações Sociais No
Âmbito Do Município);
10.03 – Decreto Municipal N.14.905/2003 (Regulamenta As Organizações Sociais No
Âmbito Do Município).

Professor de Educação Física

1-     Competição x cooperação: que indivíduo queremos formar?
2-     Direitos e deveres das crianças e adolescentes.
3-     Atividade física: cuidados, riscos e acidentes.
4-     Modismo corporal.
5-     Atividade física para maiores de 55 anos.
6-     Paradigma: "Brincar e aprender; isso é serio? Aprender brincando e
brincando de aprender".
7-     Metodologia aplicada à Educação Física.

BIBLIOGRAFIA
• BROTTO, Fabio Otuzi. Jogos Cooperativos: o jogo e o esporte como um exercício

de convivência. Santos: Projeto Cooperação, 2001
• CASTELLANI FILHO, Lino. Educação Física no Brasil – a história que não se

conta. Campinas: Papirus, 1991
• DAÓLIO, Jocimar. Da cultura do corpo. Campinas: Papirus, 1995
• FLEGEL, M. J. Primeiros Socorros no Esporte. 1 a ed. São Paulo: Manole. 2002
• FREIRE, J. B. Educação de corpo inteiro. São Paulo: Scipione, 1989
• Mc ARDLE, W.D.; KATCH, F. I.; KATCH V. L. Fisiologia do Exercício: Energia,

nutrição e desempenho humano. 4 a ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan.
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• OKUMA, Silene S. O Idoso e a atividade Física. Campinas: Papirus, 1998
• SOARES, C. et al. Metodologia do Ensino da Educação Física. São Paulo:
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Professor de Educação Infantil e Fundamental

1. Leitura e Alfabetização
2. Desenvolvimento da criança
3. Cuidar e Educar
4. Projeto Político Pedagógico
5. Currículo
6. Ciclos
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7. O trabalho por Projetos
8. Planejamento e avaliação
9. As diferentes perspectivas de análise da relação pedagógica
10. A legislação da educação
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JUNQUEIRA FILHO, Gabriel de A. Interdisciplinaridade na pré-escola – anotações de
um educador “on the road”. São Paulo: Pioneira, 1994
JUNQUEIRA FILHO, Gabriel de A. Linguagens geradoras – uma proposta de seleção
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Católica de São Paulo. Tese de Doutorado – Educação: Psicologia da Educação,
2000
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proposta de seleção e articulação de conteúdos em educação infantil In Cadernos
de Educação. Faculdade de Educação, Universidade Federal de Pelotas. Pelotas
(21): 81-100, jul./dez. 2003

KATO, Mary A. No mundo da escrita – uma perspectiva psicolingüística. 5.ed. São
Paulo, Editora Ática, 1995
KISHIMOTO, Tizuko M. O jogo infantil segundo Piaget, Wallon, Vygostky e Bruner.
In: O Jogo e a educação. São Paulo: Pioneira, 2002
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O brincar e suas teorias . São Paulo, Pioneira, 2002
KRAMER, Sonia (coord.). Com a pré-escola nas mãos. Uma alternativa curricular
para a educação infantil . São Paulo: Ática, 1991
LIBÂNEO, José Carlos. Didática . São Paulo: Cortez, 1994
LIBÂNEO, J.C., OLIVEIRA, J.F. e TOSCHI, M.S. Educação Escolar: políticas,
estrutura e organização.  São Paulo: Cortez, 2003.
LIMA, Elvira Souza. Quando uma criança não aprende a ler e escrever. São Paulo,
Sobradinho, 2003
LLEIXÀ ARRIBAS, Teresa e col. Educação Infantil: desenvolvimento, currículo e
organização escolar . Trad. Fatima Murad-5ª ed.Porto Alegre: ARTMED, 2004
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MENESES, J.D. de C. et.al. Estrutura e Funcionamento da Educação Básica . São
Paulo:  Pioneira, 1998.
MIZUKAMI, Maria da G. N. Ensino: as abordagens do processo . São Paulo, EPU,
1986
MORIN, E. Os Sete Saberes necessários à educação do futuro. 4ª ed. São Paulo:
Cortez, 2001
NOSELLA, Paolo. Compromisso político e competência técnica: 20 anos depois IN
ECCOS Revista Científica. São Paulo, Centro Universitário Nove de Julho, v.6 n.1,
2004
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OLIVEIRA, Zilma de M. R. de (et al.). Creches: crianças, faz de conta & cia.
Petrópolis: Vozes, 1992
PARO, Vitor Henrique. Gestão Democrática da Escola Pública. São Paulo: Ática,
1997.
PERRENOUD, Philippe. Ofício do aluno e sentido do trabalho escolar. Lisboa, Porto
Editora, 1995
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fracasso escolar. Porto Alegre: Artmed, 2004
PIAGET, J. A formação do símbolo na criança. Rio de Janeiro, Zahar Editora, 1978
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PORTO ALEGRE (RS). Secretaria Municipal de Educação. Proposta pedagógica da
educação infantil. Porto Alegre-RS: SEC, 1999
RIO GRANDE DO SUL. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Secretaria de
Educação. Departamento Pedagógico. Divisão de Ensino Fundamental. Padrão
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Referencial de Currículo (1ª versão). Educação Infantil (1995-1998). Porto Alegre:
Governo do Estado, 1998
RODRIGUES, Maria Bernadette Castro e XAVIER, Maria Luisa Merino. A
organização do ensino por ciclos na rede municipal de ensino de Porto Alegre:
reflexões sobre algumas assertivas mimeo, 2004
SANTOMÉ, Jurjo Torres. A instituição escolar e a compreensão da realidade: o
currículo integrado In In Silva, Luiz Eron da. (org.) Reestruturação Curricular: novos
mapas culturais, novas perspectivas educacionais - Porto Alegre: Sulina, 1996
SANTOS, Maria Sirley. Reflexões sobre o Ensino Fundamental. Santo André, SEFP,
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TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, Vozes, 2001
VASCONCELLOS, Celso dos S. Superação da lógica classificatória e excludente da
avaliação: do é proibido reprovar ao é preciso garantir a aprendizagem. São Paulo,
Libertad, 1998
VASCONCELLOS, Celso dos S. Para onde vai o professor? Resgate do professor
como Sujeito de transformação .São Paulo: Libertad,1995.
VASCONCELOS, Geni A. (Org.) Como me fiz professora. Rio de Janeiro, DP&A,
2000
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WINNICOTT, D. W. O brincar & a realidade. Rio de Janeiro, Editora Imago, 1975
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre, Artmed Editora,
1998

Psicólogo

I -  SAÚDE PÚBLICA
Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde. Municipalização.
Saúde Mental no contexto de Saúde Pública.
Trabalho em equipes multiprofissional e interdisciplinar.
Programa de saúde – Interface com o Programa de Saúde Mental.
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Práticas alternativas em Saúde Mental
II – PSICOLOGIA
Atendimento à criança e adulto.
Psicopatologia (Neuroses e Psicoses)
Processo de ensino-aprendizagem.
Psicologia do desenvolvimento.
Deficiência mental.
Alcoolismo. Dependência química
Diagnóstico. Avaliação Psicológica
Terapia individual e terapia grupal.
Terapia de família.
Terapia breve.
Psicologia Institucional
Teoria Winnicotiana  - Delinqüência
Processo Grupal
Psicologia Social e Comunitária
Família Sistêmica

Repórter Redator I

Conteúdo programático: teoria da comunicação, o processo de comunicação, a
 noticia institucional, código de ética do jornalista, assessoria de
imprensa e suas atividades no campo organizacional, público, empresarial e
institucional, gerenciamento de crise, comunicação interna e externa,
critérios de noticiabilidade, técnicas de redação.

BIBLIOGRAFIA BASICA
CHINEM, Rivaldo. Assessoria de Imprensa - como fazer. São Paulo: Summus,
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KOPPLIN, Elisa e FERRARETO, Luiz Artur. Assessoria de imprensa: teoria e
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1994.
LOPES, Boanerges. Abaixo o nada a declarar! O assessor de imprensa na era
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LORENZON, Gilberto e MAWAKDIYE, Alberto. Manual de Assessoria de Imprensa.
 Campos de Jordão/SP, Editora Mantiqueira, 2002.
MAFEI, Maristela. Assessoria de imprensa - como se relacionar com a mídia.
 São Paulo: Contexto, 2004
SOBREIRA, Geraldo. Como lidar com os jornalistas. São Paulo, Geração
Editorial, 1993.
TORQUATO DO REGO, Francisco Gaudêncio. Comunicação Empresarial/
Comunicação  Institucional. São Paulo, Summus Editorial, 1986.
PENA, Felipe. Teoria do Jornalismo. São Paulo: Editora Contexto, 2005.

Técnico em Agrimensura
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Conhecimentos de rotina de levantamento topográfico; interpretação de projetos,
realização de medições e domínio do instrumental de agrimensura. Conhecimentos
de cálculos de agrimensura. Elaboração de mapas topográficos. Conhecimentos
relativos a padrões de qualidade e segurança nos trabalhos de arruamento, estradas,
obras hidráulicas e outras.

Técnico em Radiologia

Noções de anatomia e fisiologia humana;
Produção dos raios X;
Componentes do aparelho de raios X;
Fatores Radiológicos: Penetração, Focalização, Distância, Posicionamento;
Meios de Produção;
Componentes da Câmara Escura: Revelação, Fixação de filmes radiográficos;
Principais técnicas dos diferentes sistemas ósseo: Articular, Respiratório, Circulatório,
Digestivo, Urinário;
Planigrafia técnica;
Deveres éticos e profissionais do técnico de radiologia.

Técnico de Contabilidade

Contabilidade Geral: Conceitos e finalidades
Plano de contas: Conceitos e classificação
Procedimentos básicos segundo o método das Partidas Dobradas
Noções de Débito e Crédito
Atos e Fatos Contábeis: Diferença, conceito, tipos de fatos
Analise de balanços
Escrituração
Balancete e Razonete
Demonstrações Financeiras
Conciliação Bancária
Livros Contábeis
Patrimônio
Encerramento do Exercício
Apuração de Resultado do Exercício
Contabilidade Pública
Lei n° 4.320/64 (atualizada)
Sistemas da Contabilidade Pública
Receita e Despesa Pública
Execução da Despesa
Tipos de empenhos
Registros Contábeis da Organização Pública
Orçamento Público
Levantamento de Balanços
Regimes Contábeis
Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária
Livros:
Contabilidade Pública: Teoria e Prática – Heilio Kohama – Editora Atlas
Contabilidade Introdutória – Equipe de Professores da FEA/USP – Editora Atlas
Contabilidade Básica – José Carlos Marion – Editora Atlas
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Técnico de Laboratório

Instrumento uso e funcionamento: microscópio, espectrofotômetro, balança analítica,
centrífofuga, etc;
Conhecimentos de: coleta de material, preparo de vidraria para técnicas, preparo de
corantes, preparo de soluções, esterilização e desinfecção, preparo de lâminas para
observação microscópica;
Bacteriologia (microbiologia): preparação de esfregaços bacteriológicos, preparação
de meios de cultura, métodos gerais para estudo das bactérias, noções de
bacteriologia;
Parasitologia: preparo de fezes para exame, noções dos ciclos parasitários,
identificação de parasitas, conceito de hospedeiro intermediário e definitivo;
Sorologia: noções básicas de antígeno/anticorpo, diagnósticos laboratoriais mais
comuns (PCR.tipagem sangüínea fator RH, VDRL, teste de gravidez, etc.),
separação de soro e plasma;
Bioquímica: dosagens de glicose, triglicérides, colesterol, ácido úrico, uréia, etc,
análise de urina;
Hematologia: coagulograma, VHS, noções gerais de preparo de lâmina e contagem
específica das células sangüíneas, determinação dos índices hematimétricos, noções
gerais do processo de coagulação.
Bromatologia: Nutrientes dos alimentos, umidade, outros.
Entomologia: Principais vetores transmissores de zoonoses.
Análise de Alimentos: Microscopia, Microbiologia e físico-químico

Técnico em Higiene Dental

Políticas de Saúde e de Saúde Bucal
Evolução do Sistema Nacional de Saúde
Municipalização dos Serviços de Saúde
SUS
I Conferência Nacional de Saúde Bucal
Legislação e atribuições do ACD e do THD
Biossegurança
Anti-sepsia e assepsia do consultório Odontológico
Esterilização e desinfecção no consultório Odontológico
Produtos para desinfecção e esterilização
Equipamentos de proteção individual
Materiais Equipamento e Instrumental Odontológico
Principais materiais e instrumentos Odontológico e sua esterilização
Controle de estoque e abastecimento da clínica
Lubrificação do equipamento
Cuidados com substâncias tóxicas
Técnicas Auxiliares de Odontologia
Técnicas de trabalho de 04 e 06 mãos
Técnicas de manipulação de materiais Odontológico
Preparo de bandejas clínica
Aplicação de cariostáticos
Aplicação tópica de flúor
Programas de educação e prevenção em Saúde Bucal
Remoção de tártaro, raspagem e polimento coronário
Inserção e escultura de substâncias restauradoras
Acabamento e polimento de restaurações
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Educação em Saúde Bucal
Orientação sobre dieta
Orientação sobre higiene bucal
Produtos para higiene bucal
Produtos fluoretados
Orientação pré e pós operatória
Aplicação de escovação supervisionada
Fluoretação de águas de abastecimento público em seu controle
Bibliografia:
THD E ACD
Apostilas dos cursos de ACD e THD – Projeto Larga Escala – Secretaria Estadual da
Saúde
Apostilas dos cursos de ACD e THD – Centro de Formação dos Trabalhadores da
Saúde – Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (CEFOR).

Técnico de Segurança do Trabalho

Prevenção de acidentes; Serviços Especializados de Segurança e Medicina do
Trabalho e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; Equipamentos de Proteção
Individual e Medidas de Proteção Coletiva; Prevenção e controle de sinistros;
Segurança no trabalho com eletricidade;  Segurança no transporte, movimentação,
armazenamento e manuseio de materiais; Segurança em caldeiras e vasos de
pressão; Ergonomia do Trabalho; Doenças profissionais e do trabalho; Primeiros
Socorros;  Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho; Sinalização de
segurança; Prevenção e controle de perdas; Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais; Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional; Insalubridade e
Periculosidade; Ética Profissional; Estatística de Acidentes – NBR 14.280 –
Associação Brasileira de Normas Técnicas –ABNT; Sistema Único de Saúde (SUS) e
Municipalização; Legislação em Saúde do Trabalhador e pertinentes ao SUS:
Normas Regulamentadoras – NR, da Legislação de Segurança e Medicina do
Trabalho (NR- 1,3,4,5,6 7,9,10,11,13,15,16,17,18,23,24,26,28,31 e 32) - Lei nº 6.514,
de 22 de dezembro de 1977; Constituição da República Federativa do Brasil, Título
VIII, Capítulo II, seção II Da Saúde, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e Lei nº
8.142, de 28 de dezembro de 1990. Capítulo V – Do Meio Ambiente; Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, Capítulo V, da Segurança e da Medicina do Trabalho;
Código Sanitário do Estado de São Paulo.Título II – Saúde e Trabalho; Código de
Saúde do Estado de São Paulo, 1995. Título I, Capítulo IV, Seção IV, dos Locais de
Trabalho; Norma operacional de saúde do trabalhador (Portaria  MS n.3908 de 30 de
outubro de 1998; Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do Trabalhador
(Portaria MS 3120 de 1 de julho de 1998 );  A segurança e saúde no trabalho nas
seguintes normas internacionais da Organização Internacional do Trabalho (OIT) :
Convenção nº 139 - Prevenção e o Controle de riscos profissionais causados pelas
substâncias ou agentes cancerígenos (Decreto nº 157 de 02 de julho de 1991).
      Convenção nº 148 - Proteção dos trabalhadores contra os riscos profissionais
devido à  contaminação do ar, ao ruído, às vibrações no local de trabalho (Decreto nº
93413 de 15 de outubro de 1986); Convenção nº 155 - Segurança e saúde dos
trabalhadores (Decreto nº 1254 de 29 de setembro de 1994); Convenção nº 174 -
Prevenção de acidentes ampliados; A legislação da Previdência Social aplicada ao
acidente do trabalho; Lei nº 8212 de 24 de julho de 1991 e o Decreto nº 2173 de 05
de março de 1997; Lei nº 8213 de 24 de julho de 1991 e o Decreto nº 2172 de 05 de
março de 1997.
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Telefonista – de regulação médica

Noções de Informática ( Pacote Office )
Portaria GM/MS 2048 de 05 de novembro de 2002 – Regulamento Técnico dos
Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência
Compreender seus conceitos, compreender o papel do médico regulador de urgência
e os fluxos da central de regulação;
Conhecer as funções do telefonista auxiliar de regulação médica e do rádio operador.
Sistema Único de Saúde  e Municipalização
- 8ª Conferência Nacional de Saúde
- Constituição Federal - Seção II da Saúde, Capitulo II da Seguridade Social , Título
VIII  Da Ordem Social
- Lei 8080/90 e Lei 8.142/90
- Norma operacional da Assistência à Saúde/SUS Portaria Nº 95 , de 26 de janeiro de
2001
- Portaria MS/GM 1863, de 29 de setembro de 2003
Portaria MS/GM  1864, de 29 de setembro de 2003
Lei 8.080/90;  Lei 8142/90.

Terapeuta Ocupacional

Compreensão crítica da história da terapia ocupacional no Brasil. Ergoterapia e a
assistência asilar.
Conceitos básicos de terapia ocupacional socioterápica.
Conceitos e idéias básicas dos modelos de terapia ocupacional que se fundamentam
nas linhas psicológicas, terapia ocupacional psicodinâmica  e jungiana.
Conceitos e idéias que fundamentam a terapia ocupacional das críticas ao sistema
segregativo e asilar, isto é, das práticas de transformação institucional.
A idéia do trabalho como recurso de terapia ocupacional.
Conceito de reabilitação e as propostas alternativas de atenção à saúde da
população assistida em terapia ocupacional
A problemática da efetivação da cidadania da população assistida em terapia
ocupacional.,  pessoas portadoras de deficiências e doentes mentais.
Políticas de saúde mental, e referentes à saúde das pessoas portadoras de
deficiências.
Os modelos de terapia ocupacional referentes ao atendimento às pessoas portadoras
de deficiência  física e/ou sensorial (modelo neurológico e cinesiológico), bem como
as abordagens corporais globalizantes (Gerda Alexander), Noshe Faldenkrais, Petho
Sandor).
O papel das unidades extra-hospitalares (U.B.S.),  centro de convivência hospitais-
dia e centro de referência diante da questão da não internação do paciente
psiquiátrico e da não institucionalização da pessoa portadora de deficiência física,
sensorial e/ou  mental.
A ação do terapeuta ocupacional na emergência psiquiátrica, enfermarias psiquiátrica
em hospitais gerais, assim como no tratamento hospitalar e ambulatorial de pessoas
portadoras de deficiências
A atuação do terapeuta ocupacional a atendimento ao bebê de alto risco e crianças
que apresentam retardo no desenvolvimento neuro-psicomotor.
Análise crítica da reabilitação ocupacional no Brasil.
Análise crítica da assistência e da atuação da terapia ocupacional no contexto da
assistência às pessoas portadoras de deficiência mental em nosso país.
Análise das relações entre saúde e trabalho.
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Tratador de Animais

A preservação do meio ambiente e saneamento básico.
Higiene no trato com animais. Zoonoses: Conceito. Principais doenças transmitidas
por animais domésticos e seus riscos ( cão, gato, cavalo, bovino, suíno, caprinos).
Responsabilidade para com o animal.
Noções básicas sobre o Sistema Único de Saúde – SUS- princípios, objetivos do
SUS, atribuições, doutrinas e competências.
lei nº 11.977 de 25 de agosto de 2005
Lei 8080/90
Lei 8142/90

Veterinário

Estatística Vital: Definições e conceitos; Levantamento de dados; Estatísticas de
morbilidade: Prevalência, Incidência; Proporções, coeficientes, Índices utilizados em
estudos de saúde; Coeficientes ou taxas de mortalidade, morbilidade e letalidade:
Gerais, Específicos, Bio Estatística Aplicada a Saúde Pública: Apuração e
levantamento de dados: Levantamento de dados; Identificação de tipos variáveis;
Tabelas de freqüência; Representação gráfica; Análise de distribuição de
freqüências: Doenças Infecto Contagiosas de Importância em Saúde Pública
Veterinária: Determinadas por bactérias: Estreptocociases; Tuberculose;
Pasteurelose; Estafilococciases; Brucelose; Salmoneloses; Shigueloses; Febre
Maculosa; Vibriose; Leptospirose; Determinadas por vírus: Raiva; Encefalites
equinas; Anemia Infecciosa Eqüina; Aftosa; Influenza Aviária; Determinadas por
protozoários: Leishmaniose; Toxoplasmose; Tripanosmiase;  Determinadas por
Nematóides: Triquinelose; Ascaridíase; Ancilostomíase; Determinadas por
trematóides: Esquistossomoses; Cercarioses; Determinadas por cestóides: Teníase;
Cisticercoses; Equinococoses. Epidemiologia: Conceitos; Cadeia Epidemiológica.
Controle Sanitário de Alimentos: Intoxicações e toxi-infecções de origem alimentar;
Profilaxia das intoxicações e toxi-infecções alimentares. Zoonoses: Conceituação e
classificação de zoonoses; Controle da raiva; Controle de roedores; Controle de
vetores. Controle de Produtos de Uso Médico Veterinário. Clínica e Cirúrgica
Veterinárias. Sistema Único de Saúde.

Anexo III
Descrição das principais atribuições

Códig
o Cargo Descrição sumária das principais atribuições

1 Agente Ambiental

Monitorar grupos de visitantes nas reservas naturais do
município; realizar campanhas educativas nas áreas de
mananciais com visitas às residências; participar da elaboração e
execução de atividades educativas em áreas de ocupação
irregular e precária; participar de campanhas educativas sobre
resíduos sólidos; elaborar relatórios de atendimentos de visitas,
ocorrências e do resultado das operações de fiscalização e
educação ambiental; fiscalizar o cumprimento de legislação
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Códig
o Cargo Descrição sumária das principais atribuições

pertinente relacionada à preservação e conservação do
patrimônio histórico e ambiental; realizar vistorias de rotina ou de
emergência; aplicar sanções e penalidades previstas na
legislação pertinente - respeitadas suas atribuições e
competências; atender ao munícipe; atuar conjuntamente com
outras áreas da Prefeitura etc. e executar qualquer outra atividade
que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições
pertinentes ao cargo e área.

2 Agente de Saúde

Atender, orientar, acompanhar e realizar atividades preventivas,
educativas e corretivas junto à comunidade, relativas à saúde;
fiscalizar, vistoriar e executar qualquer outra atividade que, por
sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições
pertinentes ao cargo e área.

3
Agente Fiscal de
Tributos Imobiliários

Avaliar, analisar e acompanhar a planta genérica de valores de
bens imóveis; realizar vistorias e fiscalização em diversas áreas e
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

4 Agente Fiscal de
Tributos Mobiliários

Fiscalizar tributos mobiliários arrecadados no município, realizar
vistoria em estabelecimentos, lavrar notificação, autos de infração
e outros termos de fiscalização e executar qualquer outra
atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das
atribuições pertinentes ao cargo e área.

5 Analista de Sistemas
Pleno

Desenvolver e implantar novas tecnologias e manutenção de
sistemas e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

6 Analista de Software
Pleno

Disponibilizar informações aos usuários internos e externos do
departamento de informática; desenvolver novas alternativas e
tecnologias; administrar e monitorar os acessos e executar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

7 Arquiteto II

Elaborar estudo para desenvolvimento de projetos arquitetônicos;
acompanhar e fiscalizar a execução das obras e executar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

8 Assistente Social I

Realizar levantamentos, visitas, atendimentos, entrevistas e
orientações às famílias e comunidades; mapear as necessidades
e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

9 Auditor III

Examinar e elaborar cálculo de precatórios judiciais e trabalhista,
bem como de medição de obras e serviços de terceiros; emitir
parecer técnico sobre os valores apontados; realizar conferência
de cálculos, auditoria contábil, assessorar diversas áreas da
Prefeitura e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

10 Auxiliar
Administrativo II

Elaborar e formalizar processos e contratos; atender servidores e
munícipes; realizar despachos administrativos e operacionalizar
sistemas internos, realizar controles; elaborar relatórios e
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

11 Auxiliar de Banco de
Sangue

Executar tarefas no setor hematológico, como coleta, tipagem,
transfusões de sangue e outras afins, utilizando instrumentos e
métodos apropriados e sob supervisão médica, para possibilitar
diagnósticos e atender a outras prescrições e executar qualquer
outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito
das atribuições pertinentes ao cargo e área.

12 Auxiliar de Biblioteca
Atender os usuários da biblioteca; promover a organização e
conservação do acervo e executar qualquer outra atividade que,
por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições
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Códig
o Cargo Descrição sumária das principais atribuições

pertinentes ao cargo e área.

13 Auxiliar de Compras
Realizar processos de compra, cotação de produtos e serviços e
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

14
Auxiliar de
Enfermagem

Auxiliar a equipe médica no atendimento aos servidores e
pacientes; realizar cuidados gerais de higienização; controle dos
sinais vitais; administração de medicação e executar qualquer
outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito
das atribuições pertinentes ao cargo e área.

15 Auxiliar de Farmácia

Organizar e distribuir medicamentos aos pacientes; controlar
estoques; providenciar reposições e executar qualquer outra
atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das
atribuições pertinentes ao cargo e área.

16
Auxiliar de Recursos
Humanos II

Realizar agendamentos, convocações, solicitações; conferir
documentações; acompanhar processos; prestar atendimento aos
servidores; elaborar programações, relatórios, controles e
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

17  Bibliotecário

Responsável pelo acervo de obras; catalogar; conservar; realizar
registros, controles, movimentações de livros e outros e executar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

18 Biólogo

Identificar, alojar e classificar animais de importância médica para
futura utilização em pesquisa e executar qualquer outra atividade
que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições
pertinentes ao cargo e área.

19 Biomédico

Analisar exames laboratoriais; analisar soros sanguíneos;
detectar processos infecciosos; efetuar bacterioscopia e executar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

20 Carpinteiro

Desenvolver, executar serviços gerais nas áreas de manutenção,
com artigos de madeira, concreto e executar qualquer outra
atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das
atribuições pertinentes ao cargo e área.

21 Copeiro I
Promover organização e limpeza nos serviços de copa e executar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

22 Dedetizador

Dedetizar terrenos baldios e órgãos públicos para a eliminação de
vetores e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

23 Economista I

Elaborar e efetuar adequações no orçamento do município;
acompanhar fluxos financeiros; elaborar planilhas; desenvolver
cálculos, previsões e executar qualquer outra atividade que, por
sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições
pertinentes ao cargo e área.

24 Educador de Saúde
Pública

Desenvolver trabalhos educativos no âmbito da saúde pública e
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

25 Eletricista I

Realizar trabalhos de manutenção elétrica nas diversas
instalações, aparelhos e equipamentos públicos e executar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

26 Eletricista de Autos

Montar e reparar as instalações elétricas e o equipamento auxiliar
de veículos automotores, como automóveis, caminhões e outros
similares, orientando-se por plantas, esquemas e especificações
e utilizando ferramentas comuns e especiais, aparelhos de
medição e outros utensílios, para atender à implantação e
conservação da instalação elétrica desses veículos e executar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no
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o Cargo Descrição sumária das principais atribuições

âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

27 Eletrotécnico

Executar tarefas relativas ao planejamento, avaliação e controle
de projetos de instalações, aparelhos e equipamentos elétricos,
orientando-se por plantas, esquemas, instrução e outros
documentos específicos e utilizando instrumentos apropriados
para efetuar instalações elétricas e executar qualquer outra
atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das
atribuições pertinentes ao cargo e área.

28
Engenheiro I -
Agrônomo

Planejar atividades do trabalho; elaborar estudos e projetos;
participar no desenvolvimento de processos; realizar projetos;
operar sistemas elétricos; executar manutenção; treinar pessoas;
assegurar a qualidade de produtos e serviços; aplicar normas e
procedimentos de segurança no trabalho e executar qualquer
outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito
das atribuições pertinentes ao cargo e área.

29 Engenheiro I - Civil
Elaborar projetos, fiscalizar, acompanhar obras civis e executar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

30 Engenheiro I -
Sanitarista

Elaborar; executar projetos de engenharia civil relativo a obras e
instalações destinadas ao saneamento básico estudando
características e especificações e preparando orçamento de
custos, recursos necessários, técnicas de execução e outros
dados, para assegurar a construção, funcionamento, manutenção
e reparo do sistema de abastecimento de água e sistemas de
esgoto, dentro dos padrões técnicos exigidos  e executar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

31 Encanador II

Realizar manutenção e instalação de equipamentos,
encanamentos, instalações hidráulicas para diversos próprios
públicos e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

32 Enfermeiro I

Supervisionar procedimentos técnicos e coordenar equipes de
enfermagem; controlar e requisitar materiais e medicamentos;
participar de programas e planejamentos; prestar cuidados de
enfermagem sempre que necessário e executar qualquer outra
atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das
atribuições pertinentes ao cargo e área.

33
Engenheiro de
Segurança do
Trabalho

Controlar perdas potenciais e reais de processos, produtos e
serviços ao identificar; determinar e analisar causas de perdas,
estabelecendo plano de ações preventivas e corretivas;
desenvolver, testar e supervisionar sistemas, processos e
métodos industriais; acompanhar atividades de segurança do
trabalho e do meio ambiente; planejar empreendimentos e
coordenar equipes, treinamentos e atividades de trabalho; emitir e
divulgar documentos técnicos como relatórios, mapas de risco e
contratos e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

34 Fiscal de
Loteamento

Fiscalizar, vistoriar, notificar, embargar e multar os loteamentos
do município e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

35 Fiscal de Obras
Particulares

Fiscalizar, vistoriar, notificar, embargar e multar obras
particulares; emitir pareceres sempre que necessário e executar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

36 Fiscal de Rendas
Municipal

Fiscalizar estabelecimentos comerciais e industriais; efetuar
levantamento econômico das empresas; estimar valores para
recolhimento de impostos e executar qualquer outra atividade
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que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições
pertinentes ao cargo e área.

37 Fisioterapeuta

Avaliar pacientes em suas funções músculo esqueléticas,
neurológicas e cardio-respiratórias estabelecendo os padrões de
conduta e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

38 Fonoaudiólogo

Realizar orientação preventiva e atendimento clínico na área de
fonoaudiologia; realizar triagem, exames e avaliação; elaborar
diagnósticos e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

39 Funileiro

Analisar o veículo a ser reparado, realizar o desmonte e
providenciar materiais, equipamentos, ferramentas e condições
necessárias para o serviço; preparar a lataria do veículo e as
peças para os serviços de pintura; confeccionar peças simples –
se necessário, para pequenos reparos; auxiliar na pintura e
montar o veículo; trabalhar seguindo normas de segurança,
higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente e executar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

40 Geógrafo I

Atualizar o cadastro de logradouros e cartografia do município;
elaborar, em estação gráfica, mapas temáticos, de zoneamento e
de áreas em geral e executar qualquer outra atividade que, por
sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições
pertinentes ao cargo e área.

41 Lactarista

Preparar dieta e/ou complementos alimentares conforme
prescrição médica, para crianças do berçário e pediatria; manter
arrumação e limpeza do lactário e executar qualquer outra
atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das
atribuições pertinentes ao cargo e área.

42 Mecânico de Autos
Efetuar a manutenção mecânica dos veículos da frota e executar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

43
Médico -
Anestesiologista
Plantonista

Verificar exames e condições gerais dos pacientes no pré-
operatório; ser responsável pelo ato anestésico-cirúrgico durante
a intervenção cirúrgica e no pós-operatório; monitorar as
condições gerais do paciente e executar qualquer outra atividade
que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições
pertinentes ao cargo e área.

44 Médico - Auditor
Diarista

Controlar e avaliar os recursos e procedimentos adotados; zelar
pela manutenção do padrão de qualidade dos serviços de saúde;
detectar eventuais distorções e propor medidas para melhor o
desempenho e resolutividade dos serviços médicos; poderá
requerer relatório ao auditado; quando for necessário promover
auditoria e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

45
Médico -
Cancerologista -
Diarista

Realizar atendimento na área de cancerologia; desempenhar
funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos,
exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos
pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

46

Médico -
Cardiologista -
Diarista – com
especialização em
ecocardiograma

Realizar atendimento na área de cardiologia; desempenhar
funções da especialidade em ecocardiograma, além da medicina
preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico,
terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer
outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito
das atribuições pertinentes ao cargo e área.
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47 e
48

Médico -
Cardiologista -
Diarista e Plantonista

Realizar atendimento na área de cardiologia; desempenhar
funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos,
exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos
pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

49
Médico - Cirurgião
Cabeça e Pescoço -
Diarista

Realizar atendimento na área de cirurgia; desempenhar funções
da especialização em cabeça e pescoço e da medicina preventiva
e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico,
terapêutica e acompanhamento dos pacientes e executar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

50
Médico - Cirurgião
Geral - Diarista

Realizar atendimento na área de cirurgia; desempenhar funções
da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames,
diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

51 e
52

Médico - Clínico
Geral - Diarista e
Plantonista

Realizar atendimento na área clínica; desempenhar funções da
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames,
diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

53
Médico -
Coloproctologista -
Diarista

Realizar atendimento na área de coloproctologia; desempenhar
funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos,
exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos
pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

54 Médico - de Urgência
- Diarista

Realizar atendimento de urgência; desempenhar funções da
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames,
diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

55 Médico - do Trabalho
- Diarista

Realizar atendimento na área da Medicina do Trabalho;
desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; realizar
atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica,
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra
atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das
atribuições pertinentes ao cargo e área.

56
Médico -
Endoscopista -
Plantonista

Realizar atendimento na área de endoscopia; desempenhar
funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos,
exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos
pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

57

Médico - com
especialização em
Medicina Fetal -
Diarista

Realizar atendimento na área clínica; desempenhar funções da
especialidade em medicina fetal; da medicina preventiva e
curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica,
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra
atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das
atribuições pertinentes ao cargo e área.

58 Médico - Geriatra -
Diarista

Realizar atendimento na área de geriatria; desempenhar funções
da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames,
diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

59
Médico -
Ginecologista -
Diarista

Realizar atendimento na área de ginecologia; desempenhar
funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos,
exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos
pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua
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natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

60
Médico –
Hematologista –
Diarista

Realizar atendimento na área de hematologia; desempenhar
funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos,
exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos
pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

61
Médico - Intensivista
- Diarista

Realizar atendimento na área de atendimento intensivo;
desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; realizar
atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica,
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra
atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das
atribuições pertinentes ao cargo e área.

62
Médico -
Mastologista -
Diarista

Realizar atendimento na área de mastologia; desempenhar
funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos,
exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos
pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

63
Médico -
Neurologista -
Diarista

Realizar atendimento na área de neurologia; desempenhar
funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos,
exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos
pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

64 e
65

Médico - Ortopedista
- Diarista e
Plantonista

Realizar atendimento na área de ortopedia; desempenhar funções
da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames,
diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

66
Médico -
Otorrinolaringologista
-Diarista

Realizar atendimento na área de otorrinolariongologia;
desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; realizar
atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica,
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra
atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das
atribuições pertinentes ao cargo e área.

67

Médico - Clínico -
para serviço de
atendimento médico
de urgência
(regulação e
intervenção) -
Plantonista

Realizar atendimento clínico nos serviços de atendimento médico
de urgência, regulação e intervenção; desempenhar funções da
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames,
diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

68 Médico - Pediatra -
Plantonista

Realizar atendimento na área de pediatria; desempenhar funções
da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames,
diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

69
Médico –
Pneumologista –
Diarista

Realizar atendimento na área de pneumologia; desempenhar
funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos,
exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos
pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

70 Médico - Psiquiatra -
Diarista

Realizar atendimento na área de psiquiatria; desempenhar
funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos,
exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos
pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
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cargo e área.

71
Médico - Sanitarista -
Diarista

Realizar atendimento na área sanitária; desempenhar funções da
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames,
diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

72 e
73

Médico -
Ultrassonografista -
Diarista e Plantonista

Realizar atendimento na área de ultrassonografia; desempenhar
funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos,
exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos
pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

74 Motorista

Transportar pessoas, materiais, aparelhagem e outros em
veículos da municipalidade e executar qualquer outra atividade
que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições
pertinentes ao cargo e área.

75
Motorista - para
condução de veículo
terrestre de urgência

Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento
e transporte de pacientes; conhecer integralmente o veículo e
realizar manutenção básica do mesmo; estabelecer contato
radiofônio (ou telefônico) com a central de regulação médica e
seguir suas orientações; conhecer a malha viária local; conhecer
a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados
ao sistema assistencial local; auxiliar a equipe de saúde nos
gestos básicos de suporte à vida; auxiliar a equipe nas
imobilizações e transporte de vítimas; realizar medidas de
reanimação cardiorespiratória básica; identificar todos os tipos de
materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim
de auxiliar a equipe de saúde e executar qualquer outra atividade
que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições
pertinentes ao cargo e área.

76 Nutricionista

Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios
e enfermos); planejar, organizar, administrar e avaliar unidades
de alimentação e nutrição; efetuar controle higiênico-sanitário;
participar de programas de educação nutricional; planejar e
ministrar cursos e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

77 Odontólogo

Realizar atendimento odontológico aos usuários; orientar e
esclarecer sobre higiene bucal; participar de programas,
campanhas educativas e preventivas e executar qualquer outra
atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das
atribuições pertinentes ao cargo e área.

78 Operador de
Caldeira

Operar equipamentos de geração de vapor-caldeira, utilizado
pelas áreas de lavanderia e cozinha e executar qualquer outra
atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das
atribuições pertinentes ao cargo e área.

79 Operador de
Microfilmagem

Realizar operações de microfilmagem de documentos e executar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

80 Operador de Rádio -
Comunicação

Operar o serviço central de rádio comunicação para atendimento
de chamadas telefônicas de emergência, acidentes de trânsito,
defesa civil e outras chamadas de rádio e executar qualquer outra
atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das
atribuições pertinentes ao cargo e área.

81 Pedreiro

Desenvolver serviços de alicerces, rebocos, levantamento de
paredes em concreto, alvenaria e construir caixa d’água, de
esgoto, abrigos de ponto de ônibus e executar qualquer outra
atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das
atribuições pertinentes ao cargo e área.

82 Pintor Executar serviços gerais de pintura em próprios públicos,
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veículos, máquinas, guias, fachadas entre outros e executar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

83 Procurador

Responder pela formalização de processos administrativos;
elaborar petições, contestações e recursos em geral, a fim de
defender a Prefeitura nas diversas instâncias; prestar assessoria
às comissões de licitação; efetuar atendimento jurídico aos
munícipes e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

84
Professor de
Educação Física

Ministrar aulas de educação física para munícipes e servidores;
organizar eventos, campeonatos e executar qualquer outra
atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das
atribuições pertinentes ao cargo e área.

85
Professor Educação
Infantil e
Fundamental

Promover educação e a relação ensino-aprendizagem de
crianças; cuidar de alunos; planejar a prática educacional e
avaliar as práticas pedagógicas; organizar atividades; pesquisar;
interagir com a família e a comunidade, realizar tarefas
administrativas, ministrar aulas nas séries do Ensino
Fundamental; preparar aulas; efetuar registros burocráticos e
pedagógicos; participar na elaboração do projeto pedagógico;
planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais; atuar
em reuniões administrativas e pedagógicas; organizar eventos e
atividades sociais, culturais e pedagógicas e executar qualquer
outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito
das atribuições pertinentes ao cargo e área.

86 Psicólogo

Realizar atendimento psicológico grupal ou individual; realizar
exames, testes e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

87 Recepcionista
Hospitalar

Realizar trabalhos administrativos e de departamento pessoal;
recepcionar, orientar e encaminhar pacientes para atendimento;
realizar exames e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

88 Repórter Redator I

Divulgar a atuação da Prefeitura através da mídia escrita, falada e
televisiva e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

89 e
90

Segurança
Patrimonial –
Masculino /Feminino

Realizar a vigilância de próprios e veículos públicos; controlar a
circulação de funcionários e visitantes; efetuar vistoria; liberar
veículos e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

91 Servente Geral

Realizar limpeza geral de locais públicos; efetuar serviços de
copa, auxiliar na instalação, montagem de equipamentos,
transporte de materiais para vários locais e executar qualquer
outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito
das atribuições pertinentes ao cargo e área.

92 Soldador

Operar equipamento de solda elétrica e/ou oxiacetilênico,
escolhendo material adequado, juntando chapas, vigas, reparar
vazamentos, confeccionar peças, etc., aplicar estritas normas de
segurança; organizar ferramentas, local de trabalho e meio
ambiente e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

93 Técnico em
Agrimensura

Responsável pelo levantamento topográfico planialtimétrico e
cadastral de áreas públicas, acompanhamento de processos
judiciais e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
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cargo e área.

94
Técnico em
Radiologia

Realizar exames radiológicos; vistoriar equipamentos e executar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

95
Técnico de
Contabilidade

Realizar lançamentos contábeis, responder pela emissão de
balancetes, relatórios e executar qualquer outra atividade que, por
sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições
pertinentes ao cargo e área.

96
Técnico de
Laboratório

Realizar, analisar exames laboratoriais e executar qualquer outra
atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das
atribuições pertinentes ao cargo e área.

97
Técnico em Higiene
Dental

Executar serviços auxiliares em odontologia e instrumentação;
realizar programas de educação e prevenção na área de higiene
dental e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza,
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e
área.

98
Técnico de
Segurança do
Trabalho

Elaborar, participar da elaboração e implementar política de
saúde e segurança no trabalho – SST; realizar auditoria,
acompanhamento e avaliação na área; identificar variáveis de
controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio
ambiente; desenvolver ações educativas na área de saúde e
segurança no trabalho; participar de perícias e fiscalizações e
integrar processos de negociação; participar da adoção de
tecnologias e processos de trabalho; auxiliar na documentação de
SST; investigar, analisar acidentes e recomendar medidas de
prevenção e controle e executar qualquer outra atividade que, por
sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições
pertinentes ao cargo e área.

99 Telefonista
Atender ligações telefônicas internas e externas e executar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

100 Telefonista - de
regulação médica

Atendimento telefônico às solicitações de auxílio provenientes da
população, nas centrais de regulação médica, devendo anotar
dados básicos sobre o chamado (localização, identificação do
solicitante, natureza da ocorrência); prestar informações gerais;
estabelecer contato radiofônico com ambulâncias e veículos de
atendimento pré-hospitalar; estabelecer contato com hospitais e
serviços de saúde de referência a fim de colher dados e trocar
informações; atender às determinações do médico regulador e
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

101 Terapeuta
Ocupacional

Atender, acompanhar, orientar na área de terapia ocupacional os
pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

102 Tratador de Animais

Cuidar, tratar e alimentar animais apreendidos e recolhidos no
canil municipal e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

103 Veterinário

Realizar atendimento veterinário; controlar as zoonoses;
organizar programas de combate e prevenção de doenças;
vistoriar e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.

104 Vidraceiro

Realizar manutenção de vidros em geral, nos diversos órgãos
públicos e executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área.


