
  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA 
EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO - 2006 

 
EDITAL N. 01 DE 16 DE  MARÇO DE 2006 

 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA, com sede à Praça Miguel Ortega, 439 – Parque 
Assunção – Taboão da Serra, faz saber que realizará em local, data e horário a serem divulgados oportunamente, 
Concurso Público para provimento de cargos pertencentes ao quadro de funcionários da Prefeitura do Município de 
Taboão da Serra, sob o regime Estatutário, que será regido pelas instruções especiais, parte integrante deste 
Edital, conforme determinado no artigo 37, Inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil e Lei 
Complementar Municipal nº 18/94, que será realizado pelo INSTITUTO ZAMBINI. 
 

I - DOS CARGOS, VAGAS, PRÉ-REQUISITOS, SALÁRIOS, 
CARGA HORÁRIA E TAXA DE INSCRIÇÃO. 

 

CARGOS 
TOTAL    

DE 
VAGAS * 

VAGAS 
RESERVADAS 

PARA 
DEFICIENTES ** 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

SALÁRIO  

BASE¹ 
PRÉ-REQUISITOS TIPO 

DEPROVA 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

AGENTE DE 
CONTROLE DE 
VETORES E 
ZOONOSES 

10 01 R$ 21,90 R$ 668,04 
Ensino 
Fundamental 
Completo 

Múltipla 
Escolha 40 

AGENTE SANITARISTA 06 01 R$ 21,90 R$ 527,22 
Ensino 
Fundamental 
Completo 

Múltipla 
Escolha 40 

ARQUITETO CIVIL 02 01 R$ 61,90 R$ 2.552,85 
Superior na área 
especifica com 
Registro no CREA 

Múltipla 
Escolha 

40 

ASSISTENTE SOCIAL 16 01 R$ 61,90 R$ 1.627,29 

Superior na área 
especifica com 
Registro no 
CRESS 

Múltipla 
Escolha 

30 

AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

18 01 R$ 31,90 R$ 715,83 

Ensino Médio 
Completo e registro 
no COREN como 
Aux. de 
Enfermagem 

Múltipla 
Escolha 

30 

BIÓLOGO 01 00 R$ 61,90 R$ 1.627,29 
Superior na área 
especifica com 
Registro no CRBIL 

Múltipla 
Escolha 40 

ENFERMEIRO 20 01 R$ 61,90 R$ 1.627,28 

Superior na área 
especifica com 
Registro no 
COREN. 

Múltipla 
Escolha 

30 

ENGENHEIRO CÍVIL 01 00 R$ 61,90 R$ 2.552,85 

Superior em 
Engenharia Civil 
com Registro no 
CREA 

Múltipla 
Escolha 40 

ENGENHEIRO DE 
TRÁFEGO 01 00 R$ 61,90 R$ 1.913,62 

Superior em 
Engenharia Civil, 
com Registro no 
CREA 

Múltipla 
Escolha 40 

FARMACÊUTICO 
BIOQUÍMICO 04 01 R$ 61,90 R$ 1.627,29 

Superior na área 
especifica com 
Registro no CRF 

Múltipla 
Escolha 40 

FISCAL DE OBRAS 10 01 R$ 61,90 R$ 1.171,09 

Curso Técnico em 
Edificações ou 
curso superior 
completo em 
Engenharia Civil ou 
Arquitetura. 

Múltipla 
Escolha 40 

FISCAL DE POSTURAS 
MUNICIPAIS 

20 01 R$ 31,90 R$ 1.171,09 Ensino Médio 
Completo 

Múltipla 
Escolha 

40 

FISCAL DE RENDAS 
MUNICIPAIS 10 01 R$ 61,90 R$ 2.749,50 

Superior completo 
em Ciências 
Contábeis, 
Econômicas, 
Jurídicas ou 
Administração de 
Empresas. 

Múltipla 
Escolha 40 

FONOAUDIÓLOGO 02 01 R$ 61,90 R$ 1.627,29 Superior na área Múltipla 30 



específica com 
Registro no CRFA. 

Escolha 

GUARDA MUNICIPAL 
FEMININO 

24 02 R$ 31,90 R$ 715,83 
Ensino 
Fundamental 
Completo. 

Múltipla 
Escolha 

40 

GUARDA MUNICIPAL 
MASCULINO 

36 02 R$ 31,90 R$ 715,83 
Ensino 
Fundamental 
Completo. 

Múltipla 
Escolha 

40 

MÉDICO 
CARDIOLOGISTA 02 01 R$ 61,90 R$ 1.627,28 

Superior em 
Medicina, registro 
no CRM e 
residência médica 
reconhecida pelo 
MEC na área 
especifica. 

Múltipla 
Escolha  20 

MÉDICO CIRURGIÃO 
GERAL 

02 01 R$ 61,90 R$ 1.627,28 

Superior em 
Medicina, registro 
no CRM e 
residência médica 
reconhecida pelo 
MEC na área 
especifica. 

Múltipla 
Escolha  

20 

MÉDICO CLÍNICO 
GERAL 

35 02 R$ 61,90 R$ 1.627,28 

Superior em 
Medicina, registro 
no CRM e 
residência médica 
reconhecida pelo 
MEC na área 
especifica. 

Múltipla 
Escolha  

20 

MÉDICO 
DERMATOLOGISTA 

02 01 R$ 61,90 R$ 1.627,28 

Superior em 
Medicina, registro 
no CRM e 
residência médica 
reconhecida pelo 
MEC na área 
especifica. 

Múltipla 
Escolha  

20 

MÉDICO 
ENDOCRINOLOGISTA 

02 01 R$ 61,90 R$ 1.627,28 

Superior em 
Medicina, registro 
no CRM e 
residência médica 
reconhecida pelo 
MEC na área 
especifica. 

Múltipla 
Escolha  

20 

MÉDICO GASTRO - 
ENTEROLOGISTA 

02 01 R$ 61,90 R$ 1.627,28 

Superior em 
Medicina, registro 
no CRM e 
residência médica 
reconhecida pelo 
MEC na área 
especifica. 

Múltipla 
Escolha  

20 

MÉDICO 
GINECOLOGISTA 

15 01 R$ 61,90 R$ 1.627,28 

Superior em 
Medicina, registro 
no CRM e 
residência médica 
reconhecida pelo 
MEC na área 
especifica. 

Múltipla 
Escolha 

20 

MEDICO LEGISTA 02 01 R$ 61,90 R$ 1.627,28 

Superior em 
Medicina, registro 
no CRM e 
residência médica 
reconhecida pelo 
MEC na área 
especifica. 

Múltipla 
Escolha 20 

MÉDICO 
NEONATOLOGISTA 02 01 R$ 61,90 R$ 1.627,28 

Superior em 
Medicina, registro 
no CRM e 
residência médica 
reconhecida pelo 
MEC na área 
especifica. 

Múltipla 
Escolha  20 

MÉDICO 
NEUROLOGISTA 

02 01 R$ 61,90 R$ 1.627,28 

Superior em 
Medicina, registro 
no CRM e 
residência médica 
reconhecida pelo 
MEC na área 
especifica. 

Múltipla 
Escolha  

20 

MÉDICO 15 01 R$ 61,90 R$ 1.627,28 Superior em Múltipla 20 



ORTOPEDISTA Medicina, registro 
no CRM e 
residência médica 
reconhecida pelo 
MEC na área 
especifica. 

Escolha  

MÉDICO OTORRINO -
LARINGOLOGISTA 02 01 R$ 61,90 R$ 1.627,28 

Superior em 
Medicina, registro 
no CRM e 
residência médica 
reconhecida pelo 
MEC na área 
especifica. 

Múltipla 
Escolha  20 

MÉDICO PEDIATRA 20 01 R$ 61,90 R$ 1.627,28 

Superior em 
Medicina, registro 
no CRM e 
residência médica 
reconhecida pelo 
MEC na área 
especifica. 

Múltipla 
Escolha  20 

MÉDICO 
PNEUMOLOGISTA 02 01 R$ 61,90 R$ 1.627,28 

Superior em 
Medicina, registro 
no CRM e 
residência médica 
reconhecida pelo 
MEC na área 
especifica. 

Múltipla 
Escolha  20 

MÉDICO PSIQUIATRA 10 01 R$ 61,90 R$ 1.627,28 

Superior em 
Medicina, registro 
no CRM e 
residência médica 
reconhecida pelo 
MEC na área 
especifica. 

Múltipla 
Escolha  

20 

MÉDICO 
REUMATOLOGISTA 

02 01 R$ 61,90 R$ 1.627,28 

Superior em 
Medicina, registro 
no CRM e 
residência médica 
reconhecida pelo 
MEC na área 
especifica. 

Múltipla 
Escolha  

20 

MÉDICO UROLOGISTA 02 01 R$ 61,90 R$ 1.627,28 

Superior em 
Medicina, registro 
no CRM e 
residência médica 
reconhecida pelo 
MEC na área 
especifica. 

Múltipla 
Escolha  

20 

MÉDICO 
VETERINÁRIO 

01 00 R$ 61,90 R$ 1.627,28 

Superior em 
Medicina 
Veterinária e 
registro no CRMV. 

Múltipla 
Escolha 

20 

NUTRICIONISTA 05 01 R$ 61,90 R$ 1.627,28 
Superior na área 
específica com 
Registro no CRN. 

Múltipla 
Escolha 

40 

OPERADOR DE 
TRÂNSITO 

35 02 R$ 21,90 R$ 768,59 
Ensino 
Fundamental 
Completo 

Múltipla 
Escolha 

40 

PROFESSOR I 100 05 R$ 61,90 R$ 668,04 

Licenciatura Plena 
em Pedagogia, 
com habilitação 
para Magistério 
das séries iniciais. 

Múltipla 
Escolha 

20 

PROFESSOR III - 
HISTÓRIA 

04 01 R$ 61,90 R$ 938,91 Superior Completo 
na área 

Múltipla 
Escolha 

20 

PROFESSOR III - 
GEOGRAFIA 

04 01 R$ 61,90 R$ 938,91 Superior Completo 
na área 

Múltipla 
Escolha 

20 

PROFESSOR III - 
PORTUGUÊS 

04 01 R$ 61,90 R$ 938,91 Superior Completo 
na área 

Múltipla 
Escolha 

20 

PROFESSOR III - 
MATEMÁTICA 04 01 R$ 61,90 R$ 938,91 Superior Completo 

na área 
Múltipla 
Escolha 20 

PROFESSOR III – 
CIÊNCIAS  

04 01 R$ 61,90 R$ 938,91 Superior Completo 
na área 

Múltipla 
Escolha 

20 

PROFESSOR III - 
INGLÊS 06 01 R$ 61,90 R$ 938,91 Superior Completo 

na área 
Múltipla 
Escolha 20 

PROFESSOR III - 
INFORMÁTICA 

05 01 R$ 61,90 R$ 938,91 Superior Completo 
na área 

Múltipla 
Escolha 

20 

PROFESSOR III – 
EDUCAÇÃO 

04 01 R$ 61,90 R$ 938,91 Superior Completo 
na área 

Múltipla 
Escolha 

20 



ARTISTICA 

PROFESSOR 
ADJUNTO 

12 01 R$ 61,90 R$ 668,04 

Licenciatura Plena 
em Pedagogia, 
com habilitação 
para Magistério 
das séries iniciais. 

Múltipla 
Escolha 

20 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

06 01 R$ 61,90 R$ 938,90 Superior Completo 
na área 

Múltipla 
Escolha 

20 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO 
ESPECIALIZADA 

09 01 R$ 61,90 R$ 938,90 

Licenciatura Plena 
em Pedagogia, 
com habilitação 
para Ensino 
Especializado. 

Múltipla 
Escolha 20 

PROGRAMADOR DE 
COMPUTADOR 

04 01 R$ 61,90 R$ 1.236,42 

Curso Técnico em 
Informática ou 
superior completo 
em Ciências da 
Computação. 

Múltipla 
Escolha 

40 

PSICÓLOGO 10 01 R$ 61,90 R$ 1.627,29 
Superior na área 
específica com 
Registro no CRP 

Múltipla 
Escolha 30 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

06 01 R$ 61,90 R$ 1.627,29 

Superior na área 
específica com 
Registro no 
CREFITO 

Múltipla 
Escolha 

30 

(*) Total de vagas (incluindo as reservadas para candidatos Portadores de Deficiência). 
(**) Reserva de Vagas para candidatos portadores de deficiência, em atendimento ao Decreto Federal nº 3.298/99. 
 1 - Para os cargos que exigem exclusivamente o nível superior, já está incluso no salário apresentado a gratificação por nível universitário, 
conforme Lei Complementar Municipal n. 18 de 1994. 

II - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1. O Concurso público destina-se ao provimento dos cargos, atualmente vagos, dos que vagarem ou forem 
criados dentro do prazo de validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período, bem como para cadastro 
de reserva desta Prefeitura.  
2. A descrição sumária dos cargos encontram-se no anexo I. 
 

III - DO LOCAL DE TRABALHO 
 
1. Os candidatos concorrerão às vagas a serem preenchidas nas unidades de serviço da PREFEITURA NO 
MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA. 

IV - DAS INSCRIÇÕES 
 
1. As inscrições poderão ser efetuadas, no período de 29 de março de 2006 a 28 de abril de 2006, pela 
Internet no endereço eletrônico www.zambini.org.br; pessoalmente ou através de procuração simples, 
exceto Sábado e Domingo,  das 10:00 horas  às 16:00 horas, nas seguintes agências do BANCO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO S.A. – SANTANDER  BANESPA: 
 

AGÊNCIA ENDEREÇO CIDADE 

1. TABOÃO DA SERRA Rua Do Tesouro, 198 - Centro - Taboão Da Serra - SP TABOAO DA SERRA 

2. PINHEIROS Rua Teodoro Sampaio 2258/68 - Pinheiros - São Paulo - SP SÃO PAULO 

3. HEITOR PENTEADO Rua Heitor Penteado, 1528 - Sumarezinho - Sao Paulo - SP SÃO PAULO 

4. LARGO 13 DE MAIO Av. Mario Lopes Leão 121 - Santo Amaro - São Paulo - SP SÃO PAULO 

5. CEAGESP Av Imperatriz Leopoldina, 1774 - Vl Leopoldina - São Paulo - SP SÃO PAULO 

6. VINTE E QUATRO DE MAIO Rua 24 De Maio 224 - Centro - São Paulo - SP SAO PAULO 

7. JARDIM BONFIGLIOLI Praça Isaí Leiner, 198 - Jardim Bonfiglioli - São Paulo - SP SAO PAULO 

8. REPÚBLICA Praca Da Republica 291 - Centro - Sao Paulo - SP SAO PAULO 

9. CIDADE DUTRA Av. Sen. Teotonio Vilela 1131 - Cid.Dutra - São Paulo - SP SAO PAULO 

10. RIO BRANCO Av Rio Branco, 408/426 - Centro - São Paulo - SP SAO PAULO 

11. BUTANTÃ Av Prof Francisco Morato,365- São Paulo - SP SAO PAULO 

12. SÃO JOÃO Av Duque De Caxias, 200 - Sta.Ifigenia - Sao Paulo - SP SAO PAULO 

13. VILA CAMPESINA Rua Narciso Sturlini 112 - Vila Bussocaba - Osasco - SP OSASCO 

14. OSASCO Rua D.Primitiva Vianco 556 - Centro - Osasco - SP OSASCO 

15. ITAPECERICA DA SERRA Av. Xv De Novembro, 60/72 - Centro - Itapecerica - SP ITAPECERICA 

16. EMBÚ - GUAÇÚ Rua Boa Vista 362 - Centro – Embu-Guacu - SP EMBU GUACU 

17. COTIA Av Prof José Barreto 173 - Centro - Cotia - SP COTIA 

18. CARAPICUÍBA Av Rui Barbosa, 374 - Centro - Carapicuíba - SP CARAPICUIBA 

19. BARUERI Av Dom Pedro II, 112 - Centro - Barueri - SP BARUERI 

20. ALPHAVILLE Al. Araguaia 631 - Alphaville - Barueri - SP BARUERI 



 
2. Para as inscrições presenciais, feitas nos endereços descritos acima, os candidatos deverão estar munidos de 
documento de identidade. Após preencherem corretamente a ficha de inscrição, deverão proceder o pagamento da 
mesma, sob pena de não participação no Certame. 
3. As inscrições via Internet através do endereço descrito acima, somente serão válidas após a confirmação 
bancária de seu pagamento, sendo permitido o pagamento on line, por meio de qualquer BANCO. Caso o 
candidato opte por não efetuar o pagamento via on line, deverá imprimir cópia do boleto bancário e dirigir-se a uma 
das Agências do BANCO SANTANDER BANESPA e proceder o pagamento normalmente. Não serão aceitas as 
inscrições pagas após o dia 28 de abril de 2006. 
4. As importâncias recolhidas no ato da inscrição, a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, 
em hipótese alguma, serão devolvidas aos candidatos, seja qual for o motivo alegado, não cabendo nenhum tipo 
de recurso. 
5. O Pagamento da taxa de inscrição deverá, preferencialmente, ser efetuado em espécie (dinheiro) ou 
pagamento eletrônico. A confirmação das inscrições realizadas em cheque ficarão aguardando a confirmação 
bancária respectiva. Caso o cheque volte, por qualquer motivo, a inscrição será considerada nula. 
6. O pagamento da taxa de inscrição pelo candidato implica aceitação tácita das condições exigidas para a 
inscrição no cargo pretendido e submetimento às normas expressas neste Edital. 
7. São condições para inscrever-se: ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da 
Constituição Federal; encontrar-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; não ter anteriormente 
contrato de trabalho rescindido por justa causa com a PREFEITURA; ter à data de encerramento das inscrições, 
idade mínima de 18 (dezoito) anos; não possuir antecedentes criminais, estar quite com as obrigações militares 
(somente candidatos do sexo masculino) conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital. 
8. São condições adicionais para inscrever-se ao cargo de Guarda Municipal Masculino e Feminino: ter idade 
entre 21 (vinte e um) e 40 (quarenta anos), possuir altura mínima de 1,70 m (um metro e setenta centímetros) 
quando do sexo masculino e 1,66 m (um metro e sessenta e seis centímetros) quando do sexo feminino, não 
possuir antecedentes criminais, comprovados pelos órgãos expedidores responsáveis, bem como nada ter que o 
desabone, comprovado através de investigação reservada, a ser feita pela Administração da Guarda Civil 
Municipal. 
9. Ao inscrever-se o candidato deverá indicar na Ficha de Inscrição o Nome e o Código de Opção do Cargo, 
conforme a tabela de Cargos disponível no endereço eletrônico www.zambini.org.br 
10. O preenchimento do campo Código da Opção do Cargo na Ficha de Inscrição, com código inexistente, poderá 
invalidar a inscrição, uma vez que impossibilita o preparo do material personalizado. 
11. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargo. 
12. Será permitida a inscrição por procuração, mediante entrega do respectivo mandato, acompanhado de cópia 
do documento de identidade do candidato e a apresentação de identidade do procurador. Deverá ser apresentada 
uma procuração para cada candidato e por cargo, a qual ficará retida. 
13. Ao candidato ou ao seu procurador será atribuída total responsabilidade pelas informações prestadas na Ficha 
de inscrição. 
14. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu 
procurador na Ficha de Inscrição, arcando o candidato com as conseqüências de eventuais erros de 
preenchimento daquele documento. 
15. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, condicional e/ou extemporânea. Verificado, a qualquer 
tempo, o recebimento da inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados, a mesma será  cancelada. 
16. Não poderão inscrever-se ex-empregados da PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA demitidos por justa 
causa. 
17. Será publicada no JORNAL DOS CONCURSOS E EMPREGOS e no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, a 
convocação dos candidatos para as provas objetivas, indicando local, data e horário de sua realização. Poderá ser 
verificado, também, pela Internet através do Site do INSTITUTO ZAMBINI: www.zambini.org.br 
18. O INSTITUTO ZAMBINI enviará Comunicados Informativos aos candidatos, de acordo com o endereço 
declinado na inscrição, não isentando, contudo, a responsabilidade de cada participante do certame em 
acompanhar nos veículos acima descritos a data, o horário e o local de sua prova. 
 

V – DA INSCRIÇÃO PARA O CANDIDATO 
 PORTADOR DE DEFICIÊNCIA E SUA NOMEAÇÃO 

 
1. Do total de vagas por cargo destinadas ao concurso público 5% (cinco por cento) será reservada às pessoas 
portadoras de deficiência. Aos candidatos portadores de deficiência aplicam-se, no que couber, as normas 
constantes do Decreto Federal de nº 3.298, de 20/12/99, Art. 37. Se o resultado da aplicação do percentual acima 
for fração de número inteiro, o número de vagas reservadas para os portadores de deficiência será elevado até o 
primeiro número inteiro subseqüente, ainda que seja apenas um. Não se aplica ao disposto no Art. 37, os casos de 
provimento de cargos integrantes de carreira que exija aptidão plena do candidato, conforme Art. 38 inciso II. 
2. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no 
Art. 4, do Decreto Federal 3298/99, com as modificações do Decreto n. 5.296/04. 



3. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a deficientes, estas serão preenchidas pelos 
demais concursados com estrita observância da ordem classificatória. 
4. A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato será avaliada por equipe 
multiprofissional da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA durante o estágio probatório. 
5. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção como 
por exemplo miopia, astigmatismo etc. 
6. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever para concorrerem aos Cargos 
cujas atribuições sejam compatíveis às deficiências que são portadoras, em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário 
e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 
7. O portador de deficiência física que necessite de tratamento diferenciado nos dias do concurso deverá 
requerê-lo, durante o período de inscrição do concurso, via Correio, com AR (Aviso de Recebimento), ao 
INSTITUTO ZAMBINI, - Caixa Postal número 35011-7, indicando as condições diferenciadas de que necessite 
para a realização das provas, inclusive quanto à aplicação de prova ampliadas, em Braile ou com ledor.  
8. O candidato inscrito como portador de deficiência deverá comunicá-la, especificando-a na Ficha de Inscrição. 
9. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá 
requerê-lo, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, durante 
o período de inscrição, via Correio, com AR (Aviso de Recebimento), ao INSTITUTO ZAMBINI, - Caixa Postal 
número 35011-7. 
10. A inobservância do item anterior acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos 
em tais condições, e os que não o fizerem no prazo mencionado não terão a prova preparada, seja qual for o 
motivo alegado, estando impossibilitado de realizar a prova. 
11.  Aos candidatos deficientes visuais (cegos) serão oferecidas provas no sistema Braille e suas respostas 
deverão ser transcritas também em Braille. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da 
aplicação da prova, reglete e punção, podendo ainda utilizar-se do soroban.  
12. A critério da Comissão do Concurso, poderá ser oferecido ao candidato deficiente visual um fiscal ledor no 
lugar da prova em Braille ou ampliada solicitada, sem prejuízo da utilização do soroban. 
13. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho de letra correspondente 
a corpo 26, observado o disposto no item anterior. 
14. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo, a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a Segunda, somente a pontuação 
destes últimos. 
15. O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição, não declarar esta condição, não poderá 
interpor recurso em favor de sua situação, devendo, após sua inscrição regular, enviar via Correio, com AR 
(Aviso de Recebimento), ao INSTITUTO ZAMBINI, - Caixa Postal número 35011-7, laudo médico atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, sob pena de 
indeferimento da inscrição como deficiente físico.   
16. Quando da nomeação e contratação, serão chamados os candidatos aprovados das duas listas (geral e 
especial), de maneira seqüencial e alternada. A nomeação se inicia com o primeiro candidato da lista geral, 
passando ao primeiro da lista especial e assim sucessivamente, seja qual for o número de chamados, aplicando-se 
sempre a regra do Art. 37, parágrafo 2, do Decreto 3.298/99. Os candidatos da lista especial serão chamados até 
esgotar-se o percentual da reserva legal, quando então as vagas serão destinadas apenas aos candidatos da lista 
geral. Caso aja apenas uma vaga, esta será preenchida pelo candidato que constar em primeiro lugar na lista 
geral.  
17. O candidato portador de deficiência aprovado e cuja classificação permita que seja chamado na primeira 
convocação (primeiro lugar), mesmo sem a reserva, não será computado para a reserva a ser cumprida, 
passando-se ao próximo candidato na lista especial. 
 

VI - DAS ETAPAS DO CONCURSO E DAS PROVAS 
1. O Concurso será realizado de acordo com as seguintes etapas: 

a) Prova Escrita: compreendendo uma prova objetiva de múltipla escolha de caráter eliminatório e 
classificatório (para todos os cargos). 
b) Exame Psicológico: Somente para os cargos de Guarda Civil Municipal Masculino e Feminino. 
 

2. As provas a serem aplicadas aos candidatos serão elaboradas com base no conteúdo programático 
apresentado no anexo II deste edital e terão as seguintes formas:  
 
2.1 Para os cargos que exijam Ensino Fundamental Completo. Prova de Múltipla escolha, sendo composta por 
25 testes de língua portuguesa e 25 testes de Raciocínio Lógico. Os candidatos habilitados aos cargos de Guarda 
Civil Municipal Masculino e Feminino terão de passar por Exame Psicológico para serem aprovados. 
CARGOS: 
01 - AGENTE DE CONTROLE DE VETORES E ZOONOSES 
02 - AGENTE SANITARISTA 



03- GUARDA MUNICIPAL FEMININO (Exame Psicológico) 
04- GUARDA MUNICIPAL MASCULINO (Exame Psicológico) 
 
2.2 Para os cargos que exijam Ensino de Nível Fundamental Completo e Conhecimentos Específicos. Prova 
de Múltipla escolha, sendo composta por 25 testes de língua portuguesa, 25 testes de Raciocínio Lógico e 10 
testes de conhecimentos específicos (Peso 2).  
CARGOS: 
01 - OPERADOR DE TRÂNSITO; 
 
2.2 Para os cargos que exijam Ensino de Nível Médio e Conhecimentos Específicos. Prova de Múltipla escolha, 
sendo composta por 20 testes de língua portuguesa, 20 testes de Raciocínio Lógico, 10 testes de informática e 10 
testes de conhecimentos específicos (Peso 2).         
CARGO: 
01 - FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS; 
 
2.2 Para os cargos que exijam Ensino de Nível Técnico ou Ensino Nível Superior Completo. Prova de Múltipla 
escolha, sendo composta por 20 testes de língua portuguesa, 20 testes de Raciocínio Lógico, 10 testes de 
informática e 10 testes de conhecimentos específicos (Peso 2).  
        
CARGOS: 
01 - ARQUITETO CIVIL 
02 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
02 - ASSISTENTE SOCIAL 
03 - BIOLOGO 
04 - ENFERMEIRO 
05 - ENGENHEIRO CIVIL 
06 - ENGENHEIRO DE TRÁFEGO 
07 - FARMACEUTICO BIOQUÍMICO 
08 - FISCAL DE OBRAS 
09 - FISCAL DE RENDAS MUNICIPAIS 
10 - FONOAUDIÓLOGO 
11 - MÉDICO VETERINÁRIO 
12 – NUTRICIONISTA 
13 - PROFESSOR I 
14 - PROFESSOR III - PORTUGUÊS 
15 - PROFESSOR III - MATEMÁTICA 
16 - PROFESSOR III - HISTÓRIA 
17 - PROFESSOR III - GEOGRAFIA 
18 - PROFESSOR III – CIÊNCIAS  
19 - PROFESSOR III - INFORMÁTICA 
20 - PROFESSOR III - INGLÊS 
21 - PROFESSOR III – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
22 - PROFESSOR ADJUNTO 
23 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
24 - PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 
25 - PSICÓLOGO 
26 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA 
27 - TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 
2.5 Para os cargos que exijam Nível Superior Completo em Medicina. Prova Tipo Múltipla escolha, sendo 
composta por 10 testes de língua portuguesa, 30 testes de conhecimentos gerais relativos a área médica e 10 
questões relacionadas ao conteúdo específico de cada cargo / carreira (Peso 2).  
 
CARGOS: 
01 - MÉDICO CARDIOLOGISTA 
02 - MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 
03 - MÉDICO CLÍNICO GERAL. 
04 - MÉDICO DERMATOLOGISTA. 
05 - MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA. 
06 - MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA. 
07 - MÉDICO GINECOLOGISTA. 
08 - MÉDICO LEGISTA 
09 - MÉDICO NEONATOLOGISTA. 
10 - MÉDICO NEUROLOGISTA 



11 - MÉDICO ORTOPEDISTA 
12 - MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA. 
13 - MÉDICO PEDIATRA. 
14 - MÉDICO PNEUMOLOGISTA. 
15 - MÉDICO PSIQUIATRA 
16 - MÉDICO REUMATOLOGISTA. 
17 - MÉDICO UROLOGISTA 
 

VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

1. As provas objetivas serão aplicadas no Município de Taboão da Serra, em datas, locais e horários a serem 
divulgados oportunamente. O candidato deve acompanhar a Convocação  através do JORNAL DOS 
CONCURSOS E EMPREGOS, no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO e através do Site do INSTITUTO ZAMBINI: 
www.zambini.org.br 
2. Caso o número de candidatos para prestar provas exceda a oferta de lugares existentes nos 
estabelecimentos de ensino disponíveis na cidade de Taboão da Serra, o INSTITUTO ZAMBINI se reserva o direito 
de alocá-los em cidades próximas para aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer 
responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos. 
3. Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver munido de Cédula de Identidade 
expedida pela Secretaria de Segurança Pública, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou Carteira Nacional 
de Habilitação com fotografia, ou Carteira expedida por Órgãos ou Conselho de Classe, que na forma da Lei, 
valem como instrumento de identidade, devendo ser o mesmo documento apresentado na inscrição. Será exigida a 
apresentação do ORIGINAL, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. Os documentos deverão estar em 
perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, a identificação do candidato. Não serão aceitos protocolos 
ou quaisquer outros documentos diferentes dos acima estabelecidos. 
4. Não haverá aplicação de provas fora dos locais preestabelecidos e não haverá Segunda Chamada ou 
repetição de provas, seja qual for o motivo alegado para a ausência ou retardamento do candidato, implicando na 
sua exclusão do Concurso Público. 
5. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfica azul ou preta, lápis 
preto número 2 e borracha macia. 
6. O candidato deverá assinalar suas respostas na Folha de Respostas, com caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta, responsabilizando-se por quaisquer rasuras que provocar. Será fornecida apenas uma folha de 
respostas para cada candidato, não havendo substituição em caso de rasura ou anotação inadequada. 
7.  Será excluído do Concurso Público o candidato que: se apresentar após o horário estabelecido; não 
comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado; não apresentar um dos documentos exigidos no 
item 3 deste Capítulo; se ausentar da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes de decorrida 02 
(duas) horas de duração da prova; for surpreendido durante a realização das provas em comunicação com outras 
pessoas, bem como utilizando-se de calculadoras,  de livros, notas ou impressos não permitidos; estiver portando 
ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; lançar mão de meios ilícitos para a 
execução da prova; não devolver integralmente o material recebido. 
8. O candidato do Concurso Público possui o direito de ficar com seu respectivo caderno de prova e de anotar 
suas respostas para depois conferi-las com o gabarito oficial. Após a aplicação das provas objetivas o INSTITUTO 
ZAMBINI fornecerá a PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA uma via de cada tipo de prova, que ficará disponível 
à consulta de qualquer interessado.  
 

SEÇÃO II 
DAS CANDIDATAS LACTANTES 

 
1. Fica assegurado às mães lactantes o direito de participarem das etapas do concurso para as quais forem 
sendo aprovadas, nos critérios e condições estabelecidas pelos artigos 227 da Constituição Federal, artigo 4º da 
Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e artigos 1º e 2º da Lei nº 10.048/2000. 
2. A candidata que seja mãe lactante deverá indicar esta condição na respectiva ficha de inscrição, para a 
adoção das providências necessárias pela Comissão do Concurso. 
3. Em casos excepcionais, a candidata lactante poderá indicar a necessidade de amamentação, mediante 
requerimento dirigido ao INSTITUTO ZAMBINI via Correio, com AR (Aviso de Recebimento), ao Caixa Postal 
número 35011-7, indicando a condição diferenciada para a realização das provas, até 25 (vinte e cinco) dias antes 
da realização das provas respectivas. 
4. Nos horários previstos para amamentação, as mães poderão retirar-se, temporariamente, das salas / locais 
onde estarão sendo realizadas as provas, para atendimento a seus bebês em sala especial a ser reservada pela 
Comissão do Concurso. 
5. Na sala reservada para amamentação, ficarão 2 (dois) fiscais do sexo feminino e poderão ter acesso a ela 
somente os funcionários da Secretaria do Concurso, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras 
pessoas que tenham grau de parentesco e/ou amizade com a candidata. 
 



VIII - DO JULGAMENTO DAS PROVAS 
 

1. A nota da prova objetiva será calculada conforme a somatória simples dos acertos efetuados pelo 
candidato, considerando o peso previsto aos conhecimentos específicos, onde, será multiplicado pelo peso dois os 
acertos das questões específicas. 
2. Somente serão considerados habilitados nas provas escritas os candidatos que obtiverem nota igual ou 
maior a 50% da prova, observado o disposto no item 2 do capítulo IX. 
3. Para os cargos de Guarda Civil Municipal Masculino e Feminino haverá aplicação de Exame Psicológico de 
caráter eliminatório após a classificação geral, sendo convocados os candidatos habilitados e melhores 
qualificados nas Provas Escritas, em número igual a até 5 (cinco) vezes o número de funções – atividade, 
ultrapassando-se tal limite apenas para aproveitamento de candidatos empatados em último lugar. 
4. Em hipótese alguma haverá vista de provas. 
 

IX - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 
 

1. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente do total de pontos obtidos, em listas de 
classificação para cada cargo. 
2. A nota final, para os candidatos sujeitos a prova escrita, será calculada pela média aritmética do total de 
acertos obtidos em cada uma das matérias exigidas no conteúdo programático, considerando o Peso 2 para os 
conhecimentos específicos.  
3. Na hipótese de igualdade de pontos, terá preferência, sucessivamente o candidato que: 
           a) obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 
           b) tiver mais idade. 
           c) possuir número maior de filhos. 
4. O exame psicológico a que alude o item 3. do Cap. VIII deste edital será aplicado somente aos candidatos 
considerados habilitados na prova objetiva, sendo que, caso o candidato seja considerado inapto no exame 
psicológico, estará eliminado do certame. 

X - DOS RECURSOS 
1. O prazo para interposição de recursos será de 48 (quarenta e oito) horas da publicação dos respectivos 
resultados, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subseqüente. 
2. Os recursos do Concurso Público deverão ser dirigidos ao Protocolo da Sede da Prefeitura de Taboão da 
Serra. O recurso deverá estar fundamentado, devendo dele constar o nome do candidato, cargo, número de 
inscrição e endereço para correspondência, bem como, no caso de o recurso ir contra o gabarito oficial, da 
indicação de bibliografia utilizada para a contestação, além da oposição da solução reivindicada. 
 

XI - DA NOMEAÇÃO 
1. A Nomeação obedecerá à estrita ordem de classificação dos candidatos, de acordo com a necessidade da 
PREFEITURA, sendo chamados o número de candidatos aprovados, dentro do limite das vagas ofertadas, de 
maneira que, os demais candidatos habilitados serão encaminhados para o cadastro de reserva a que alude o item 
1 do Cap. II deste Edital. 
2. Desde que considerados aptos na verificação dos resultados exigidos para participação no Concurso 
Público e para exercer a função, bem como em inspeção de saúde, a ser realizada por Médicos, os candidatos 
considerados aptos tomarão posse do cargo. 
3. O candidato que, por qualquer motivo, não iniciar o período de atuação no prazo determinado pela Lei 
Complementar Municipal 18/94, perderá o direito à vaga. 
 

XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição do candidato importa no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das 
condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes. 
2. Todas as convocações e avisos serão publicados no Diário Oficial do Município e no Jornal dos Concursos 
e Empregos. 
3. A aprovação dos candidatos no presente Concurso Público não cria direito à nomeação. 
4. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso Público, 
valendo, para esse fim, a homologação publicada no Diário Oficial do Município e no Jornal dos Concursos e 
Empregos. 
5. Os candidatos aprovados no Concurso Público serão convocados pela PREFEITURA para firmar Termo de 
Interesse ou não, pela Nomeação, razão pela qual devem manter seu endereço atualizado, responsabilizando-se 
por eventuais comunicações de mudanças de endereço. 
6. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da Nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as decorrências, 
sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal. 
7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito até a data da convocação dos candidatos para a 
prova correspondente, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 



8. Caberá ao Secretário Municipal de Administração da Prefeitura de Taboão da Serra, a homologação dos 
resultados do Concurso Público. 
9. O prazo de validade do Concurso Público será de 2 ANOS, contado da data de homologação dos 
resultados, prorrogável por igual período, a critério da PREFEITURA. 
10. O preenchimento da vaga, obedecendo ao que foi preestabelecido, será a critério da PREFEITURA. 
11. Os casos omissos serão analisados pela Comissão do Concurso Público da Prefeitura do Município de 
Taboão da Serra. 
 
 
 
 

 
 
                                                * Datas prováveis, sujeitas a alterações. 

 
 

 
REALIZAÇÃO: 

INSTITUTO ZAMBINI 
 

 
ANEXO I 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS CARGOS E REQUISITO DE ESCOLARIDADE. 
 

1. AGENTE DE CONTROLE DE VETORES E ZOONOSES 
 
Descrição Sumária 
Realizar pesquisa larvária em recipientes diversos Realizar o tratamento focal e perifocal de pontos estratégicos. Proceder ao levantamento de 
índices de densidade larvária. Orientar os responsáveis pelos pontos estratégicos sobre medidas para eliminar criadouros de insetos e de 
outros vetores de doença seja em residência comuns ou em estabelecimentos diversos e sobre como proceder à melhoria das condições 
sanitárias. Orientar a comunidade em geral sobre as medidas para eliminar criadouros de insetos e de outros vetores de doença em residências 
e em estabelecimentos diversos. Demais atividades necessárias para o completo desenvolvimento das atividades de prevenção no combate as 
doenças. 
Requisito:  
Ensino Fundamental Completo. 
 
2- AGENTE SANITARISTA: 
 
Descrição Sumária 
Realizar serviços de dedetização desratização e desinfecção em escolas, terrenos baldios, hospitais e vias públicas. Orientar quanto ao destino 
do lixo, objetivando atitudes e hábitos sadios. Executar outras tarefas correlatas 
Requisito: 
Ensino Fundamental Completo. 
 
3 – ARQUITETO CIVIL 
 
Descrição Sumária 
Elaborar, planejar e dirigir projetos de edificação e urbanismo, projetar plantas, elaborar orçamento de custos de materiais e cronogramas, 
supervisionar a execução da obra e executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: 
Curso Superior completo em arquitetura e Urbanismo com registro no CREA. 
 
4– ASSISTENTE SOCIAL 
 
Descrição Sumária 
Atender, encaminhar e acompanhar o servidor ou indivíduo, por meio de um processo de conscientização, para que se reintegre na sociedade, 
analisando suas carências e recursos socioeconômicos. Executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: 
Curso superior em Assistência Social e registro no CRESS 
 
 
5 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM  
 
Descrição Sumária 
Acompanhar e transportar enfermos em macas e cadeiras de rodas, preparar consultas, exames e tratamento médico recolhendo material para 
analise laboratorial. Auxiliar na higiene e segurança dos doentes. Executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: 
Ensino Médio Completo e registro no COREN como Aux. de Enfermagem. 
 
6 – BIÔLOGO 
 
Descrição Sumária 

CRONOGRAMA* 
INSCRIÇÕES 29/03/06 a 28/04/06 
PROVA OBJETIVA 28/05/06 
EXAME PSICOLÓGICO 11/06/06 
RESULTADO FINAL 23/06/06 



Executar e supervisionar os exames parasitológicos, bacteriológicos e bioquímicos, interpretando os resultados. Analisar amostras de sangue, 
secreções e urina. Executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: 
Superior em Biologia, e Registro CRBIL 
 
7– ENFERMEIRO 
 
Descrição Sumária 
 
Supervisionar o atendimento a enfermos na preparação, exames e tratamentos médicos, assistindo-os em casos de internações e cumprindo 
determinações médicas. Executar tarefas correlatas. 
Requisito: 
Nível Superior em Enfermagem e Registro no COREN. 
 
8– ENGENHEIRO CIVIL 
 
Descrição Sumária 
Elaborar, Executar, dirigir e fiscalizar projetos de engenharia civil mecânica e elétrica de obras oficial pavimentação e saneamento básico. 
Preparar plantas, orçamentos e custo de mão de obra. Executar outras tarefas correlatas. 
Requisitos: 
Curso Superior em Engenharia Civil e Registro no CREA 
 
9 – ENGENHEIRO DE TRÁFEGO 
 
Descrição Sumária 
Planejar, executar projetos de organização e controle de circulação por ruas, rodovias e outras vias de transito encaminhando o fluxo de trafego 
para permitir em perfeito fluxo de veículos e garantir o Maximo de segurança para o motorista e pedestre. Executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: 
Formação em Engenharia Civil e Registro no CREA 
 
 
10 – FARMACEUTICO BIOQUÍMICO 
 
Descrição Sumária 
Executar tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamento e outros preparados semelhantes análise de toxinas 
de substancia de origem animal e vegetal de matérias primas e de produtos, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais e baseando-se em 
fórmulas estabelecidas para atender as  receitas médicas odontológicas e  veterinárias. Executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: 
Superior Completo em Farmácia e Registro no CRF. 
 
11 – FISCAL DE OBRAS 
 
Descrição Sumária 
Fiscalizar Obras e afins, verificando a validade de alvarás e licença e a obediência ao código de Edificações do Município e legislação afins. 
Efetuar levantamento de áreas construídas e de obras em andamento. Autuar e aplicar multas e penalidades aos infratores.  Executar outras 
tarefas correlatas 
Requisito: 
Formação Técnica em edificações ou formação superior em Engelharia Civil ou Arquitetura.  
 
12– FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS 
 
Descrição Sumária: 
Fiscalizar feiras, mercados, estabelecimentos comerciais e industriais, residências verificando a validade que alvarás e licenças e a obediência 
à legislação de posturas do município e legislação ambiental. Verificar o cumprimento das disposições legais, autuando e aplicando multas e 
penalidades aos infratores.  Executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: 
Ensino Médio Completo. 
 
13– FISCAL DE RENDAS MUNICIPAIS 
 
Descrição Sumária: 
Fiscalizar estabelecimentos comerciais e industriais, verificando a validade de alvarás e licencia obediência às leis tributarias. Verificar o 
enquadramento fiscal e o recolhimento dos tributos e contribuições dos estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços do 
município. Autuar e aplicar multa e penalidades aos infratores.   Executar outras tarefas correlatas. 
 
Requisito: 
Superior nas áreas de Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Administração ou Ciências Jurídicas. 
 
 
14 – FONOAUDIÓLOGO 
 
Descrição Sumária: 
Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral e escritas entrevistando o paciente e avaliando suas dificuldades. Recorrer a 
exames, equipamentos e técnicas de avaliação especificas. Executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: 
Superior em Fonoaudióloga e Registro no CRFA 
 
 
15 – GUARDA MUNICIPAL FEMININO 
 
Descrição Sumária 



Garantir a segurança de escolares nas unidades escolares, orientando-os nas travessias de rua, controlar o trânsito, prestar primeiros socorros 
e vigiar patrimônios municipais.  Executar outras tarefas correlatas. 
 
Requisito: 
Ensino Fundamental Completo. 
 
16 – GUARDA MUNICIPAL MASCULINO 
 
Descrição Sumária 
Garantir a segurança de escolares nas unidades escolares, orientando-os nas travessias de rua, controlar o trânsito, prestar primeiros socorros 
e vigiar patrimônios municipais.  Executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: 
Ensino Fundamental Completo. 
 
 
17– MÉDICO CARDIOLOGISTA. 18- MÉDICO CIRURGIÃO GERAL. 19 – MÉDICO CLINICO GERAL. 20 – MÉDICO DERMATOLOGISTA. 21 – 
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA. 22 – MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA. 23 – MÉDICO GINECOLOGISTA.  24 – MÉDICO LEGISTA. 25– 
MÉDICO NEONATOLOGISTA. 26 – MÉDICO NEUROLOGISTA. 27 – MÉDICO ORTOPEDISTA. 28 – MÉDICO 
OTORRINOLARINGOLOGISTA. 29 – MÉDICO PEDIATRA. 30 – MÉDICO PNEUMOLOGISTA. 31 – MÉDICO PSIQUIATRA. 32 – MÉDICO 
REUMATOLOGISTA. 33 – MÉDICO UROLOGISTA 
 
Descrição Sumária: 
Examinar paciente, manter seu registro com anotação sobre possível diagnóstico e tratamento prescrito requisitar e analisar resultados de 
exames. Acompanhar o paciente verificando a evolução da doença. .  Executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: 
Superior Completo e Residência médica na área reconhecida pelo MEC e registro no CRM 
 
34 – MÉDICO VETERINÁRIO 
 
Descrição Sumária 
Coordenar, programar e executar trabalhos de assistência sanitária. Desenvolver inspeção e fiscalização em açougues e comercio de alimentos 
observar e tratar de animais, prescrevendo medicamentos.   Executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: 
Formação Superior em Veterinária e Registro no CRMV 
 
 
35– NUTRICIONISTA 
 
Descrição Sumária: 
Planejar, coordenar e supervisionar serviços e programas de nutrição, saúde e alimentação nas escolas e creches municipais, analisando a 
faixa etária e as condições alimentares dos alunos.   Executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: 
Superior em Nutrição e Registro no conselho CRN. 
 
36- OPERADOR DE TRÂNSITO 
 
Descrição Sumária 
Executar atividades relativas ao controle e a fiscalização dos serviços de transporte coletivos municipal e de transito. Executar outras tarefas 
correlatas. 
Requisito: 
Ensino Fundamental Completo. 
 
37 – PROFESSOR I 
 
Descrição Sumária 
Ensinar e educar crianças nas escolas municipais de ensino fundamental - primeiro ciclo ministrando aulas bem como determinando e 
programando metodologia de ensino e selecionando o material didático, necessário ao efetivo cumprimento dos objetivos educacionais, dentro 
da matéria para a qual for lecionar.  Executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: 
Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação para Magistério das séries iniciais. 
 
38 – PROFESSOR III – PORTUGUÊS 
 
Descrição Sumária 
Ensinar e educar nas escolas municipais de ensino médio, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, ministrando aulas bem como 
determinando e programando metodologia de ensino e selecionando o material didático necessário ao efetivo cumprimento dos objetivos 
educacionais dentro da matéria para qual for admitido a lecionar. Executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: 
Nível Superior conforme área de atuação. 
 
39 – PROFESSOR III - MATEMÁTICA 
 
Descrição Sumária 
Ensinar e educar nas escolas municipais de ensino médio, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental ministrando aulas bem como 
determinando e programando metodologia de ensino e selecionando o material didático necessário ao efetivo cumprimento dos objetivos 
educacionais dentro da matéria para qual for admitido a lecionar. Executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: 
Nível Superior conforme área de atuação. 
 
40– PROFESSOR III - HISTÓRIA 
 



Descrição Sumária 
Ensinar e educar nas escolas municipais de ensino médio, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental ministrando aulas bem como 
determinando e programando metodologia de ensino e selecionando o material didático necessário ao efetivo cumprimento dos objetivos 
educacionais dentro da matéria para qual for admitido a lecionar. Executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: 
Nível Superior conforme área de atuação. 
 
41 – PROFESSOR III – GEOGRAFIA 
 
Descrição Sumária 
Ensinar e educar nas escolas municipais de ensino médio, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental ministrando aulas bem como 
determinando e programando metodologia de ensino e selecionando o material didático necessário ao efetivo cumprimento dos objetivos 
educacionais dentro da matéria para qual for admitido a lecionar. Executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: 
Nível Superior conforme área de atuação. 
 
42 – PROFESSOR III – CIÊNCIAS  
 
Descrição Sumária 
Ensinar e educar nas escolas municipais de ensino médio, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental ministrando aulas bem como 
determinando e programando metodologia de ensino e selecionando o material didático necessário ao efetivo cumprimento dos objetivos 
educacionais dentro da matéria para qual for admitido a lecionar. Executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: 
Nível Superior conforme área de atuação. 
 
43 – PROFESSOR III – INFORMÁTICA 
 
Descrição Sumária 
Ensinar e educar nas escolas municipais de ensino médio, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental ministrando aulas bem como 
determinando e programando metodologia de ensino e selecionando o material didático necessário ao efetivo cumprimento dos objetivos 
educacionais dentro da matéria para qual for admitido a lecionar. Executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: 
Nível Superior conforme área de atuação. 
 
44 – PROFESSOR III – INGLÊS 
 
Descrição Sumária 
Ensinar e educar nas escolas municipais de ensino médio, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental ministrando aulas bem como 
determinando e programando metodologia de ensino e selecionando o material didático necessário ao efetivo cumprimento dos objetivos 
educacionais dentro da matéria para qual for admitido a lecionar. Executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: 
Nível Superior conforme área de atuação. 
 
45 – PROFESSOR III – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 
Descrição Sumária 
Ensinar e educar nas escolas municipais de ensino médio, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental ministrando aulas bem como 
determinando e programando metodologia de ensino e selecionando o material didático necessário ao efetivo cumprimento dos objetivos 
educacionais dentro da matéria para qual for admitido a lecionar. Executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: 
Nível Superior conforme área de atuação. 
 
46 – PROFESSOR ADJUNTO 
 
Descrição Sumária: 
Ministrar aulas nas Escolas Municipais, de acordo com a Proposta Pedagógica e metodologia inseridas no Plano Escolar. Executar outras 
tarefas correlatas. 
Requisito: 
Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação para Magistério das séries iniciais. 
 
47 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Descrição Sumária 
Ministrar aulas de ginástica mediante exercícios e jogos das mais variadas modalidades, avaliando a capacidade física dos alunos e a que 
estagio de desenvolvimento pertence, orientando a execução das atividades.   Executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: 
Superior em Educação Física. 
 
48 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA 
 
Descrição Sumária 
Promover a educação de crianças portadoras de deficiências mental por meio de técnicas didático-pedagogicas especiais que coincidirem 
características pessoais dos alunos e o seu desenvolvimento mental. Executar outras tarefas correlatas 
Requisito: 
Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação para Ensino Especializado. 
 
49 – PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 
 
Descrição Sumária 
Elaborar programas de computação baseando-se nos dados fornecidos pela equipe de analise e estabelecendo os diferentes processos 
operacionais, para permitir o tratamento automático de dados.  Executar outras tarefas correlatas. 



Requisito: 
Curso Técnico em Informática ou superior completo em Ciências da Computação. 
 
 
50 – PSICÓLOGO 
 
Descrição Sumária 
Proceder a exames em indivíduos que apresentem problemas de comportamentos familiares social ou distúrbios psíquicos diagnosticá-los e 
orientá-los na terapêutica. Aplicar testes, métodos e técnicas psicológicas em estudos clínicos individuais e orientação profissional.   Executar 
outras tarefas correlatas. 
Requisito: 
Superior Completo e Registro CRP 
 
 
51– TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 
Descrição Sumária 
Atuar no sentido de desenvolver, habilitar e reabilitar pacientes portadores de deficiências físicas e/ ou psíquicas. Orientar pacientes e seus 
familiares para uma maior eficácia da terapia aplicada. Executar outras tarefas correlatas. 
Requisito: 
Superior Completo em Terapia Ocupacional e registro no CREFITO. 
 
 
 

ANEXO II 
CONTEÚDO PROGRAMÁTIGO 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 PORTUGUÊS (PARA TODOS OS CARGOS) 

Ortografia oficial 

Acentuação gráfica 

Flexão nominal e verbal 

Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação 

Emprego de tempos e modos verbais 

Vozes do verbo 

Pontuação 

Concordância nominal e verbal 

Regência nominal e verbal 

Ocorrência da crase 

Intelecção de texto e Redação. 

 
Obs.: O conteúdo programático é o mesmo para todos os cargos, mas as provas atenderão ao nível de escolaridade exigido para cada 
cargo. 
 

 RACIOCÍNIO LÓGIGO - QUANTITATIVO (Para todos os Cargos, à Exceção de: Médico Cardiologista, Médico Cirurgião Geral, 
Médico Clinico Geral, Médico Dermatologista, Endocrinologista, Médico Gastroenterologista, Médico Ginecologista, Médico Legista, 
Médico Neonatologista, Médico Neurologista, Médico Ortopedista, Médico Otorrino - Laringologista, Médico Pediatra, Médico 
Pneumologista, Médico Psiquiatra, Médico Reumatologista, Médico Urologista) 
 

Visa avaliar a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, eventos fictícios; 

deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. As questões 

desta prova poderão tratar das seguintes áreas: aritmética, noções elementares de álgebra linear,  noções de conjuntos,  estruturas lógicas, 

lógicas de argumentação e  diagramas lógicos,  com o fim de aferir os raciocínios argumentativo, verbal,  matemático,  seqüencial e espacial. 

 

 
Obs.: O conteúdo programático é o mesmo para todos os cargos, mas as provas atenderão ao nível de escolaridade exigido para cada 
cargo. 

 
 MICROINFORMÁTICA (Para todos os Cargos, à Exceção de: Guarda Civil (masculino e feminino) Médico Cardiologista, 

Médico Cirurgião Geral, Médico Clinico Geral, Médico Dermatologista, Endocrinologista, Médico Gastroenterologista, Médico 
Ginecologista, Médico Legista, Médico Neonatologista, Médico Neurologista, Médico Ortopedista, Médico Otorrino - Laringologista, 
Médico Pediatra, Médico Pneumologista, Médico Psiquiatra, Médico Reumatologista, Médico Urologista) 
 

Conhecimentos sobre Princípios Básicos de Informática 

Microsoft Word 2000: Edição e Formatação de Textos 

Microsoft Excel 2000: Elaboração de Tabelas e Gráficos 
Noções gerais de utilização da Internet e suas ferramentas. 
 



Obs.: O conteúdo programático é o mesmo para todos os cargos, mas as provas atenderão ao nível de escolaridade exigido para cada 
cargo. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA CADA CARGO DE 

DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO,  MÉDIO OU DE NÍVEL TÉCNICO 
 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
1. Relações interpessoais no trabalho; técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, higienização, administração de medicamentos via oral e 
parenteral, cuidados especiais, coleta de material para exame 2. Ética profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo profissional 3. 
Introdução  as doenças transmissíveis: terminologia básica, noções de epidemiologia, esterilização e desinfecção, doenças de notificação 
compulsória, isolamento, infecção hospitalar, vacinas 4. Socorros de urgência: parada cardio-respiratória, hemorragias, ferimentos superficiais e 
profundos, desmaio, estado de choque, convulsões, afogamento, sufocamento, choque elétrico, envenenamento, mordidas de cobras, fraturas 
e luxações, corpos estranhos, politraumatismo, queimaduras  5. Pediatra: a criança: o crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação, 
doenças mais comuns, berçários e lactários. 6. Centro cirúrgico: terminologia cirúrgica, cirurgias mais comuns. 
 
FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS 
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: Princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. Direitos e garantias fundamentais. 
Organização do Estado e dos Poderes. NOÇÕES DE DIREITO PENAL: Dos crimes contra a Administração Pública – arts. 312 a 327 do Código 
Penal.  LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Lei Municipal n. 612/81 – Código de Posturas Municipais do Município de Taboão da Serra e posteriores 
alterações.  
 
OPERADOR DE TRÂNSITO 
Noções básicas e conceitos fundamentais de trânsito. Conceito de veículo, via, motorista, pedestre e meio ambiente; noções de Legislação de 
trânsito (Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro CTB e seus anexos. Noções de Sinalização: horizontal, vertical 
e semafórica. 
  
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR (Válido também para candidatos com nível superior) 
1. A evolução dos computadores. 2. A estrutura geral de um computador: memória, processador, dispositivos de entrada e saída. 3. Sistemas 
de numeração: base binária, octal e hexadecimal. 4. Conceitos de Sistemas Operacionais: comandos, arquivos, pastas, gerenciamento de 
discos, arquivos de Lote, Windows (95, 98, 2000 a NT 4.0), windows explorer, configurações, propriedades do vídeo, internet explorer, sistema 
de arquivos FAT16 e FAT32, o sistema NTFS, Sistema operacional LINUX. 5. Características dos principais processadores para PC do 
mercado: INTEL e AMD. 6. Linguagens de programação: C++, Delphi, VB, Java e PHP. 7. Algoritmos e programação estruturada: constantes, 
variáveis, comentários, expressões aritméticas, expressões lógicas, comandos de atribuição, comandos de entrada e saída. 8. Estrutura 
seqüencial, estrutura condicional e estrutura de repetição. 9. Estruturas de dados: variáveis compostas homogêneas (vetores e matrizes), 
variáveis compostas heterogêneas (registros), filas, e pilhas. 10. Procedimentos e funções. 11. Definição do problema. 12. Desenvolvimento de 
um algoritmo, codificação, digitação, processamento do programa e analise dos resultados. 13. Arquivos: conceito, organização, abertura e 
fechamento. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA CADA CARGO 
NÍVEL SUPERIOR 

 
ARQUITETO CIVIL 
1. Teoria e história da arquitetura e do urbanismo; História da Arquitetura, do Urbanismo e das cidades no Brasil; História e Teoria da 
Preservação e da Restauração; Desenvolvimento urbano e preservação: instrumentos de controle urbanístico; O edifício, o sítio urbano e a 
paisagem como patrimônio cultural; Técnicas e Sistemas Construtivos Tradicionais.  2. Legislação: Constituição Brasileira - Capítulo sobre o 
uso do solo urbano, função social da propriedade e patrimônio; decretos-lei n.º 25/37; Lei 6.766 e suas modificações; Lei n° 10.257/2001 - 
Estatuto da Cidade; Lei 9.605/98 (artigos 62, 63, 64 e 65) – de Crimes Ambientais; Normas brasileiras referentes à arquitetura; Normas e 
legislação sobre acessibilidade; Normas e legislação sobre segurança no trabalho; Cartas Patrimoniais referentes ao patrimônio arquitetônico, 
urbanístico e paisagístico.  3. Arquitetura e Urbanismo na Prática Patrimonial: Projetos e conceitos básicos de Restauração; Levantamento 
arquitetônico; Diagnóstico do estado de conservação; Proposta: metodologia, justificativa conceitual, especificações técnicas. Fiscalização e 
análise de projetos; Obras de restauração, conservação e adaptação em edifícios e em conjuntos urbanos tombados e seus entornos; 
Identificação de bens imóveis ou sítios urbanos visando sua preservação enquanto patrimônio cultural. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
1 Ambiente de atuação do assistente social. 1.1 Instrumental de pesquisa em processos de investigação social: elaboração de projetos, 
métodos e técnicas qualitativas e quantitativas. 1.2 Propostas de intervenção na área social: planejamento estratégico, planos, programas, 
projetos e atividades de trabalho. 1.3 Avaliação de programas e políticas sociais. 1.4 Estratégias, instrumentos e técnicas de intervenção: 
sindicância, abordagem individual, técnica de entrevista, abordagem coletiva, trabalho com grupos, em redes, e com famílias, atuação na 
equipe interprofissional (relacionamento e competências). 1.5 Diagnóstico. 2 Estratégias de trabalho institucional. 2.1 Conceitos de instituição. 
2.2 Estrutura brasileira de recursos sociais. 2.3 Uso de recursos institucionais e comunitários. 2.4 Redação e correspondências oficiais: laudo e 
parecer (sociais e psicossociais), estudo de caso, informação e avaliação social. 3 Atuação em programas de prevenção e tratamento. 3.1 Uso 
do álcool, tabaco e outras drogas: questões cultural, social e psicológica. 3.2 Doenças sexualmente transmissíveis. 3.3 Aids. 3.4 Atendimento 
às vítimas. 4 Políticas sociais. 4.1 Relação Estado/sociedade. 4.2 Contexto atual e o neoliberalismo. 4.3 Políticas de seguridade e previdência 
Social. 4.4 Políticas de assistência e Lei Orgânica da Assistência Social. 4.5 Políticas de saúde, Sistema Único de Saúde (SUS) e agências 
reguladoras. 4.6 Políticas educacionais e Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). 4.7 Política nacional do idoso. Estatuto do idoso. 4.8 
Estatuto da criança e do adolescente. 4.9 Estatuto do portador de necessidades especiais. 5 Legislação de serviço social. 5.1 Níveis, áreas e 
limites de atuação do profissional de serviço social. 5.2 Ética profissional. 6 Novas modalidades de família: diagnóstico, abordagem sistêmica e 
estratégias de atendimento e acompanhamento. 6.1 Alternativas para a resolução de conflitos: conciliação e mediação. 7 Balanço social. 8 SA 
8.000 e ISO 14.000. 
 
BIÓLOGO 
Diversidade da vida e saúde: noções de Microbiologia e de Parasitologia; doenças de alta incidência e surtos epidemiológicos causadas por 
vírus, bactérias, protozoários e helmintos; higiene e saúde; doenças sexualmente transmissíveis; condições de saúde do brasileiro; Ecologia, 
biodiversidade e saúde; ações antrópicas e poluição ambiental. Biologia celular e continuidade da vida: Citologia, estrutura da célula 
(membranas, transporte através de membranas); citoplasma e núcleo; síntese de macromoléculas, função e diferenciação celular; noções de 
imunologia (anticorpos, vacinação, imunização); noções de Genética e reprodução humana; divisão celular: cromossomas, código genético, 
genoma; ácidos nucléicos, hereditariedade e Leis de Mendel; Embriologia, fisiologia e anatomia dos aparelhos reprodutores feminino e 
masculino; métodos anticoncepcionais, métodos de inseminação. Clonagem e células–tronco. Anatomia, Histologia e Fisiologia Humanas: 
Histologia dos tecidos epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso, glandular e secretor; funções vitais (nutrição e digestão, respiração, circulação, 
excreção, funções do sistema endócrino e do sistema nervoso central e periférico, componentes sensoriais e motores); Anatomia dos órgãos e 
sistemas. Bioquímica e Farmacologia: Química celular: substâncias orgânicas, enzimas, bioquímica da célula, vitaminas (doenças carenciais); 



metabolismo energético; doenças do metabolismo; doenças do príon; noções de farmacologia e terapêutica. Parâmetros para o funcionamento 
do SUS. 
 
ENFERMEIRO 
1. Ética, deontologia, bioética e legislação em enfermagem; 2. Noções de saúde coletiva e epidemiologia; 3. Nutrição e dietética em saúde; 4. 
Semiologia e semiotecnica em enfermagem; 5. Sistematização da assistência em enfermagem; 6. Administração e gerenciamento em saúde; 7. 
Saúde da família e atendimento domiciliar; 8 Biossegurança nas ações de enfermagem; 9. Enfermagem em centro de material e esterilização; 
10. Programa nacional de imunização; 11 Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
1 Projetos de obras civis. 1.1 Arquitetônicos. 1.2 Estruturais (concreto, aço e madeira). 1.3 Fundações. 1.4 Instalações elétricas e 
hidrossanitárias. 2 Projetos especiais. 2.1 Elevadores. 2.2 Ventilação/exaustão. 2.3 Ar condicionado. 2.4 Telefonia. 2.5 Prevenção contra 
incêndio. 2.6 Estação de tratamento de água. 2.7 Estação de tratamento de esgoto. 2.8 Estação elevatória de água. 2.9 Estação elevatória de 
esgoto. 3 Especificação de materiais e serviços. 4 Programação de obras. 4.1 Orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais: 
levantamento de quantidades. 4.2 Planejamento e cronograma físico-financeiro: PERT-CPM. 5 Acompanhamento de obras. 6 Construção. 6.1 
Organização do canteiro de obras: execução de fundações (sapatas, estacas e tubulões). 6.2 Alvenaria. 6.3 Estruturas e concreto. 6.4 Aço e 
madeira. 6.5 Coberturas e impermeabilização. 6.6 Esquadrias. 6.7 Pisos e revestimentos. 6.8 Pinturas, instalações (água, esgoto, eletricidade e 
telefonia). 7 Fiscalização. 7.1 Acompanhamento da aplicação de recursos (medições, emissão de fatura etc.). 7.2 Controle de materiais 
(cimento, agregados aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.). 7.3 Controle de execução de obras e serviços. 8 
Drenagem, barragens, hidráulica, hidrologia, solos e obras de terra (barragens, estradas, aterros etc.). 9 Saneamento básico e saneamento 
ambiental (disposição de resíduos, aterros sanitários etc.). 10 Infra-estrutura urbana e rural. 11 Estradas e pavimentação. 12 Legislação e 
engenharia legal. 13 Legislação ambiental. 14 Licitações e contratos: legislação específica para obras de engenharia civil. 15 Vistoria e 
elaboração de pareceres. 16 Princípios de planejamento e de orçamento público. 17 Elaboração de orçamentos. 18 Noções de segurança do 
trabalho. 19 Noções de geoprocessamento. 20 Noções de avaliação de imóveis urbanos. 21 Noções de legislação ambiental. 21.1 Resolução 
CONAMA n.º 237/97: licenciamento ambiental (licença prévia, licença de instalação, licença de operação). 21.2 Resolução CONAMA n.º 
001/86: estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. 22 Noções de projeto assistido por computador (AutoCAD). 
 
ENGENHEIRO DE TRÁFEGO 
Trânsito: Noções básicas e conceitos fundamentais de engenharia de tráfego. Elementos que influem no trânsito: veículo, via, motorista, 
pedestre e meio ambiente; conceitos de mobilidade e acessibilidade; trânsito, meios de transporte, cidadania e qualidade de vida; os problemas 
do tráfego nas cidades; o planejamento do trânsito urbano e sua relação com o transporte público; gerenciamento da mobilidade; noções de 
Legislação de trânsito (Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro CTB. Resoluções e portarias do CONTRAN. Lei 
nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e Lei nº 10.048, de 08 de novembro de 2000 regulamentado pelo Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro 
de 2004); acessibilidade; hierarquia viária. Noções de Sinalização: horizontal e vertical e semafórica. Saneamento ambiental: abastecimento de 
água (captação, adução, elevação, tratamento, reservação e distribuição), esgotamento sanitário (coleta, tratamento e destinação final), manejo 
de resíduos sólidos urbanos (coleta, limpeza publica, tratamento, reciclagem e destinação final), manejo de águas pluviais urbanas. 
Desenvolvimento urbano: política nacional de desenvolvimento urbano e habitacional e conhecimentos sobre sistemas de gestão da qualidade 
e desenvolvimento tecnológico da construção civil e habitacional. Equipamentos e serviços urbanos: necessidades, adequação, tipo, 
dimensionamento e localização; controle do uso e da ocupação do solo; serviços públicos; atribuição dos poderes públicos; estrutura urbana; 
sistema viário; projetos de urbanização; loteamentos. Projetos e obras: análise do planejamento e acompanhamento do cronograma físico-
financeiro; noções sobre resistência dos materiais; técnica de materiais e construções; instalações elétricas e hidráulicas. Legislação Urbana: 
Código de Obras (Edilício), Plano Diretor, Uso e Parcelamento do Solo; Estatuto das Cidades – Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001.  
 
FARMACEUTICO BIOQUÍMICO 
1. Princípios de Farmacologia; 2. Logística do abastecimento; 3. Seleção, aquisição, análise, armazenamento e distribuição de medicamentos e 
correlatos; 4. Gerenciamento de estoque; 5. Desenvolvimento e/ou manipulação de fórmulas magistrais e oficinais; Manipulação de estéreis 
(Nutrição parenteral e quimioterapia); 6. Legislação farmacêutica / Legislação Sanitária; 7. Portaria 344/98 – SVS/MS (12/05/1998); 8. 
Assistência farmacêutica; 9. Farmacovigilância; 10. Farmácia clínica. 11. Princípios básicos de Farmacocinética: Dinâmica da absorção, 
distribuição e eliminação de fármacos; 12. Princípios básicos de Farmacodinâmica: Princípios de Microbiologia, Bioquímica, Hematologia, 
Imunologia.  
 
FISCAL DE RENDAS MUNICIPAIS 
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: Princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. Direitos e garantias fundamentais. 
Organização do Estado e dos Poderes. NOÇÕES DE DIREITO TRIBUTÁRIO. O Estado e o poder de tributar. Direito tributário: conceito; 
princípios; tributo. Código Tributário Nacional: normas gerais de direito tributário. Norma tributária: espécies; vigência; aplicação; interpretação. 
Obrigação tributária: conceito; espécies; fato gerador; sujeitos ativo e passivo; solidariedade; capacidade tributária; domicílio tributário. Crédito 
tributário: conceito; natureza; lançamento; revisão; suspensão; extinção; exclusão; prescrição; decadência; repetição do indébito. 
Responsabilidade; solidariedade; sucessão. Sistema tributário nacional; princípios gerais; limitação ao poder de tributar. Impostos. Repartição 
das receitas tributárias. Preços públicos, tarifas e taxas: distinção. Processo administrativo fiscal: consulta, contencioso administrativo. Processo 
Judicial Tributário: ações de iniciativa do fisco e ações de iniciativa do contribuinte. Ilícito tributário: conceito, ilícito administrativo tributário, ilícito 
penal tributário, sanções administrativa, penal, pessoais e patrimoniais. Inscrição na Dívida Ativa. Noções de Execução Fiscal – Lei 6830/80 e 
posteriores alterações. Impostos municipais – IPTU, ISS e ITBI;Taxas Contribuição de melhoria; Lei de Responsabilidade Fiscal (L.C. 101/00) – 
administração da Receita Pública – da previsão e da arrecadação tributária – renúncia de receita e medidas de compensação; Precatórios 
Judiciais; Conceitos e limites de Dívida Pública. NOÇÕES DE DIREITO PENAL: Dos crimes contra a Administração Pública – arts. 312 a 327 do 
Código Penal.  LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Lei Complementar n. 97/2003 – Código Tributário do Município de Taboão da Serra e posteriores 
alterações. 
 
FISCAL DE OBRAS 
1 Elementos de Direito Urbanístico. 2. Função social da propriedade. 3 Parcelamento, uso e ocupação do solo urbano. 4. Instrumentos de 
política e gestão urbana. 6 Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. 7 Desapropriação e servidão. 8 Conceito de solo 
criado. 9. Operações urbanas. 10 Infra-estrutura e serviços urbanos. 11. Assuntos relativos a arquitetura e construção civil. 12 Bens Municipais. 
12.1Conceito, classificação, uso e alienação. 13 Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de Taboão da Serra: artigos pertinentes aos 
temas 1 a 12 anteriores. 14. Estrutura e atribuições do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado 
de São Paulo. (CONDEPHAT). 15. NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: Princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. 
Direitos e garantias fundamentais. Organização do Estado e dos Poderes. 16. NOÇÕES DE DIREITO PENAL: Dos crimes contra a 
Administração Pública – arts. 312 a 327 do Código Penal.  17. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Lei Complementar n. 1098/95 – Código de Obras do 
Município de Taboão da Serra e posteriores alterações. 
 
FONOAUDIÓLOGO 
Desenvolvimento e aquisição de linguagem; Fisiologia da Fonação: processo de aquisição, percepção e produção dos sons da fala; Fisiologia 
da audição: patologias, exames audiológicos, próteses  auditivas e implantes cocleares; Intervenção fonoaudiológica nos distúrbios da 



comunicação; trabalho em equipe multi e inter disciplinar; Planejamento e programas preventivos; fonoaudiologia hospitalar; Código de ética 
profissional do fonoaudiólogo; Ética, deontologia e principais punições disciplinares. Programas fonoaudiólogos de triagem. Lei n.º 10.436 de 24 
de abril de 2002 que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais, Lei nº 10.424, de 15-04-02 que dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento de serviços correspondentes e regulamentando a assistência domiciliar no 
Sistema Único de Saúde. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, LEI 10.098 de 19/12/2000 que estabelece normas gerais e critérios básicos para 
a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e Decreto 5296. Lei Federal 6965 de 09 de 
dezembro de 1981, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Fonoaudiólogo. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
Esterilização e desinfecção por agentes físicos e químicos; Tratamento de infecções por agentes quimioterápicos – antibióticos; Imunologia; 
Infecções bacterianas; Infecções virais; Doenças causadas por protozoários; Infecções parasitárias; Noções gerais sobre: técnicas 
bacteriológicas, estudo de vírus, exames bacteriológicos de uso corrente, intoxicações, epidemiologia; doenças relacionadas ao consumo de 
alimentos para animais, leite e derivados, carnes em geral; imunização dos animais; doenças transmitidas por vetores, roedores, cães, gatos, 
pombos, insetos, artrópodes, escorpiões, ofídios. Ética, Deontologia, Principais infrações disciplinares julgadas pelo Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. 
 
NUTRICIONISTA 
1 Unidades de alimentação e nutrição - objetivos e características, planejamento físico, recursos humanos, abastecimento e armazenamento, 
custos, lactário, banco de leite e cozinha dietética. 2 Nutrição normal: definição, leis da alimentação / requerimentos e recomendações de 
nutrientes - alimentação enteral e parenteral. 3 Planejamento, avaliação e cálculo de dietas e(ou) cardápio para adulto, idoso, gestante, nutriz, 
lactente, pré-escolar e escolar, adolescente e coletividade sadia em geral. 4 Desnutrição: epidemiologia de desnutrição, aspectos sociais e 
econômicos. Programa de combate às carências nutricionais e Programa Bolsa Alimentação. 5 Diagnósticos antropométricos: padrões de 
referência / indicadores: vantagens, desvantagens e interpretação / avaliação nutricional do adulto: índice de massa corporal (classificação de 
GARROW). 6 Dietoterapia nas enfermidades do sistema cardiovascular. 7 Dietoterapia nos distúrbios metabólicos: obesidade - Diabete Mellitus 
e dislipidemias. 8 Dietoterapia nas carências nutricionais: desnutrição energético-protéica, anemias nutricionais e carência de vitaminas. 9 
Dietoterapia das doenças renais. 10 Alimentos: conceito; características e qualidade dos alimentos; perigos químicos, físicos e biológicos. 11 
Microbiologia dos alimentos: fatores que influenciam a multiplicação dos microrganismos; microrganismos patogênicos de importância em 
alimento. 12 Conservação e armazena mento de alimentos: uso do calor, do frio, do sal/açúcar, aditivos, irradiação e fermentação. 13 Vigilância 
Sanitária: conceito, histórico, objetivos, funções. Importância na Saúde Pública. Inspeção em Vigilância Sanitária; noções básicas de processo 
administrativo sanitário. 14 Noções básicas de Vigilância Epidemiológica. 15 Legislação sanitária: Lei n.° 6.437/77; Decreto-Lei n.° 986/69; 
Resolução 12/01. 16 Interação entre medicamentos e nutrientes. 17 Ética e legislação profissional. 
 
PSICÓLOGO 
1 Teorias da personalidade. 2 Psicopatologia. 3 Técnicas psicoterápicas. 4 Psicodiagnóstico. 5 Técnicas de entrevista e aconselhamento. 6 
Testes psicológicos. 7 Saúde ocupacional: riscos decorrentes da organização do trabalho; agravos à saúde relacionados com o trabalho; 
psicopatologia e saúde mental no trabalho. 8 Ética profissional. 9 Técnicas de dinâmica de grupo. 10 Entrevista admissional: princípios, técnicas 
e roteiros de entrevista. 11 Perícias psicológicas: pareceres, laudos e relatórios. Faturamento e inspeção de clínicas psicológicas, reembolso e 
auditorias. 23. Ética e legislação profissional. 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Fundamentos e História da Terapia Ocupacional. Modelos de intervenção terapêutica e seus pressupostos teóricos. Desenvolvimento sensorial, 
perceptivo, cognitivo e motor: normal e seus desvios. Terapia Ocupacional aplicada à neurologia, traumato–ortopedia, reumatologia, 
geriatria, gerontologia e saúde mental. Noções básicas de psicopatologia e psicofarmacologia. Reforma psiquiátrica no Brasil e proposta de 
desinstitucionalização. Avaliação em Terapia Ocupacional nas diversas áreas de intervenção. Análise de atividades: indicações e aplicação no 
tratamento ocupacional. Bases anatômicas, fisiológicas e cinesiológicas aplicadas à Terapia Ocupacional. Órteses e adaptações: prescrição e 
aplicação. Adequação postural para usuários de cadeira de rodas. Atividades de vida diária e prática: análise e aplicação. Parâmetros para o 
funcionamento do SUS. Ética e legislação profissional. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR I 
 
PROFESSOR I e PROFESSOR ADJUNTO 
Objetivos da Educação Infantil; Ampliação do repertório vocabular; A criança Pré-Escolar e suas linguagens; Atendimento à criança pré-escolar 
provinda de ambientes pouco estimuladores; Atividade de estimulação para a leitura na pré-escola; A educação artística a serviço da 
criatividade na pré-escola; Sucata, um desafio à criatividade; Situações estimuladoras na área do pensamento operacional concreto; O 
desenvolvimento das percepções: o processo de formação de conceitos; A criança pré-escolar e o meio social; Ciências na Educação Infantil - 
importância; Uma escola Piagetiana; A aprendizagem da linguagem e a linguagem como instrumento de aprendizagem; A consciência moral e o 
espírito cívico segundo Jean Piaget; Estatuto da Criança e do Adolescente; A criança e o número; Avaliação; Planejamento; Projeto 
Pedagógico: caminho para a autonomia; Pedagogia de Freinet (Revista do Professor); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 
Referencial Curricular Nacional; Como trabalhar a harmonização na pré-escola; A importância do lúdico na aprendizagem. Reflexões sobre 
alfabetização; Concepções de linguagem e escrita; Pensamento e Linguagem – Teorias sobre o desenvolvimento da linguagem (Piaget e 
Stern). A formação e o desenvolvimento dos conceitos científicos na infância; A interação social e o desenvolvimento da moralidade; Origem da 
escrita e sua apropriação pela criança; As relações entre ensino e aprendizagem na sala de aula; A metodologia nas áreas do conhecimento; A 
importância do jogo na educação; A língua escrita numa perspectiva interacionista; A leitura infantil e produção de textos; A criança enquanto 
ser em transformação; Planejamento e Proposta Pedagógica; Reflexões sociológicas sobre uma pedagogia da Liberdade; Ação educativa e 
violência - O diálogo como minimizador da violência - As diferentes manifestações da violência no dia-a-dia da escola; Avaliação da 
aprendizagem; Estatuto da criança e do adolescente; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96); Parâmetros Curriculares 
do Ensino Fundamental; Temas transversais em Educação; A construção do conhecimento na escola; Planejamento de Projetos Didáticos. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR III 
Nas provas escritas para o cargo de Professor serão avaliados conhecimentos gerais e específicos, conforme especificação a seguir: 
 
PROFESSOR III - CONHECIMENTOS EDUCACIONAIS (comum a todas as subáreas) 
A Educação na Legislação Brasileira atual; Lei Federal nº 9.394 de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8069 de 13/07/90); Processo de Ensino e Aprendizagem; Relações entre Educação, Escola e 
Sociedade. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
PROFESSOR III - PORTUGUÊS 



Ortografia; Acentuação das palavras; Classes de palavras; Análise sintática - período simples e composto; Sintaxe de concordância nominal e 
verbal; Sintaxe de regência nominal e verbal; Colocação dos pronomes; Pontuação; Uso da crase; Formação de palavras; Análise e 
interpretação de texto; Usos do hífen; Divisão silábica. Literatura Brasileira e Portuguesa. 
 
PROFESSOR III – MATEMÁTICA 
Sistema de numeração decimal; Operações com números naturais; Divisibilidade; Números racionais absolutos; Noções de reta, semi-reta e 
segmento de reta; Circunferência - superfície esférica, esfera; Números inteiros e racionais; Cálculo literal; Medidas de ângulo; Verificação 
experimental e demonstração  do  Teorema  a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo; Equações e inequações do 1º grau; 
Proporcionalidade; Razões e proporções; Áreas e perímetros - Teorema de Pitágoras, verificação experimental; Números Irracionais; Fatoração 
e expressões algébricas; Equações do 2º grau; Noções de estatística; Teorema fundamental da proporcionalidade; Teorema de Tales; 
Demonstração do Teorema de Pitágoras; Progressão aritmética; Trigonometria da 1ª volta e funções circulares; Análise combinatória; 
Geometria espacial e analítica; Sistemas lineares; Matemática Financeira; Números Complexos; Função Logarítmica; Função Exponencial; 
Probabilidade; Função do 1º e 2º Grau; Progressão Geométrica. 
 
PROFESSOR III – HISTÓRIA 
Brasil Colonial: Pacto Colonial: Empresa açucareira, Mineração; Brasil Independente:  1º Reinado, 2º Reinado, Regência;  Brasil Republicano: 
Queda do Império – República da Espada - Encilhamento (Rui Barbosa) - Revolução de 30 Estado Novo – Governos Militares; Oriente Antigo: 
Egito - Mesopotâmia - Palestina - Pérsia; Antigüidade Clássica:  Grécia e Roma; Feudalismo; Renascimento Cultural; Reformas religiosas; 
Revolução Industrial; Revolução Francesa; Independência dos Estados Unidos e América Latina. 
 
PROFESSOR III – GEOGRAFIA 
Geografia do Brasil: Geografia Física - A população brasileira - Agricultura e a pecuária - O extrativismo mineral e as fontes de energia - As 
atividades industriais; Geografia Geral: Geografia Física e Humana Geral - Geografia econômica - Os blocos econômicos e suas áreas de 
influências  -  O bloco norte-americano  -  Tratado de Livre Comércio  -  NAFTA  -O bloco europeu - A comunidade européia  - CEE  -  A bacia  
do Pacífico  -  O Japão e os Tigres Asiáticos; Geografia Política:  Reunificação  da Alemanha.   -  Desmembramento da Rússia e Iugoslávia. 
 
PROFESSOR III – CIÊNCIAS  
Noções de Astronomia. Ar, água, solo, ecologia. Seres vivos: Como se constituem, Como se reproduzem, Como se relacionam com o homem, 
Como se distribuem no ambiente. Diversidade da vida na Terra. Os reinos das moneras, dos protistas e dos fungos. O reino das plantas. O 
reino dos animais: os invertebrados. O reino dos animais: os vertebrados. O corpo humano: Organização estrutural e funcional, A coordenação 
de funções para a manutenção de sua integridade. A reprodução. As funções de nutrição. Funções de relação com o ambiente. A coordenação 
das funções orgânicas. Conceitos básicos de Física e Química. O estudo da Física - As formas de energia e suas transformações (o estudo do 
movimento, as leis de Newton, o trabalho das máquinas, a energia, a temperatura, o calor, as ondas, o som, a luz, os instrumentos ópticos, a 
eletrostática, a eletrodinâmica, o magnetismo). O estudo da Química - As transformações das substâncias (estrutura e identificação do átomo, 
tabela periódica, ligações químicas, funções químicas, ácidos e bases, óxidos, reações químicas, leis das reações químicas).  
 
PROFESSOR III – INFORMÁTICA 
Sistemas Operacionais; Windows 95/98/2000/NT; Noções de Hardware: instalação, uso e conceitos; Noções de Rede: Windows NT, Windows 
2000 e Windows 98; Cuidados com equipamentos e programas; Limpeza do ambiente de trabalho; Segurança de dados: Backup, Antivírus. 
 
PROFESSOR III – INGLÊS 
Verb Tenses; Modal auxiliary verbs; Possessive adjectives and pronouns; Genitive case; Personal, reflexive and emphasizing pronouns; 
Prepositions; Plural of nouns; Indefinitive pronouns; Interrogatives; Degrees of adjectives; Relative pronouns; Adverbs. 
 
PROFESSOR III – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
A História da Arte Geral; A História da Arte no Brasil; A História da Arte Arquitetônica; A Educação Musical na Escola; O Teatro; O Jogo 
dramático teatral na escola; Harmonia de cores; Geometria; Projeções Geométricas; Elementos básicos das composições artísticas ( 
coreografias, teatrais, musicais, visuais, audiovisuais)e suas gramáticas articuladoras;  O Ensino da Educação Artística no Ensino Fundamental: 
a metodologia do ensino da arte; o desenvolvimento expressivo nas diferentes áreas artísticas e suas relações com o desenvolvimento 
biológico, afetivo, cognitivo e sócio cultural do ser humano; as diferentes linguagens artísticas e a educação. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA 
Tipos de deficiência; Causas da deficiência; Exames diagnósticos para a detecção de deficiências; Os testes de inteligência; Idade mental e 
idade cronológica; A criança deficiente e a família; O deficiente e a linguagem; O desenvolvimento emocional e afetivo; Atividades gerais para 
os deficientes; Ludoterapia; A psicologia no auxilio a educação e compreensão dos deficientes; A psicomotricidade; O deficiente e o trabalho; 
Treinamento para o trabalho; Integração no mercado de trabalho; A adaptação; Metodologia e didática das classes de Deficiente Mental; A 
sexualidade do Deficiente Mental. Deficiência Auditiva, o aparelho auditivo; O arco reflexo; A surdez; Tipos de surdez; As medidas da surdez; A 
audiometria; A surdo-mudez; As alterações psicológicas; As alterações emocionais e sociais; Causas da surdez; A criança deficiente e a família; 
O comportamento do deficiente; A psicomotricidade; Nível intelectual e idade cronológica; A psicologia no auxílio ao deficiente; Os aparelhos de 
auxílio ao deficiente e suas metodologias. ; Metodologia e didática das classes de Deficiente Visual; Declaração de Salamanca e linha de ação 
sobre Necessidades educativas especiais - Brasília – Coordenadoria Nacional para Integração de Pessoa Portadora de Deficiência -  1994. 
PCN – Adaptações Curriculares – Estratégias para a Educação de Alunos com Necessidades Especiais – MEC; Contexto histórico da 
Educação Especial; Política Nacional de Educação Especial - MEC/1994; Integração da Pessoa Portadora de Deficiência na escola  e na classe  
regular nas perspectivas pedagógica, cultural e social; Relação da família e da escola num processo de integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência. O desenvolvimento cognitivo da Pessoa Portadora de Deficiência Auditiva na perspectiva sócio-interacionista. Processo de 
avaliação escolar da Pessoa Portadora de Deficiência. A formação dos professores para Pessoas Portadoras de Deficiências. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Biodinâmica da Atividade Física/Movimento Humano (morfologia, fisiologia, biomecânica); Comportamento da Atividade Física/Movimento 
Humano (mecanismos e processos de desenvolvimento motriz, aquisição de habilidade motoras); Cultura das Atividades Físicas/Movimento 
Humano (jogos, lutas, danças, ginásticas, esportes, lazer e recreação); Equipamento e Materiais (diferentes equipamentos e materiais  e suas 
possibilidade de utilização na ação pedagógica e técnico científica com as manifestações de Atividade Física/Movimento Humano); Atividade 
Física/Movimento Humano e Performance (desempenho e condicionamento humano); Atividade Física/Movimento Humano Saúde e Qualidade 
de Vida (aptidão física e aspectos preventivos e terapêuticos do exercício físico); Abordagens da Educação Física Escolar (Desenvolvimentista, 
Críticas, Psicomotora, Construtivista); Motricidade Humana (Lateralidade, Tonicidade, Orientação Espaço-Temporal, Práxia Global e Fina); 
Corporeidade (Esquema Corporal, Imagem Corporal e Expressão Corporal); Cineantropometria (Antropometria); Crescimento e 
Desenvolvimento Corporal; Primeiros Socorros; Organização de Eventos. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO 
Nas provas escritas para o cargo de Médico serão avaliados conhecimentos gerais e específicos, conforme especificação a seguir: 

 



 TEMAS COMUNS A TODAS AS ESPECIALIDADES ABAIXO DISCRIMINADAS. 
1. Código de Ética Médica. 2 . Deontologia.  3. Principais julgamentos disciplinares do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.  
4. Dos crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro.  5. Prontuário Médico.  6. Reanimação Cardio-
Respiratória.  7. Preenchimento de Declaração de Óbito. 8. Doenças de Notificação Compulsória. 9. Evolução histórica da organização do 
sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde – seus princípios, suas diretrizes e seu arcabouço legal; 10. As normas 
operacionais do SUS; 11. A questão do controle social; 12. O paradigma da promoção da saúde; 13. A estratégia de saúde da família – sua 
evolução, seus princípios e sua aplicação. 14. Municipalização da Saúde. 15. Situação da Saúde no Brasil. 

 
 

 TEMAS ESPECÍFICOS: 
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 
Exame do Paciente: Anamnese. Exame físico do Coração e da Circulação. Eletrocardiografia. Teste de Esforço. Ecocardiografia. Radiologia do 
Coração e Vasos da Base. Cardiologia Nuclear. Ressonância Magnética. Tomografia Computadorizada. Cateterismo Cardíaco. Angiografia 
Coronária. Ultra–som Intravascular. Exames Laboratoriais. Função Cardíaca Normal e Anormal: Mecanismo de Contração–Relaxamento 
Cardíacos. Avaliação das Funções Cardíacas Normais e Anormais. Fisiopatologia da Insuficiência Cardíaca. Insuficiência Cardíaca de Alto 
Débito. Edema Pulmonar. Métodos Farmacológicos de Tratamento da Insuficiência Cardíaca. Circulação Assistida. Transplante Cardíaco e 
Cardiopulmonar. Tratamento da Insuficiência Cardíaca. Considerações Eletrofisiológicas da Gênese das Arritmias. Tratamento do Paciente com 
Arritmias Cardíacas. Marca–passos Cardíaco e Cardioversores–desfibriladores. Diagnóstico e Tratamento das Arritmias Específicas. 
Parada Cardíaca e Morte Súbita. Hipertensão e Síncope.Doença Cardiovascular Aterosclerótica e Hipertensiva: Mecanismos e Diagnóstico 
na Hipertensão Sistêmica. Terapêutica da Hipertensão Sistêmica. Biologia Vascular da Aterosclerose. Fatores de Risco para a Doença 
Aterosclerótica. Prevenções primária e secundária da Doença das Artérias Coronárias. Estudos da Redução dos Lípides. Fluxo Sangüíneo 
Coronário e Isquemia Miocárdica. Infarto Agudo do Miocárdio. Angina Instável. Doença Crônica das Artérias Coronárias. Intervenções 
Percutâneas Coronárias e Valvar. Reabilitação Abrangente de Pacientes com Doenças das Artérias Coronárias. Doenças da aorta. Doenças 
Arteriais Periféricas. Intervenções Vasculares Extracardíacas. Doenças do Coração, Pericárdio e Leito Vascular Pulmonar: Cardiopatias 
Congênitas. Cardiopatias Adquiridas. Doença Cardíaca Valvar. Endocardite Infecciosa. Cardiomiopatias e Miocardites. Tumores Primários do 
Coração. Doenças do Pericárdio. Traumas Cardíacos. Embolia Pulmonar. Hipertensão Pulmonar. Cor pulmonale. Doença Cardiovascular 
e Distúrbios em outros Sistemas do Organismo: Hemostasia. Trombose. Fibrinólise e Doença Cardiovascular. Diabetes Mellitus. Febre 
Reumática. Doenças Reumáticas. Distúrbios Renais.  
 
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 
Pré e pós-operatório em cirurgia geral e especializada. Infecções e antibioticoterapia em cirurgias. Cicatrização de feridas 
cirúrgicas. Princípios gerais de oncologia cirúrgica. Transplantes: aspectos gerais. Choque-falência de múltiplos órgãos. Afogamento. 
Queimaduras. Acidentes provocados por animais peçonhentos. Hipotermia. Cirurgia da tireóide e paratireóide. Base das cirurgias de: tórax, 
vascular, padiátrica, urológica. Cirurgias de estômago, pâncreas, supra-renal, fígado, vias biliares, baço, esôfago, intestino delgado, reto, cólon 
e ânus. Hemorragia digestiva – hipertensão porta. Cirurgia de videolaparoscopia em geral e no trauma abdominal e toráxico. Abordagem pré-
hospitalar ao politraumatizado. Atendimento inicial ao politraumatizado. Cirurgias no trauma: toráxico, abdominal, renal, ureter, uretra, pelve-
perineal, vascular, extremidade. Trauma de crânio – raquimedular. Trauma na criança, na gestante e no idoso. Trauma de partes moles e não 
penetrantes de tórax e abdômen. Toractomia no sala de trauma. Mecanismo de trauma – biomecânica. Resposta endócrino-metabólica ao 
trauma. Sepse – complicações e sequelas no trauma – antibioticoterapia no trauma. Ferimento precordial. Complicações em cirurgia. Síndrome 
do compartimento abdominal – Cirurgia do Dano.  
 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL. 
1. Cuidados gerais com o paciente em medicina interna; 2. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial;. cardiopatia isquêmica; insuficiência 
cardíaca; miocardiopatias e valvulopatias; arritmias cardíacas; 3. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; 
embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar; 4. Doenças gastrointestinais e 
hepáticas: úlcera péptica; doenças intestinais inflamatórias e parasitárias; diarréia; colelitíase e colecistite; pancreatite; hepatites virais e 
hepatopatias tóxicas; insuficiência hepática crônica; 5. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica; glomerulonefrites; síndrome 
nefrótica; litíase renal;  6. Doenças endócrinas: diabetes mellitus; hipotireoidismo e hipertireoidismo; tireoidite e nódulos tireoidianos; distúrbios 
das glândulas supra-renais; distúrbios das glândulas paratireóides; 7. Doenças reumáticas: artrite reumatóide; espondiloartropatias; 
colagenoses; gota; 8. Doenças infecciosas e terapia antibiótica; 9. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos; 10. Exames complementares 
invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária; 11. Emergências clínicas; 12. Ética e legislação profissional; 13. Psicologia 
médica; 14. Farmacologia; 15. Controle de Infecções Hospitalares; 16. Medicina baseada em evidências; 17. Intoxicações  exógenas;  18. 
Doenças sexualmente transmissíveis; 19. Doenças neurológicas; AVC, polirradiculoneurites, polineurites, doença periféricas; 20. Doenças 
degenerativas e infecciosas do SNC; 21.Emergências psiquiátricas. 
 
MÉDICO DERMATOLOGISTA. 
Embriologia e Histologia. Terapêutica. Biodermites. Zoodermatoses. Dermatoviroses. Dermatomicoses. Urticária e edema angeoneurótico e 
prurido estrófulo. Leishmaniose e tuberculose. Eczemas. Dermatoses pararreumáticas (coagenoses). Doenças sexualmente transmissíveis. 
Hanseníase. Acne. Genodermatoses e dermatoses de causas desconhecidas. 
 
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA. 
Princípios de ação hormonal. Fisiologia da regulação do eixo hipotálamo–hipófise. Neuroendocrinologia: Crescimento normal e aberrante. 
Acromegalia. Síndromes hiperprolactinêmicas. Diabetes insipidus. Testes de função hipofisária. Tumores hipofisários e suprahipofisários, com 
ou sem repercussão endócrina. Tireóide: Fisiologia tireoidiana. Hiper e hipotireoidismo. Bócios. Neoplasias tireoidianas. Paratireóides: Fisiologia 
de regulação do cálcio, fósforo e magnésio. Hiperparatireoidismo e hipoparatireoidismo. Diagnóstico diferencial das hipercalcemias. Doenças 
osteometabólicas (Paget, osteoporose, raquitismo). Pâncreas: Diabetes mellitus tipos 1 e 2: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e suas 
complicações. Adrenal: Bio–síntese esteróide e sua regulação. Regulação hormonal do metabolismo da água e eletrólitos. Insuficiência adrenal 
e Síndrome de Cushing. Síndrome de excesso de mineralocorticóides. Hiperplasia adrenal congênita. Tumores do córtex adrenal. 
Feocromocitoma. Puberdade e diferenciação sexual: Distúrbios da puberdade e da diferenciação sexual. Endocrinologia feminina: Ciclo 
menstrual normal e patológico. Síndromes anovulatórias. Amenorréias. Infertilidade. Síndromes hiperandrogênicas. Tumores ovarianos. 
Menopausa. Endocrinologia da gestação. Andrologia: Fisiologia do eixo hipotálamo / hipófise / testículos. Hipogonadismo, métodos, 
diagnósticos e tratamento. Infertilidade masculina. Disfunção erétil. Ginecomastia. Obesidade: Tipos, fisiopatologia, tratamento. Dislipidemias. 
Endocrinologia do envelhecimento: Principais alterações hormonais da terceira idade. Desordens endócrinas paraneoplásticas: 
Apudomas. Hipertensão de origem endócrina. Síndrome plurimetabólica.  
 
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA. 
1. Abordagem de problemas comuns ao sistema digestivo. 1.1 Afecções orais e trato gastrointestinal; 1.2 Abordagem  do paciente com queixas 
digestivas altas: visão do clínico; 1.3 Disfagia ; 1.4 Pirose ; 1.5 Dor torácica não-coronariana ; 1.6 Nauseas e vômitos ; 1.7 Infecção por 
Helicobacter pylori ; 1.8 Hemorragia digestiva ; 1.9 Diarréia ; 1.10 Constipação intestinal essencial ; 1.11 Abordagem do paciente com gases 



intestinais; 1. 12 Dor abdominal ; 1. 13 Parasitoses intestinais ; 1. 14 Icterícia ; 1.15 Álccol e trato gastrointestinal ; 1. 16 Ascite; 1.17 
Encefalopatia Hepática ; 1.18 Avaliação do paciente com massa hepática; 1.19 Esquistossomose mansoni; 1.20 Forma digestiva da doença de 
Chagas ; 1. 21 Abordagem do paciente com abdômen agudo ; 1.22 Disturbios funcionais do aparelhi digestivo: conceito e classificação; 1. 23 
Manifestações multissistêmicas e trato gastrointestinal: reumatológicas, hematológicas, dermatológicas, endocrinológicas e alérgicas.; 1. 24 
Manifestações digestivas da síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA/AIDS); 1.25 Obesidade mórbida, anorexia e bulemia; 1.26 Terapia 
nutricional; 1.27 Problemas digestivo no idoso; 1.28 Carcinogênese do trato gastrointestinal. 2. Doenças Digestivas. 2.1 Esôfago. 2.1.1 
Embriologia, anatomia e anomalias do desenvolvimento do estômago; 2.1.2 Manometria esofagiana; 2.1.3 pHmetria; 2.1.4 Testes provocativos; 
2.1.5 Impedanciometria intra-esofagiana; 2.1.6 Distúrbios motores do esôfago; 2.1.7 Doenças de refloxo gastroesofágico; 2.1.8 Esôfago de 
Barrett; 2.1.9 Câncer no esôfago; 2.1.10 Membranas, anéis e divertículos; 2.1.11 Infecções e lesões cáusticas do esôfago; 2.1.12 Outras 
afecções do esôfago: corpo estranho, doenças sistêmicas, medicamentos, hematomas, síndrome de Mallory-Weiss, síndrome de Boerhaave e 
outras afecções raras. 2.2 Estômago e Duodeno. 2.2.1 Anatomia, fisiologia e anomalias congênitas do estômango; 2.2.2 Eletrogastrografia; 
2.2.3 Métodos de estudo da secreção gástrica; 2.2.4 Esvaziamento gástrico; 2.2.5 Avaliação da acomodação e percepção gástricas; 2.2.6 
Histopatologia gastroduodenal; 2.2.7 Disturbios da motilidade do estômago; 2.2.8 Úlcera gastroduodental; 2.2.9 Gastrite e gastropatias; 2.2.10 
Dispepsia; 2.2.11 Gastroduodenopatias associadas ao uso de AINE;  2.2.11 Tumores do estômago; 2.2.12 Gastrinoma (síndrome de Zollinger-
Ellison) 2.2.13 Divertículos, vólvulo, dilatação gástica aguda, corpos estranhos (bezoares), infecções crônicas e outras doenças raras. 2.3. 
Intestino Delgado. 2.3.1 Anatomia, fisiologia e anomalias congênitas do intestino delgado. 2.3.2 Biopsia peroral do intestino delgado. 2.3.3 
Testes respiratórios com hidrogênio. 2.3.4 Testes para avaliação da permeabilidade intestinal. 2.3.5 Exame coproparasitológico e de 
coprocultura. 2.3.6 Teste de absorção de gorduras, carboidratos e proteínas. 2.3.7 Microbiota gastrointestinal normal na doença e na saúde. 
2.3.8 Distúrbios motores do intestino delgado. 2.3.9 mabsorção intestinal: conceito e classificação. 2.3.10 Doença celíaca. 2.3.11 Espru tropical. 
2.3.12 Doença inflamatória intestinal. 2.3.13 Síndrome do intestino curto. 2.3.14 Síndrome do supercrescimento bacteriano. 2.3.15 Pseudo-
obstrução intestinal. 2.3.16 Intoxicações alimentares e infecções intestinais. 2.3.17 Doença de Whipple. 2.3.18 Obstrução intestinal. 2.3.19 
Tumores do intestino delgado. 2.3.20 Doença imunoproliferativa do intestino delgado. 2.3.21 Gastroenteropatias perdedoras de proteínas. 
2.3.22 Tuberculose e histoplasmose intestinal. 2.3.23 Insuficiência vascular mesentérica. 2.3.24 Enteropatia radiógena. 2.3.25 Transplante 
intestinal. 2.3.26 Distúrbios da absorção de gorduras, proteínas, carboidratos, vitaminas e eletrólitos. 2.3.27 Úlceras e estenoses do intestino 
delgado. 2.4 Intestino Grosso. 2.4.1 Anatomia, fisiologia e anomalias congênitas do intestino grosso. 2.4.2 Manometria anorretal e suas 
aplicações clínicas. 2.4.3 Defecografia. 2.4.4 Tempo de trânsito colônico. 2.4.5 Biofeedback. 2.4.6 Doença diverticular dos cólons. 2.4.7 Pólipos 
colorretais. 2.4.8 Síndrome do intestino irritável. 2.4.9 Tumores colorretais benignos não-adenomatosos. 2.4.10 Câncer colorretal. 2.4.11 
Apendicite aguda. 2.4.12 Outros processos inflamatórios estruturais e/ou infecciosos dos cólons. 2.4.13 Afecções anorretais. 2.5 Fígado. 2.5.1 
Anatomia, fisiologia e anomalias congênitas do fígado. 2.5.2 Testes de função hepática. 2.5.3 Marcadores das hepatites virais. 2.5.4 Biópsia 
hepática. 2.5.5 Hiperbilirrubinemias hereditárias. 2.5.6 hemocromatose, doença de Wilson e outras doenças metabólicas. 2.5.7 Esteatose e 
esteat-hepatite não-alcoólica. 2.5.8 Hepatites agudas virais. 2.5.9 Hepatites virais crônicas. 2.5.10 Hepatite auto-imune. 2.5.11 Doença alcoólica 
do fígado. 2.5.12 Doença hepática induzida por drogas e agentes químicos. 2.5.13 Cirrose hepática. 2.5.14 Hipertensão porta. 2.5.15 Síndrome 
hepatorrenal e síndrome hepatopulmonar. 2.5.16 Cirrose biliar primária. 2.5.17 colangite esclerosante primária. 2.5.18 Cistos e abscessos 
hepáticos. 2.5.19 Tumores do fígado. 2.5.20 Fígado e gravidez. 2.5.21 Doença granulomatosa do fígado. 2.5.22 Síndrome de Budd-Chiari e 
outras afecções vasculares do fígado. 2.5.23 Colestase. 2.5.24 Fígado e doenças infecciosas. 2.5.25 Transplante hepático. 2.5.25.1 
Transplante hepático: visão do clínico. 2.5.25.2 Transplante hepático: visão do cirurgião. 2.6 Vias Biliares. 2.6.1 Anatomia, fisiologia e anomalias 
congênitas das vias biliares. 2.6.2 Colecistolitíase. 2.6.3 Colecistite aguda. 2.6.4 Litíase das vias biliares. 2.6.5 Outras afecções das vias 
biliares: cistos, fístulas, hemobilia e causas raras de obstrução da árvore biliar. 2.6.6 Discinesia biliar. 2.6.7 Adenomiomatose e colesterolose da 
vesícula biliar. 2.6.8 Tumores da vesícula e das vias biliares. 2.7 Pâncreas. 2.7.1 Anatomia, fisiologia e anomalias congênitas do pâncreas. 
2.7.2 Testes de função pancreática. 2.7.3 Pancreatite aguda. 2.7.4 Pancreatite crônica. 2.7.5 Fibrose cística e outras afecções hereditárias. 
2.7.6 Tumores (que não Z-E) e cistos do pâncreas. 2.8 Cavidade Abdominal. 2.8.1 Anatomia, anormalidades estruturais e hérnias da cavidade 
abdominal. 2.8.2 Abcesso intra-abdominal e fístulas digestivas. 2.8.3 Doenças do mesentério e do omento. 2.8.4 Doenças do peritônio. 2.8.4 
Doenças do retroperitônio. 3. Métodos especiais de diagnóstico e tratamento. 3.1 Estudo radiológico do tubo digestivo. 3.2 Estudo radiológico 
das vias biliares. 3.3 Angiografia abdominal. 3.4 Medicina nuclear em gastroenterologia. 3.5 Ultra-sonografia. 3.5.1 Bases físicas – anatomia, 
relatório ultra-sonográfico, diagnóstico ultra-sonográfico: fígado, sistema porta, vias biliares, vesícula biliar. 3.5.2 Diagnóstico ultra-songráfico: 
pâncreas, baço, mesentério, parede abdominal e peritônio, tubo gastrintestinal, canal anal. Ultra-sonografia invasiva. 3.6 Tomografia 
computadorizada e ressonância magnética. 3.7 Anastomose postossistêmica intra-hepática transjugular. 3.8 Testes respiratórios com carbono 
marcado em gastroenterologia. 3.9 Esofagogastroduodenoscopia. 3.10 Enteroscopia. 3.11 Colonoscopia. 3.12 Proctossigmoidoscopia. 3.13 
Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. 3.14 laparoscopia diagnóstica. 3.15 Terapêutica endoscópica do trato digestivo superior. 3.16 
Terapêutica endoscópica do trato digestivo inferior. 3.17 Terapêutica endoscópica das vias biliares e do pâncreas. 3.18 Endossonografia. 3.19 
Aspectos endoscópicos das principais afecções digestivas. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA. 
Ginecologia: Noções básicas de fisiologia, embriologia e anatomia do aparelho genital feminino. Distopias genito–pélvicas. Prolapso uterino. 
Leucorréias. Doença Inflamatória pélvica. Endometriose. Miomatose Uterina. Hemorragia uterina disfuncional. Climatério. Colpocitologia. 
Amenorréia. Esterilidade. Anticoncepção. Doenças sexualmente transmissíveis. Amadurecimento sexual precoce e tardio. Intersexo. Câncer de 
colo uterino. Câncer de corpo uterino. Câncer de ovário. Câncer de vulva. Câncer de Mama. Patologia benigna das mamas. Patologia benigna 
dos ovários. Patologia benigna da vulva. Noções básicas do exame ginecológico. Obstetrícia: Anatomia e fisiologia da reprodução. Modificações 
do organismo materno (hemodinâmicas, metabólicas, renais, aparelho digestivo, pulmonares, hematológicas, cutâneas). Diagnóstico de 
gravidez. Propedêutica obstétrica básica. Gestação de alto risco. Assistência pré–natal. Mecanismos do parto em suas diversas apresentações. 
Estática fetal e bacia obstétrica. Fases clínicas do parto. Assistência ao parto e puerpério. Fórcipe. Operação cesariana. Sofrimento fetal agudo 
e crônico. Amamentação. Infecção puerperal. Doença tromboembólica. Abortamento. Patologias da gravidez (gravidez ectópica, doença 
trofoblástica, descolamento prematuro da placenta, inserção baixa da placenta, prematuridade, gravidez prolongada, amniorrexe prematura, 
hiperêmese gravídica, síndromes hipertensivas na gravidez, crescimento fetal restrito, patologias do secundamento e do 4o período do parto). 
Doenças intercorrentes durante a gravidez (hipertensão arterial crônica, diabetes mellitus, cardiopatias, doenças auto–imunes, tireoidopatias, 
coagulopatias, câncer). Uso de drogas na gravidez. Medicina fetal (cardiotocografia, ultra–sonografia, perfil biofísico fetal, dopplerfluxometria, 
perfil hemodinâmico fetal). 
 
MÉDICO LEGISTA 
1. Medicina Legal: introdução, histórico; conceito. 2. Perícia médico-legal: perito; documentos médicos; laudos periciais, modelos e 
interpretação; aspectos da ética médica, bioética. 3. Antropologia forense: identidade e identificação; métodos antigos e recentes; biometria 
médica. 4. Traumatologia forense I: conceito, aspectos jurídicos. 5. Traumatologia forense II: agentes mecânicos. 6. Traumatologia forense III: 
outros agentes -físicos, químicos, físico-químicos. 7. Traumatologia forense IV: exames complementares; laudos; discussão; aspectos éticos. 8. 
Infortunística: a) sexologia forense; introdução; técnicas de exames, aspectos éticos; b) sexologia forense: sedução e estupro, métodos de 
exames, elaboração, interpretação do laudo e quesitos; c) ato libidinoso: conceito, aspectos médicos; d) casamento: impedimentos, nulidade e 
anulabilidade; e) gravidez e aborto: conceitos clínicos e jurídicos, provas laboratoriais, discussão, controle de natalidade, métodos; f) vínculo 
genético e exclusão de paternidade: aspectos médicos e jurídicos. 9. Toxicologia forense: a) drogas: conceito e classificação, métodos de 
exames; b) aspectos médicos, sociais e jurídicos; c) embriaguez: aspectos médicos e jurídicos. 10. Tanatologia forense: aspectos médicos, 
éticos e jurídicos da morte; necrópsia -classificação, técnica, retirada dos órgãos; direito do morto -transplantes e legislação. 11. Provas da 
morte: docimasia; declaração de óbito e implicações médico -legais; causa jurídica da morte; mortes violentas e mortes naturais. 12. Noções de 



Processo Penal: Código de Processo Penal – artigos 158 a 184 e artigos 275 a 281. 13 Noções de Direito Penal: Código Penal – Arts. 121 a 
136 
 
MÉDICO NEONATOLOGISTA 
1.Recém–nascido: caracteres anatômicos e funcionais. Manejo do recém–nascido na sala de parto. Prematuridade: conceito e 
cuidados gerais com o prematuro. Alimentação e manejo do prematuro e do recém–nascido de risco. Asfixia peri–natal. Distúrbios 
respiratórios: Patologias e infecções, Síndrome da angústia respiratória, Síndrome da membrana hialina. Infecções peri–natais: Coxsakie – 
vírus, herpes simples vírus, rubéola congênita, toxoplasmose, sífilis e doença de inclusão citomegálica congênita; diarréia do recém–
nascido, candidíase, septicemia e tétano neonatal. Tocotraumatismo. Problemas hematológicos e icterícia neonatal. Cardiopatias 
Congênitas. Distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos e ácido–básico. Distúrbios neurológicos. Aspectos epidemiológicos e mortalidade 
perinatal; 2. Fisiologia fetal e do recém- nascido (RN); 3. Diagnostico da maturidade fetal e do recém – nascido, característica do RN adequada, 
pequeno e grande para a idade gestacional; 4. conceito de risco e identificação do grupo de risco no período neonatal; 5. Principais 
necessidades de atendimento do RN de risco no berçário e na rede básica; 6.Reanimação do RN na sala de parto; 7. Diagnóstico das 
condições do RN, anoxia neonatal; 8. Exame físico do RN, cuidados devidos ao RN termo e pré-termo; 9. RN de baixo peso, conceitos e 
características; 10. RN filho de mãe diabética; 11.Infecções congênitas; 12. Infecções adquiridas: do trato urinário, do trato respiratório, picartrite 
e osteomielite, menigite e septicemia; 13. Distúrbios metabólicos, hidroeletrolítics e do equilíbio do ácido-básico; 14. hiperbilirrubinemias: 
abordagem diagnóstiocs e terapêutica; 15. Afecções cardiológicas mais comuns: Insuficiência cardiáca congestivas e cardiopatias congenitas; 
16. Afecções gastro intestinais: Diarréia, enterite e necrotizante; 17. Afecções respiratórias mais comuns: Síndrome da angustia respiratória 
idiopática, Síndrome da aspiração meconial, pneumotorax e penumodiastino, persitência de circulação fetal, insufiência respiratória aguda e 
suporte ventilatório; 18. Emergência cirurgica do recém – nascido; 19. Reanimação do RN na sala de parto. Diagnóstico das condições do RN, 
anoxia neonatal; 20. Apnéia; 21 Tocotraumatismo; 22. Convulsão do período neonatal; 23. Hemorragia intracraniana; 24. Alimentação do recém 
–nascido a termo e pre-termo. Nutrição parenteral; 25. Aleitamento materno, drogas e lactação, infecção na nutriz e amamentação; 26. 
Alojamento conjunto; 27. Fluidos eletrolitos: Necessidades hídricas e calóricas do RN; 28. Mal formações congênitas; 29. Declaração de 
nascido vivo. 
 
MÉDICO NEUROLOGISTA 
Anatomia e Fisiologia do Sistema nervoso Central e periférico. Patologia e Fisiopatologia dos transtornos do Sistema Nervoso Central e 
Periférico.  Semiologia neurológica. Grandes categorias das afecções neurológicas: demências e distúrbios da atividade cortical superior, 
comas e outros distúrbios do estado da consciência; distúrbios do movimento; distúrbio do sono. Doença cérebro-vascular. Doenças 
neuromusculares - nervos, músculos e junção mio-neural; doenças tóxicas e metabólicas; tumores; doenças desmielinizantes; doenças 
infecciosas do sistema nervoso; doença neurológica no contexto da infecção pelo HIV; epilepsias; hidrocefalias e transtornos do fluxo liquórico; 
cefaléias; disgenesias do sistema nervoso; manifestações neurológicas das doenças sistêmicas; neurologia do trauma e urgências em 
neurologia. Indicações e interpretações da propedêutica armada em neurologia: liquor, neuroimagem, estudos neurofisiológicos – 
eletroencefalograma, eletroneuromiografia e potenciais evocados, medicina nuclear aplicada à neurologia. 
 
MÉDICO ORTOPEDISTA 
01. Afecções ortopédicas comuns na infância. Epifisiólise proximal do fêmur. Poliomielite: fase aguda e crônica. Osteomielite aguda e crônica. 
Pioartrite. 02. Tuberculose oteo-articular. Paralisia obstétrica. 03. Ortopedia em geral; branquialgias; artrite degenerativa da coluna cervical; 
síndrome do escaleno anterior e costela cervical. 04. Ombro doloroso. Lombociatalgias: artrite degenerativa da coluna lombo-sacra; hérnia de 
disco; espondilose. 05. Tumores ósseos benignos e malignos. 06. Fraturas e luxações da coluna cervical; dorsal e lombar. Fratura da pélvis. 
Fratura do acetábulo. Fratura e luxação dos ossos dos pés. Fratura e luxação dos joelhos. Lesões meniscais e ligamentares. Fratura diafisária 
do fêmur. Fratura tanstrocanteriana. Fratura do colo do fêmur; do ombro; da clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero; da 
extremidade distal do úmero. 07. Luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio. 08. Fratura diafisária dos ossos do antebraço. Fratura de 
Colles e Smith. 09. Luxação do carpo. Fratura do escafóide. 10. Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e falangeana. Ferimento da mão. 
11. Sistema de informações. 
 
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA. 
Fisiopatologia do Anel Linfático Do Waldeyer; Classificação Clinica e Etiológica das Amigdalites Agudas e Crônicas; Tumores da Cavidade 
Bucal; Parotidites; Tumores Benignos e Malignos das Glândulas Salivares;  Sinusites; Quadro Clínico; Sintomatologia; Diagnostico e 
Tratamento; Rinites; Tumores Benignos dos Seios Paranasais; Tumores Malignos dos Seios Paranasais; Tumores Benignos da Laringe; Estudo 
Radiológico e Endoscópio; Procedimentos Cirúrgicos; Propedêuticos Instrumentada; Laringites Agudas e Crônicas; Avaliação da Audição 
através dos Métodos Subjetivos e Objetivos; Otites Externas: Otites Médicas; Agudas e Crônicas; Surdez; Otoneurologia; Noções de Alergia; 
Noções de Oncologia; Noções de Foniatria. 
 
 
MÉDICO PEDIATRA. 
1. Mortalidade na infância; 2 Nutrição e seus desvios; 3. Crescimento e desenvolvimento; 4. Imunizações; 5. Acidentes na infância: Prevenção e 
tratamento; 6. Diarréias; 7. Distúrbios hidrocletrrolícos e acidobásicos; 8.Distúrbios metabólicas; 9.Doenças infecciosas e parasitárias; 
10.Doenças respiratórias na infância; doenças alérgicas na infância; 11.Cardiopatias congênitas; 12.Doenças reumáticas; 13.Insuficiência 
Cardíaca; 14.Choque; 15.Ressuscitação cardipulmonar;  16.Cetoacitose diabética; 17.Anemias; 18.Púrpuras e micoses colagenoses; 
19.Convulsão; 20.Afecções do aparelho genito-urinário; 21.Emergências cirúrgicas na infância; 22.Abordagem da criança politraumatizada; 
23.Síndrome de Maus-tratos. 
 
MÉDICO PNEUMOLOGISTA. 
1 Fisiopatologia respiratória. 2 Tabagismo. 3 Métodos diagnósticos em pneumologia. 4 Infecções respiratórias bacterianas e virais. 5 
Micobacterioses. 6 Micoses pulmonares. 7 Pneumopatias supurativas; bronquiectasias e abscesso do pulmão. 8 Asma brônquica. 9 Doença 
pulmonar obstrutiva crônica. 10 Hipertensão arterial pulmonar e cor pulmonale. 11 Insuficiência respiratória. 12 Tromboembolismo venoso. 13 
Câncer de pulmão. 14 Outros tumores de tórax. 15 Derrames pleurais. 16 Pneumotórax. 17 Doenças pulmorares intersticiais difusas. 18 
Sarcoidose. 19 Trauma torácico. 20 Pneumopatias por imunodeficiências. 21 Poluição e doenças ocupacionais pulmonares. 22 Más-Formações 
congênitas pulmonares. 23 Vasculites pulmonares. 24 Síndromes pulmonares eosinofilicas. 25 Distúrbios respiratórios do sono. 26 Anomalias 
da caixa torácica. 27 Cirurgia redutora de volume pulmonar. 28 Transplante pulmonar. 29 Fibrose cística. 30 Emergências respiratórias. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA 
1. Neurotransmissores: sono; 2. Neuroimagem; 3. Genética; 4. Avaliação clínica; 5. Diagnostico e aspectos neuropsiquiátricos da epilepsia das 
doenças infecciosas endócrinas e traumáticas; 6. Percepção e cognição; 7. Sociologia e psiquiatria; 8. Epidemiologia; 9.Psicanálise; 10. Teorias 
da personalidade e psicopatologia; 11.Exame do paciente psiquiátrico; 12. Manifestações clínicas de transtornos psiquiátricos; 13. 
Classificações dos transtornos mentais; 14.Transtornos mentais devidos  a uma  condição médica geral; 15.Transtornos relacionados a 
substancias – dependência química; 16. Esquizofrenia; 17.Outros transtornos psicóticos; 18. Transtornos do humor; 19.Transtornos de 
ansiedade; 20. Transtornos psicossomáticos; psiquiatria e outras especialidades; emergências psiquiátricas; psicoterapias; terapias biológicas; 
psiquiatria infantil; retardo mental; transtornos da aprendizagem e comunicação; psiquiatria geriátrica; psiquiatria hospitalar e comunitária; 
psiquiatria forense; psicofarmacologia ; aspectos do modelo da assistência psiquiátrica.                                                                                                           



 
MÉDICO REUMATOLOGISTA. 
1. Exame clínico do paciente reumático; mecanismos etiopatogênicos da dor da inflamação e da autoimunidade; 2. Doenças difusas do tecido 
conjuntivo: espondiloartropatias – vasculites; 3.Doenças reumáticas de partes moles: fibromialgia; enfermidades da coluna vertebral; 4. 
Osteoartrose; artrites microcristalinas; 5. Doenças osteometabólicas; artrites infecciosas: neoplasias articulares;  6. Doenças sistemáticas com 
manifestações articulares; 7. Enfermidades reumáticas da criança e do adolescente; 8 .Terapêutica em reumatologia; 9. Laboratório em 
reumatologia; 10. Métodos de imagem em reumatologia. 
 
MÉDICO UROLOGISTA 
1. Anatomia; embriologia e anomalias do sistema geniturinário; 2.Propedêutico urológico; 3. Litiase e infecções do trato geniturinário; 
4.Traumatismo do sistema geniturinário;5. Neoplasias benignas e malignas do sistema geniturinário; 6. Prevenção e diagnóstico precoce dos 
tumores do aparelho genital masculino; 7. Bexiga neurogênica; 8. Doenças vasculares do aparelho geniturinário; 9.Tuberculose do aparelho 
geniturinário; 10.Doenças específicas dos testículos; 11. Urgências do aparelho geniturinário; 12.Doenças sexualmente transmissíveis; 
13.Disfunção erétil; 14. infertilidade; 15. Cirurgias do aparelho geniturinário - cirurgias vídeo laparoscópica; 16. Transplante renal. 
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