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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EDITAL 002/2015 
 
Abre inscrições para o Concurso Público de Provas destinado a prover vagas no 
nível inicial do Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, 
define suas normas e dá outras providências. 
 

 
 
O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público, que estão abertas as 
inscrições para o Concurso Público de Provas, destinado a prover vagas no nível inicial do Quadro 
Permanente de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei Orgânica do Município, Lei 
Complementar 133/2008 e suas alterações, demais Legislações pertinentes e o que se regerá pelas normas 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Concurso Público, para todos os efeitos, tem validade de 02 (dois) anos, a contar da data de 
publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério 
da Administração Pública; 

1.2 Os candidatos aprovados e classificados poderão ser convocados para o preenchimento das vagas 
que vierem a surgir, dentro do prazo de validade do Concurso Público; 

1.3 O período de validade estabelecido para este Concurso Público não gera, para o Município de Itajaí, 
a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos classificados e aprovados. A aprovação gera, 
para o candidato, apenas o direito à preferência na nomeação, dependendo da sua classificação no 
Concurso Público; 

1.4 O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade da Sociedade Educacional de Santa 
Catarina, doravante denominada UNISOCIESC, obedecidas as normas do presente Edital; 

1.5 O inteiro teor do Edital estará disponível no site da UNISOCIESC 
www.unisociesc.org.br/concursos sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção 
desse documento; 

1.6 O protocolo de documentos relacionados às fases sob responsabilidade da UNISOCIESC 
(inscrições, realização das provas, classificação e recursos) deverá ser realizado na UNISOCIESC - 
Unidade Itajaí, situada à Rua Modesto Fernandes Vieira, nº 01 (Anexo ao Posto Universitário) - 
Itajaí/SC – CEP 88303-396, de segunda a sexta-feira, no horário das 13h30min às 20h00min; 

1.6.1 O protocolo de documentos deverá ser realizado pelo próprio candidato ou por procurador 
legalmente constituído, ou ainda, por meio postal com aviso de recebimento, sendo considerada 
como data de protocolo, a data de recebimento da correspondência no endereço supracitado; 

1.6.2 Os documentos recebidos fora dos prazos estabelecidos (seja qual for o motivo do atraso 
alegado pelo candidato), serão desconsiderados, portanto, não serão avaliados e/ou respondidos 
junto aos demais protocolos. 

 

2. DOS CARGOS E DAS VAGAS 

2.1 O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas nas faixas e padrões iniciais de vencimento 
do Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, atualmente existentes e das 
que ocorrerem dentro do prazo de validade do concurso; 

2.2 Os cargos objeto deste Concurso Público, os respectivos requisitos de titularidade, carga horária e 
remuneração estão indicados no Anexo 1 deste Edital; 

2.3 As atribuições referentes a cada cargo, objeto deste Concurso Público são as indicadas no Anexo 2 
deste Edital; 

2.4 O candidato aprovado no Concurso Público e que vier a ser convocado para o cargo público a que 
concorreu, será lotado, a critério da Administração, em qualquer das Unidades Básicas de Saúde, 
Policlínicas, Centros Médicos de Referência ou Unidades de Pronto Atendimento do Município de 
Itajaí. 
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3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 O período das inscrições será das 10h00min do dia 21 de outubro de 2015 às 16h59min do dia  
19 de novembro de 2015; 

3.2 O Processo de Inscrição ao Concurso Público previsto neste Edital dar-se-á através da Internet, 
devendo o candidato proceder conforme descrito a seguir; 

3.2.1 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar na Internet, o site 
www.unisociesc.org.br/concursos, durante o período indicado no item 3.1, preencher o formulário 
eletrônico de inscrição e imprimir o boleto para o pagamento do valor da inscrição; 

3.2.2 É de fundamental importância que o candidato preencha de forma correta todos os dados ali 
solicitados e até o dia 19 de novembro de 2015 pague em qualquer banco ou pela própria Internet, 
utilizando o código de barras, o boleto bancário que o sistema gerou com o valor da inscrição;  

3.2.3 O correto preenchimento do formulário eletrônico de inscrição será de total responsabilidade 
do candidato; 

3.2.4 Serão considerados desistentes os candidatos que tenham realizado sua inscrição via 
internet e não pago o respectivo boleto bancário nos termos do item 3.2.2; 

3.2.5 O Município de Itajaí e a UNISOCIESC não se responsabilizarão por solicitações de 
inscrição não-recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados; 

3.2.6 Os candidatos poderão realizar sua inscrição de forma presencial, comparecendo 
pessoalmente ou se fazendo representar por procurador legalmente constituído, na UNISOCIESC - 
Unidade Itajaí, no horário de atendimento e no endereço constante no item 1.6 deste Edital, com 
estrita observância à data e horário de término das inscrições estabelecidos no item 3.1 deste 
Edital; 

3.2.7 Os candidatos poderão realizar sua inscrição por meio postal, devendo o candidato efetuar 
o requerimento de inscrição, procedendo conforme descrito a seguir: 

I. Retirar na UNISOCIESC - Unidade Itajaí, no horário de atendimento e no endereço 
constante no item 1.6 deste Edital, o Formulário de Inscrição (conforme o modelo constante 
do Anexo 8 deste edital, também disponível para download no site 
www.unisociesc.org.br/concursos); 

II. Preencher todos os campos do Formulário de Inscrição de forma legível, indicando todos os 
dados pessoais solicitados, assim como o cargo para o qual deseja concorrer; 

III. Efetuar o pagamento correspondente à taxa de inscrição para o cargo pretendido, por meio 
de depósito bancário em favor da Sociedade Educacional de Santa Catarina no Banco do 
Brasil, agência nº 3428-2, conta corrente nº 4271-4, identificador nº 1, devendo o candidato 
informar ao caixa o nº de seu CPF; 

IV. Encaminhar o Formulário de Inscrição acompanhado de cópia do comprovante de 
pagamento nas formas estabelecidas no item 1.6 deste edital, com estrita observância à 
data limite do dia 09 de novembro de 2015 para o recebimento da correspondência. 

3.2.8 Não haverá inscrição condicional. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos, será ela cancelada. 

3.3 O valor da taxa de inscrição neste concurso é de R$ 120,00 (cento e vinte reais); 

3.3.1 Não serão aceitos pagamentos de inscrições por depósito em caixa eletrônico, via postal, 
fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum 
em conta corrente, condicional e/ou extemporânea ou por qualquer outra via que não a especificada 
neste Edital; 

3.3.2 O pagamento da importância correspondente à inscrição poderá ser efetuado em dinheiro 
ou em cheque, e somente será considerada efetuada após a compensação bancária; 

3.3.3 Se por qualquer razão, o cheque for devolvido, a inscrição do candidato será 
automaticamente tornada sem efeito; 

http://www.sociesc.org.br/concursos/pmj08
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3.3.4 O processo de inscrição somente se completa e se efetiva com a confirmação do 
pagamento do valor de inscrição correspondente ao cargo; 

3.3.5 O valor da inscrição, uma vez pago, não será restituído. 

3.4 Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto aos candidatos beneficiados pelas Leis Municipais nº 3.440/1999, nº 5.044/2008 e 
nº 6.680/2015; 

3.4.1 O candidato beneficiado pelas Leis Municipais nº 3.440/1999, nº 5.044/2008 e nº 
6.680/2015, deverá efetuar sua inscrição pela Internet e protocolar Pedido de Isenção (conforme o 
modelo constante do Anexo 4 deste edital, disponível para download no site 
www.unisociesc.org.br/concursos na UNISOCIESC - Unidade Itajaí, na forma do item 1.6 deste 
Edital. Tais providências deverão ser tomadas impreterivelmente até as 20h00min do dia 03 de 
novembro de 2015; 

3.4.2 A partir das 17h00min do dia 09 de novembro de 2015 o candidato que protocolou Pedido 
de Isenção nos termos do item 3.4.1 deverá consultar na Internet no site 
www.unisociesc.org.br/concursos para verificar se o seu pedido foi deferido (aceito); 

3.4.3 Sendo indeferido o Pedido de Isenção, do qual cabe recurso na forma do item 8.4 deste 
Edital, restará ao candidato o pagamento da taxa de inscrição até a data estabelecida no item 3.2.2 
deste Edital. 

3.5 O candidato poderá realizar apenas uma 1 (uma) inscrição neste Concurso Público; 

3.5.1 Havendo inscrição para mais de um cargo, portanto, serão canceladas as mais antigas, 
permanecendo a mais recente. 

3.6 Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração quanto ao cargo/disciplina 
escolhidos; 

3.6.1 Os eventuais erros de digitação de informações pessoais, ocorridos quando da inscrição, 
deverão ser corrigidos em formulário específico (conforme o modelo constante do Anexo 5 deste 
edital, disponível para download no site www.unisociesc.org.br/concursos, que poderá ser 
enviado pelo próprio candidato para o e-mail requerimentos.concursos@sociesc.org.br, 
solicitando confirmação de recebimento (esta solicitação deverá obrigatoriamente ser enviada por 
meio do e-mail cadastrado pelo candidato no ato da inscrição) ou ser protocolado junto à 
UNISOCIESC - Unidade Itajaí, na forma do item 1.6 deste Edital, até o dia de realização da prova 
objetiva; 

3.6.2 O candidato que não solicitar as correções dos dados será o único responsável pelas 
consequências advindas de sua omissão. 

3.7 O candidato que necessitar de condições especiais para a realização de provas deverá, até o dia  
19 de novembro de 2015, protocolar na UNISOCIESC - Unidade Itajaí, na forma do item 1.6 deste 
Edital, requerimento (conforme o modelo constante do Anexo 6 deste edital, disponível para 
download no site www.unisociesc.org.br/concursos indicando as condições especiais de prova 
que necessita e os fundamentos; 

3.8 São requisitos legais para posse nos cargos previstos neste edital, devendo o candidato atender e 
comprovar cumulativamente no ato da convocação, apresentando prova de: 
a) ter nacionalidade brasileira, ou em caso de nacionalidade portuguesa gozar das prerrogativas 

dos Decretos números 70.391 de 12 de abril de 1972 e 70.436 de 18 de abril de 1972 e Artigo 
12, § 1º da Constituição Federal do Brasil de 1988;  

b) encontrar-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos; 
c) estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, quando do sexo masculino, 

estar quite também com as obrigações do serviço militar; 
d) conhecer e estar de acordo com as exigências do presente edital; 
e) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da nomeação; 
f) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo (quando do processo de 

posse) que será comprovada através de parecer emitido pela Perícia Médica Ocupacional do 
Município de Itajaí; 

g)  ter os requisitos de escolaridade exigidos para o cargo comprovado através de Diploma de 
Escolaridade conforme Edital; 

h)  não ter antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos, a serem comprovados no ato de posse através de certidão de antecedentes criminais 
a ser expedido pelo Fórum. 
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3.8.1 Ao preencher seu formulário eletrônico de inscrição e efetuar o pagamento do respectivo boleto, o 
candidato está declarando formalmente que preenche os requisitos legais relacionadas no item 3.8 
deste Edital. 

3.9 A Inscrição do candidato importa no conhecimento e na aceitação tácita das condições 
estabelecidas no presente Edital; 

3.10 A partir das 10h00min do dia 20 de novembro de 2015, o candidato deverá conferir, no site 
www.unisociesc.org.br/concursos, se a inscrição efetuada pela Internet foi confirmada. Em caso 
negativo, o candidato deverá entrar em contato com a UNISOCIESC - Unidade Itajaí pelo telefone 
(47) 3248-8811 ou pessoalmente na Rua Modesto Fernandes Vieira, nº 01, Térreo (Anexo ao Posto 
Universitário) - Itajaí/SC, de segunda a sexta-feira, no horário das 13h30min às 20h00min, para 
verificar o ocorrido. Tais providências deverão ser tomadas impreterivelmente até as 20h00min do 
dia 24 de novembro de 2015 sob pena de preclusão e indeferimento da inscrição. 

 

4. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) 

4.1 Às pessoas com deficiência (PcD) é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso Público 
desde que as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência e a eles serão 
reservados o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) das vagas a 
serem preenchidas em cada cargo, de acordo com o artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal, 
Lei Federal nº 7.853/89, Decreto Federal nº 3.298/99 e Lei Federal nº 8.112/90, conforme 
discriminado neste Edital e seus Anexos; 

4.1.1 O primeiro candidato pessoa com deficiência (PcD) classificado em cada cargo no Concurso 
Público será nomeado para ocupar a quinta vaga aberta no referido cargo, enquanto os demais 
serão nomeados a cada intervalo de vinte vagas providas em cada cargo. 

4.2 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD) aquelas que se enquadrem nas categorias 
discriminadas no Artigo 4º do Decreto Federal 3.298/99 e suas alterações; 

4.3 No ato da inscrição o candidato pessoa com deficiência (PcD), deverá declarar em campo 
específico do Formulário Eletrônico de Inscrição, essa condição e sua deficiência; 

4.4 O candidato pessoa com deficiência (PcD) que no ato da inscrição não declarar essa condição, não 
poderá interpor recurso em favor de sua situação; 

4.5 O candidato pessoa com deficiência (PcD) deverá protocolar na UNISOCIESC - Unidade Itajaí, na 
forma do item 1.6 deste Edital, requerimento para concorrer às vagas reservadas (conforme o 
modelo constante do Anexo 6 deste edital, disponível para download no site 
www.unisociesc.org.br/concursos anexando a este o Laudo Médico (emitido após o dia 
19/04/2015) atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem como a provável 
causa da deficiência. Também deverá ser anexada a este laudo uma cópia do comprovante de 
inscrição. Tais providências deverão ser tomadas impreterivelmente até as 20h00min do dia 19 de 
novembro de 2015; 

4.6 O candidato pessoa com deficiência (PcD) que não protocolar o requerimento e laudo médico 
conforme especificado no item 4.5, não será considerado como deficiente apto para concorrer às 
vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no formulário eletrônico de inscrição, 
neste caso a inscrição será revertida, para que o candidato concorra às demais vagas não 
reservadas; 

4.7 Na realização da prova, as adaptações necessárias aos candidatos pessoa com deficiência (PcD), 
dentro das possibilidades da Executora do Concurso Público, somente serão efetuadas para 
aqueles que comunicarem sua deficiência nas condições do item 3.7; 

4.8 As pessoas com deficiência (PcD), resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 
Federal nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 4º, participarão do Concurso Público em 
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, 
avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota 
mínima exigida para todos os demais candidatos; 

4.9 A homologação final para o candidato inscrito como pessoa com deficiência (PcD), se dará após a 
publicação da análise dos documentos apresentados conforme item 4.5 deste edital, para 
confirmação se a deficiência informada encontra amparo Decreto Federal nº 3.298/99, por médico 
integrante da Comissão Interna de Concurso Público da Secretaria Municipal de Saúde; 
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4.10 A homologação final do candidato inscrito como pessoa com deficiência (PcD), após a avaliação 
determinada no item 4.9 deste Edital, se dará da seguinte forma: 

4.10.1 Homologada como candidato pessoa com deficiência (PcD) com direito à reserva de vaga, 
quando a deficiência estiver amparada pelo Decreto Federal nº 3.298/99; 

4.10.2 Homologada, sem direito à reserva de vagas, pelo fato de não ser considerado deficiente 
por não se enquadrar nos requisitos previstos no Decreto Federal nº 3.298/99, que caracterizam as 
pessoas com deficiência (PcD). Neste caso o candidato continua inserido na classificação geral. 

4.11 Caso o candidato pessoa com deficiência (PcD) seja considerado inapto para o cargo, será 
nomeado o candidato imediatamente posterior. Vaga reservada e não provida por falta de 
candidatos pessoa com deficiência (PcD) ou por reprovação dos concorrentes é revertida para a 
classificação geral; 

4.12 A pessoa com deficiência (PcD) que não realizar sua inscrição de acordo com as regras deste 
capítulo do Edital não poderá alegar esta condição em seu benefício, não sendo cabível qualquer 
recurso de sua condição neste caso. 

 

5. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DAS PROVAS OBJETIVAS 

5.1 A data prevista para a realização das provas objetivas, é dia 06 de dezembro de 2015; 

5.2 A partir das 18h00min do dia 1º de dezembro de 2015, a UNISOCIESC tornará público, através do 
site www.unisociesc.org.br/concursos: 
a) relação nominal dos candidatos e respectivos cargos a que estão concorrendo; 
b) local(is) e sala(s) de provas e respectivos horários de abertura e fechamento dos portões. 

5.2.1 O candidato é o único responsável pela consulta de seu local e horário de provas; 

5.2.2 Não serão enviados informativos individuais aos candidatos referentes à data, local e 
horário de provas; 

5.2.3 O candidato é responsável pela conferência dos seus dados pessoais indicados na relação 
citada no item 5.2.a; 

5.2.4 Em caso de ocorrência de divergência, o candidato deverá solicitar a correção nos termos 
do item 3.6.1. 

5.3 Havendo necessidade de alteração da data prevista para realização das provas, a nova data será 
divulgada com antecedência mínima de 5 (cinco) dias de sua realização, podendo acontecer em 
sábados, domingos ou feriados. 

 

6. DAS PROVAS OBJETIVAS 
6.1 O Concurso Público será efetuado mediante aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e 

classificatório, em que serão avaliados os conhecimentos dos candidatos sobre as matérias 
relacionadas a cada cargo, cuja composição e respectivos programas fazem parte do Anexo 3 deste 
Edital; 

6.2 A prova objetiva terá duração de 3 (três) horas e será constituída de 32 (trinta e duas) questões, 
com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, sendo apenas 1 (uma) a correta. As questões 
serão assim divididas: 12 (doze) questões de conhecimentos gerais e 20 (vinte) questões de 
conhecimentos específicos; 

6.2.1 Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova com antecedência mínima de 30 
(trinta) minutos em relação ao horário de fechamento dos portões. O horário fixado será o Horário 
Oficial de Brasília. Será vedada a admissão em sala de provas ao candidato que se apresentar 
após o fechamento dos portões; 

6.2.2 Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para qualquer prova, nem a 
realização de prova fora do horário e local marcados para todos os candidatos; 

6.2.3 O Município de Itajaí e a UNISOCIESC não assumem qualquer responsabilidade quanto ao 
transporte, alimentação e/ou alojamento dos candidatos, quando da realização das provas deste 
Concurso Público. 

6.3 Somente será admitido para realizar a prova, o candidato que estiver munido de documento original 
de identidade; 
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6.3.1 Serão considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade 
expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo 
Ministério das Relações Exteriores ou por Ordens e Conselhos de Classe e Carteira Nacional de 
Habilitação (todas com foto); 

6.3.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, 
documento original de identidade por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar o registro 
original de Boletim de Ocorrência expedido por Órgão Policial no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
devendo o candidato ser identificado em formulário específico com coleta de sua assinatura e 
impressão digital e Boletim anexo;  

6.3.3 Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, Boletim de Ocorrência 
expedidos a mais de 30 (trinta) dias, Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira 
Nacional de Habilitação (sem foto), Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de 
natureza pública ou privada e/ou qualquer outro documento não especificado no item 6.3.1; 

6.3.4 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do 
candidato com clareza. 

6.4 Para fazer a prova o candidato receberá um caderno de provas e um cartão de respostas específico 
nominal para cada candidato, devendo o candidato conferir se o caderno de provas corresponde ao 
cargo para o qual se inscreveu, e se o cartão de respostas corresponde à sua pessoa; 

6.5 As questões da prova objetiva deverão ser respondidas no cartão de respostas e, para tanto, os 
candidatos devem dispor de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, sendo este o único meio 
de correção das provas objetivas; 

6.5.1 Será atribuída pontuação 0 (zero): 
a) à(s) questão(ões) da prova objetiva que contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que 

legível(is); 
b) à(s) questão(ões) da prova objetiva que contenha(m) mais de uma opção de resposta 

assinalada; 
c) à(s) questão(ões) da prova objetiva que não estiver(em) assinalada(s) no cartão de 

respostas; 
d) à(s) questão(ões) da prova objetiva cujo cartão de respostas for preenchido fora das 

especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova, ou seja, preenchidas com 
canetas não esferográficas ou com canetas esferográficas de cor diferente de azul ou preta, 
ou ainda, com marcação diferente da indicada no modelo previsto no cartão. 

6.5.2 Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie, nem a 
utilização ou porte de calculadora, relógio, pager, telefone celular ou qualquer outro equipamento 
eletroeletrônico, sob pena de eliminação do candidato do certame; 

6.5.3 Durante as provas será vedado o porte de qualquer tipo de armamento, assim como o uso 
de itens de chapelaria (bonés, chapéus, toucas e similares) e acessórios (óculos de sol, pulseiras, 
braceletes, protetor auricular, etc.) sob pena de eliminação do candidato do certame; 

6.5.4 A UNISOCIESC, visando preservar a veracidade e autenticidade do Concurso Público, 
poderá proceder, no momento da aplicação das provas objetivas, a autenticação digital dos cartões 
respostas ou de outros documentos pertinentes; 

6.5.5 Os candidatos somente poderão se retirar do local das provas objetivas, após 1h30min 
(uma hora e trinta minutos) do início das mesmas; 

6.5.6 O candidato, ao encerrar sua prova, entregará ao fiscal de sua sala, o cartão resposta da 
prova objetiva devidamente assinado no campo apropriado e o caderno de provas, podendo reter 
para si, apenas a parte inferior da capa da prova com a numeração das questões para anotar 
exclusivamente as suas respostas da prova objetiva, para posterior conferência; 

6.5.7 O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova levando o caderno 
de provas quando faltarem menos de 30 (trinta) minutos para o término das mesmas; 

6.5.8 Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala da prova objetiva somente poderão entregar as 
respectivas provas e retirar-se do local, simultaneamente. 

6.6 Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão disponibilizados no site 
www.unisociesc.org.br/concursos, até as 23h59min do dia da realização da prova; 

6.6.1 Uma cópia dos cadernos de prova será disponibilizada nos 2 (dois) dias úteis subsequentes 
ao da aplicação das mesmas, para retirada pelos candidatos na UNISOCIESC - Unidade Itajaí, 
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situada à Rua Modesto Fernandes Vieira, nº 01, Térreo (Anexo ao Posto Universitário) - Itajaí/SC, 
de segunda a sexta-feira, no horário das 13h30min às 20h00min; 

6.6.2 Os cadernos de prova não serão disponibilizados pela Internet. 

6.7 A pontuação final será expressa na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, a qual será calculada 
pela seguinte fórmula: 

PF = (NACG x 2,5) + (NACE x 3,5) 

onde: 
PF = Pontuação Final 
NACG = Número de Acertos nas Questões de Conhecimentos Gerais 
NACE = Número de Acertos nas Questões de Conhecimentos Específicos 
 

6.7.1 Serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que obtiverem pontuação 
final igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos; 

6.7.2 Serão considerados reprovados neste Concurso Púbico, os candidatos que obtiverem 
pontuação final inferior a 50 (cinquenta) pontos. 

 
 

7. DA CLASSIFICAÇÃO 

7.1 Os candidatos aprovados nas provas objetivas serão classificados por cargo em ordem 
decrescente, a partir da pontuação final obtida na prova objetiva; 

7.1.1 Ocorrendo empate no número de pontos, aplicar-se-á inicialmente para o desempate, o 
disposto no parágrafo único do artigo 27 da lei federal no. 10.741/03, para os candidatos que se 
enquadrarem na condição de idoso nos termos do artigo 1° na mencionada lei (possuírem 60 anos 
completos ou mais na data de encerramento do período de inscrições), e adicionalmente para os 
demais candidatos, o desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato que: 
a) obtiver maior número de acertos nas questões de conhecimentos específicos; 
b) possuir idade mais elevada. 

 
 

8. DOS PEDIDOS DE REVISÃO E DOS RECURSOS 

8.1 É admitido pedido de revisão quanto: 
a) à formulação das questões objetivas e respectivos quesitos; 
b) à opção considerada como certa nas provas objetivas. 

8.2 É admitido pedido de recurso quanto: 
a) ao resultado dos pedidos de isenção; 
b) à lista das inscrições deferidas; 
c) à nota da prova objetiva; 
d) à lista preliminar de classificação. 

8.3 O candidato que desejar interpor pedido de revisão quanto à formulação das questões e respectivos 
quesitos ou quanto à opção considerada como certa na prova objetiva deverá fazê-lo, na forma do 
item 8.3.1, e protocolá-los na UNISOCIESC - Unidade Itajaí na forma estabelecida no item 1.6 deste 
Edital, em até 3 (três) dias úteis após a publicação dos gabaritos preliminares das provas; 

8.3.1 O pedido de revisão deverá obedecer ao padrão estabelecido no Anexo 7 deste edital 
(disponível para download no site www.unisociesc.org.br/concursos, devendo ser observados, 
entre outros, os seguintes requisitos: 
a) ser digitado e assinado em duas vias; 
b) ser fundamentado; 
c) ser apresentado em folhas separadas, para questões diferentes, quando for o caso. 

8.3.2 Os pedidos de revisão que não estiverem de acordo com o disposto nos itens acima serão 
preliminarmente indeferidos; 

8.3.3 Não serão aceitos pedidos de revisão interpostos por fac-símile, telex, internet, sendo que 
os intempestivos serão desconsiderados e os inconsistentes ou em desacordo com o padrão, 
constante no site www.unisociesc.org.br/concursos serão indeferidos; 
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8.3.4 No caso de alteração na indicação da resposta correta de uma questão no gabarito 
preliminar, o mesmo será alterado para a forma correta no gabarito definitivo; 

8.3.5 Em caso de anulação de questão(ões), os pontos a ela(s) correspondentes serão atribuídos 
a todos os candidatos; 

8.3.6 Após a avaliação pela Banca de Provas, os resultados dos Pedidos de Revisão serão 
expressos como “Deferido” ou “Indeferido”; 

8.3.7 A listagem com os resultados dos Pedidos de Revisão será publicada na Internet, no site 
www.unisociesc.org.br/concursos, e dela constará as seguintes informações: cargo, número da 
questão, número de inscrição, resultado e observação. 

8.4 Os recursos relativos ao item 8.2 deverão ser protocolados junto à UNISOCIESC - Unidade Itajaí na 
forma estabelecida no item 1.6 deste Edital, em até 3 (três) dias úteis após a publicação do 
respectivo aviso ou ato, com a menção expressa que se relacionam a este Edital; 

8.4.1 Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes e que 
apontarem as circunstâncias que os justifiquem, bem como tiverem indicados o nome do candidato, 
número de sua inscrição, cargo e endereço para correspondência; 

8.4.2 Após a avaliação pela Comissão Organizadora os resultados dos Pedidos de Recurso serão 
expressos como “Deferido” ou “Indeferido”; 

8.4.3 A listagem com os resultados dos Pedidos de Recurso será publicada na Internet, no site 
www.unisociesc.org.br/concursos, e dela constará as seguintes informações: cargo, número de 
inscrição, resultado e observação. 

8.5 O pedido de revisão ou recurso interposto fora do respectivo prazo será desconsiderado, sendo 
para tanto considerada a data do respectivo protocolo; 

8.6 Serão preliminarmente indeferidos: 
a) Pedidos de revisão ou recursos que o teor seja desrespeitoso com a Banca de Provas; 
b) Pedidos de revisão ou recursos impetrados em desacordo com as regras e procedimentos 

deste Capítulo do Edital; 
c) Pedidos de revisão ou recursos sem a devida fundamentação. 

 
 

9. DA NOMEAÇÃO E POSSE 

9.1 O candidato será nomeado por ato do Prefeito Municipal de Itajaí obedecendo-se à ordem de 
classificação e aprovação dos candidatos; 

9.2 A notificação para efetivação será feita por correspondência com AR (Aviso de Recebimento) 
encaminhada ao endereço fornecido pelo candidato, sendo de responsabilidade do candidato ou 
seu representante legal, manter atualizado seu endereço; 

9.2.1 Para atualização do endereço, após a homologação da classificação final, o candidato 
deverá apresentar e protocolar na Diretoria de Gestão de Trabalho e Educação em Saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde com endereço na Rua Leodegário Pedro da Silva, 300 - Imaruí - 
CEP: 88.305-600 - Itajaí/SC, requerimento indicando seus novos dados cadastrais, assim como seu 
cargo, número de inscrição, carteira de identidade e CPF. 

9.3 Após a notificação, o candidato terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para se apresentar 
pessoalmente ou se fizer representado por procurador legalmente constituído no local determinado 
na notificação munido dos seguintes documentos: 
a) Cópia autenticada do comprovante da escolaridade exigida para o cargo, espedida por 

Instituição de Ensino devidamente credenciada pelos seus respectivos Órgãos 
Regulamentadores; 

b) Cópia do comprovante de registro no respectivo Conselho de Classe (quando o cargo exigir); 
c) Certidão negativa do respectivo Conselho de Classe (quando o cargo exigir); 
d) Cópia do certificado de especialidade ou área de atuação (quando o cargo exigir); 
e) Ter aptidão física e mental par a o exercício das atividades, comprovada por exame médico 

pré-admissional realizado pela Perícia Médica Ocupacional do Município de Itajaí; 
f) Apresentar declaração que não exerce outro cargo, função ou emprego nas esferas federal, 

estadual e/ou municipal, salvo os casos previstos no artigo 37, inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c”, 
da Constituição da República de 1988 com alterações posterior es através da Emenda 
Constitucional nº 19/98; 

g) Comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos completados até a data de nomeação; 
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h) Apresentar cópias do RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante da última votação, Certidão de 
Nascimento e/ou Casamento, Certidão de Nascimento dos dependentes, Certificado de 
Reservista ou equivalente, comprovante de residência e registro no PIS/PASEP; 

i) Duas fotos 3x4 (recentes); 
j) Apresentar Certidão Negativa de antecedentes criminais junto as Varas Criminais; 
k) Apresentar Declaração de Bens devidamente assinada; 
l) Apresentação de Certidão de Quitação Eleitoral (disponível no site: www.tresc.gov.br, item 

serviços); 
m) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social). 

9.4 Na hipótese de acúmulo de cargo público, contemplado no artigo 37, inciso XVI da Constituição 
Federal, o limite máximo de carga horária acumulada não poderá ser superior a 60 (sessenta) horas 
semanais, respeitada a compatibilidade de horários entre cargos acumulados; 

9.5 No caso do candidato na condição de servidor público inativo a acumulação de proventos e 
vencimentos do cargo objeto deste Concurso Público, somente será permitida quando se tratar de 
cargo, função ou empregos acumuláveis na atividade, na forma autorizada pela Constituição 
Federal; 

9.6 O não-cumprimento dos requisitos exigidos pelo Edital de que trata o presente Concurso Público 
impede a posse do candidato; 

9.7 O não comparecimento para a entrega dos documentos de admissão no prazo determinado pelo 
Município de Itajaí, ou a não apresentação de qualquer dos documentos exigidos, acarretará na 
perda do direito à vaga, sendo o candidato considerado formalmente desistente; 

9.8 Em caso de desistência de um candidato nomeado, sua nomeação será tornada sem efeito e será 
convocado o candidato seguinte obedecida a ordem de classificação e aprovação no Concurso 
Público; 

9.9 A classificação e a aprovação do candidato neste Concurso Público não asseguram o direito de 
ingresso automático no Quadro de Pessoal do Município de Itajaí; 

9.10 O Município de Itajaí se reserva o direito de chamar os candidatos classificados, na rigorosa ordem 
de classificação, conforme as necessidades da administração; 

9.11 A posse deverá verificar-se no prazo de 10 (dez) dias contados da data da notificação do candidato, 
conforme artigo 20, da Lei nº 2.960/1995, do Município de Itajaí; 

9.12 O prazo previsto no item 9.11 poderá ser prorrogado por 30 (trinta) dias, a requerimento do 
candidato, conforme parágrafo 1º do artigo 20, da Lei nº 2.960/1995, do Município de Itajaí. 

 

10. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

10.1 Fica delegada competência à UNISOCIESC para: 
a) Receber inscrições; 
b) Emitir documentos de homologação das inscrições; 
c) Aplicar, julgar e corrigir a prova objetiva; 
d) Apreciar os recursos previstos neste Edital; 
e) Receber os valores correspondentes às inscrições; 
f) Emitir relatórios de classificação dos candidatos; 
g) Prestar informações sobre o Concurso Público e divulgar seus resultados dentro de sua 

competência; 
h) Atuar em conformidade com as disposições deste Edital. 

 
 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 A homologação do resultado deste Concurso Público será efetuada por cargo ou por grupos a 
critério do Município de Itajaí; 

11.2 O inteiro teor deste Edital, as Portarias de Homologação e o resultado final (Ato de Homologação do 
Concurso Público) serão publicados no Jornal do Município de Itajaí, apenas dos candidatos 
aprovados no Concurso Público; 

11.3 Será publicado em Jornal do Município o aviso da abertura de inscrições para este Concurso 
Público; 
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11.4 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das condições 
estabelecidas no inteiro teor deste Edital e das instruções específicas, expedientes dos quais não 
poderá alegar desconhecimento; 

11.5 Todas as despesas decorrentes do presente Concurso Público com a aquisição de material, 
documentação, passagens, hospedagens e alimentação, são de inteira responsabilidade do 
candidato; 

11.6 O candidato, ao se inscrever, concorda que seu nome, dados de identificação e notas que tiver 
obtido nas provas a que se submeteu sejam publicados na internet, e em qualquer outra mídia de 
acordo com as exigências legais e ou conveniência da Administração; 

11.7 As disposições e instruções contidas na página da internet, no requerimento de inscrição, nos 
cartões respostas e nos cadernos de provas constituirão normas que integram o presente Edital; 

11.8 É vedada a inscrição neste Concurso Público de quaisquer membros da Comissão do Concurso 
Público, tanto do Município de Itajaí, bem como da UNISOCIESC; 

11.9 O cônjuge, companheiro(a) ou parente – consanguíneos (em linha reta ou colateral, até o quarto 
grau) ou por afinidade (em linha reta até o terceiro grau, ou em linha colateral até o segundo grau) – 
de qualquer candidato não poderá servir: 
a) na comissão do Concurso Público, no grupo de funcionários ligados a organização do 

Concurso Público, na comissão de aplicação das provas, enquanto durar o impedimento; 
b) na banca elaboradora de prova para o cargo no qual estiver inscrita a pessoa que deu causa 

ao impedimento; 
c) como fiscal, na sala ou ala em que estiver realizando a prova. 

11.10 Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, Editais e Portarias pertinentes a este Concurso 
Público e que vierem a ser publicados pelo Município de Itajaí; 

11.11 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação; 

11.12 Será excluído do Concurso Público o candidato que fizer, em qualquer fase ou documento, 
declaração falsa ou inexata; 

11.13 Será excluído do Concurso Público, por Ato da UNISOCIESC, o candidato que: 
a) tornar-se culpado de incorreções ou descortesias com qualquer membro da equipe 

encarregada da realização das provas; 
b) for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, 

verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma; 
c) for surpreendido, durante a aplicação das provas, utilizando ou portando calculadora, 

relógio, pager, telefone celular ou qualquer outro equipamento eletroeletrônico; 
d) for apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, 

ou for responsável por falsa identificação pessoal; 
e) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
f) recusar-se a proceder a autenticação digital do cartão resposta ou de outros documentos. 

11.14 Do resultado final deste Concurso Público não caberá recurso de qualquer natureza. Os casos 
omissos serão resolvidos pelo Município de Itajaí e pela UNISOCIESC; 

11.15 Fica eleito o Foro da Comarca de Itajaí/SC para dirimir toda e qualquer questão inerente ao 
presente Concurso Público. 

 

 

Itajaí (SC), 19 de outubro de 2015. 

 

 

 

Osvaldo Gern 

Secretário Municipal de Saúde 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 002/2015 

 
Anexo 1 – Cargos, Vagas, Carga Horária Semanal, Remuneração Mensal e Pré-requisitos. 

 

 
Cargos de Nível Superior: 
 

 

Cargo Vagas 
CH 

Semanal 
Remuneração 

(R$) 
Pré-requisitos (Escolaridade Mínima) 

Médico Acupunturista RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Alergista e Imunologista RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Anestesiologista RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Cardiologia RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Cardiologista Pediatra RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Cirurgião Geral RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Cirurgião Vascular RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 
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Cargo Vagas 
CH 

Semanal 
Remuneração 

(R$) 
Pré-requisitos (Escolaridade Mínima) 

Médico Clínico Geral 1 15 3.815,77 
Formação Superior Completa em Medicina e Registro no Conselho ou Órgão 
Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Médico Dermatologista RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Endocrinologista RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Endocrinologista Pediatra RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Gastroenterologista RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Gastroenterologista Pediatra RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Geriatra RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Ginecologista Obstétrico 1 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Hematologista RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Homeopata RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Infectologista RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 
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Cargo Vagas 
CH 

Semanal 
Remuneração 

(R$) 
Pré-requisitos (Escolaridade Mínima) 

Médico Mastologista RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Neurologista RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Oftalmologista RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Ortopedia Geral RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Otorrinolaringologista RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Pediatra 1 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Pneumologista RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Proctologista RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Psiquiatra 2 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Radiologista RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 
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Cargo Vagas 
CH 

Semanal 
Remuneração 

(R$) 
Pré-requisitos (Escolaridade Mínima) 

Médico Reumatologista RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Ultrassonografista RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Urologista RT 15 4.044,72 
Formação Superior Completa em Medicina, com Especialização na Área de 
Atuação e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

Médico Veterinário RT 30 3.815,77 
Formação Superior Completa em Medicina Veterinária, com registro no 
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

 
Observação: 
RT = Reserva Técnica: relação de candidatos que poderão ser nomeados no eventual surgimento de vagas futuras dentro do prazo de validade do presente concurso. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 002/2015 

 
Anexo 2 – Atribuições dos Cargos 

 
 

Cargos de Nível Superior: 
 
Médico Acupunturista 
Médico Alergista e Imunologista 
Médico Anestesiologista 
Médico Cardiologia 
Médico Cardiologista Pediatra 
Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço 
Médico Cirurgião Geral 
Médico Cirurgião Vascular 
Médico Clínico Geral 
Médico Dermatologista 
Médico Endocrinologista 
Médico Endocrinologista Pediatra 
Médico Gastroenterologista 
Médico Gastroenterologista Pediatra 
Médico Geriatra 
Médico Ginecologista Obstétrico 
Médico Hematologista 
Médico Homeopata 
Médico Infectologista 
Médico Mastologista 
Médico Neurologista 
Médico Oftalmologista 
Médico Ortopedia Geral 
Médico Otorrinolaringologista 
Médico Pediatra 
Médico Pneumologista 
Médico Proctologista 
Médico Psiquiatra 
Médico Radiologista 
Médico Reumatologista 
Médico Ultrassonografista 
Médico Urologista 
Coordenar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela administração pública, 
direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade com SUS e 
Conselhos Profissionais de Medicina, visando a promoção da melhoria da qualidade de vida da população; 
Realizar procedimento técnico-profissional dirigido para a prevenção primária, definida como a promoção 
da saúde e a prevenção da ocorrência de enfermidades ou profilaxia; Realizar procedimento técnico-
profissional dirigido para a prevenção secundária, definida como a prevenção da evolução das enfermidades 
ou execução de procedimentos diagnósticos ou terapêuticos; Realizar procedimento técnico-profissional 
dirigido para a prevenção terciária, definida como a prevenção da invalidez ou reabilitação dos enfermos; 
Realizar consultas e atendimento médico, efetuando a anamnese, exame físico, bem como realizar 
propedêutica instrumental e levantar hipóteses diagnósticas; Solicitar interconsultas e emitir contra 
referências e realizar atendimentos de urgência e emergência, bem como atendimentos hospitalares de 
acordo com sua atribuição técnica; Elaborar documentos médicos, atuando na elaboração de prontuários, 
atestados, relatórios, pareceres, declarações, formulários de notificação compulsória, de acordo com os 
ditames com Conselho Federal de Medicina; Propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a 
equipe multiprofissional de saúde, encaminhando pacientes para atendimento especializado, requerendo 
pareceres técnicos (contra-referência) e ou exames complementares, analisando e interpretando exames 
diversos, para estabelecer o diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento, em conformidade com os 
ditames do código de ética médica do Conselho Federal de Medicina; Realizar cirurgias de pequeno, médio 
e grande porte, de acordo com sua atribuição técnica; Manter o registro dos usuários atendidos, incluindo a 
conclusão diagnóstica, tratamento, evolução, procedimentos tomados, a fim de efetuar a orientação 
terapêutica adequada; Emitir atestados de saúde, aptidão física e mental, óbito e outros em acordo com sua 
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atribuição técnica com a finalidade de atender determinações legais; Difundir conhecimentos médicos entre 
profissionais da área e da população em geral, visando proporcionar troca de conhecimentos, divulgar 
fatores de riscos e outros, participando dos grupos e/ou reuniões comunitárias; Difundir os conhecimentos 
médicos preparando material didático, promovendo aulas, palestras, desenvolvendo pesquisas, redigindo 
trabalhos científicos, participando de encontros, congressos e demais eventos na área, entre outros; 
Supervisionar e avaliar atos médicos, fiscalizando treinamentos médicos, entre outros, quando em atuação 
docente-assistencial; Colaborar com a formação e no aprimoramento de outros profissionais de saúde, 
supervisionando e orientando ações, estágios e participando de programas de treinamento em serviço; 
Preparar informes e documentos de assuntos em medicina, a fim de possibilitar subsídios para elaboração 
de ordens de serviços, portarias, pareceres e outros; Realizar inspeções médicas para efeito de posse em 
cargo público; readaptação; reversão; aproveitamento; licença por motivo de doença em pessoa da família; 
aposentadoria, auxílio-doença; salário maternidade; revisão de aposentadoria; auxílio ao filho excepcional, 
licença acidente de trabalho, isenção de imposto de renda de servidores aposentados, entre outros, visando 
o cumprimento da legislação; Realizar outras inspeções médicas de caráter elucidativo ou apoio relativo a 
casos sujeitos à perícia, conforme solicitação, bem como expedir laudo de licença para tratamento de saúde 
dos servidores, efetuando perícias domiciliares ou hospitalares, na impossibilidade de comparecimento 
destes ao local da perícia; Compor a Junta Médica para revisão dos laudos médicos e apreciação dos 
pedidos de reconsideração, quando necessário e/ou solicitado, bem como auxiliar nos inquéritos 
administrativos e/ou judiciais e figurar como assistente técnico nas perícias judiciais designadas, formulando 
quesitos; Solicitar, quando necessário, exames complementares e pareceres de especialistas para melhor 
elucidação do caso; Constituir comissões médico-hospitalares, diretorias de associações e entidades de 
classe, atendendo às diversas unidades da Prefeitura sobre assuntos e exigências de sua formação técnica; 
Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas quando devidamente encarregado desta função. 
 
Médico Veterinário 
Coordenar e executar programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela administração pública, 
direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade com SUS e 
Conselhos Profissionais de Medicina Veterinária; Promover a saúde pública, realizando o controle e análise 
de zoonoses, levantando dados, através da fiscalização, investigação, orientação, realizando vistorias, 
apreensão, inutilização de cozinhas, abatedouros, açougues, comércio, veterinárias, indústrias, criadouros, 
entre outros; Colaborar com a diminuição de contaminações ambientais, por meio de fiscalizações em 
depósitos de lixos, terrenos baldios, lençóis freáticos, efluentes, solos, residências urbanas e rurais, entre 
outros; Realizar atendimento clínico em animais, bem como realizar cirurgias veterinárias; Propiciar a plena 
atenção prestada aos usuários, integrando a equipe multiprofissional de vigilância a saúde, sempre que 
necessário, bem como encaminhando, requerendo pareceres técnicos e ou exames complementares, de 
outros profissionais de saúde, quando necessários; Acompanhar e orientar equipes de fiscalização e 
inspeção sanitária no abate de bovinos, suínos, aves e outros, a fim de determinar a destinação do animal 
que se tem como finalidade o consumo e a industrialização, conforme normatização da legislação vigente; 
Orientar quanto ao preparo tecnológico dos alimentos de origem animal, elaborando e executando projetos 
para assegurar a qualidade destes alimentos; Realizar a profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos 
animais, através de exames clínicos e laboratoriais, colhendo material e/ou procedendo à análise 
anatomopatológica, histopatológica, hematológica e imunológica, estabelecendo o diagnóstico e a 
terapêutica apropriada, a fim de assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais; Contribuir, com 
conhecimentos da área de Medicina Veterinária e afins, para o desenvolvimento de tecnologias apropriadas 
para a plena assistência à saúde; Elaborar e supervisionar o planejamento e execução de projetos de 
licenciamento ambiental, avaliando impactos, riscos de contaminações, entre outros; Responder 
tecnicamente pelos estabelecimentos municipais que comercializam e distribuem medicamentos e produtos 
veterinários; Receber e investigar denúncias relacionadas à vigilância sanitária, emitindo laudos, acionando 
a vigilância sanitária e demais órgãos competentes, a fim de assegurar a regularização das condições de 
higiene e saúde; Atuar na prevenção de riscos de agravos à saúde da população, através de visitas in loco, 
verificando e realizando denúncias, bem como orientando uma equipe capacitada, a fim de contribuir com a 
diminuição e erradicação de focos de vetores, roedores, raiva animal entre outros; Prestar informações e 
orientações à população, visando proporcionar troca de conhecimentos, divulgar fatores de riscos e outros, 
participando dos grupos e/ou reuniões comunitárias; Planejar e desenvolver programas de sobrevivência de 
espécies animais; Adotar e cumprir procedimentos e/ou instruções elaboradas pelos profissionais da equipe 
técnica da Secretaria, Fundação ou Autarquia em que está lotado, referentes à sua área de atuação, 
fornecendo subsídios para o planejamento e execução das Políticas de Promoção e Prevenção em Saúde; 
Articular informações, juntamente com profissionais de outras áreas e instituições, públicas ou privadas, 
preparando informes, atestados, laudos, pareceres e demais documentos, a fim de possibilitar o 
entendimento global das ações referentes à sua atribuição técnica; Promover a melhoria e aperfeiçoamento 
das equipes profissionais e multiprofissionais, subsidiando decisões e ações bem como, participando 
efetivamente dos processos de planejamento e avaliação das mesmas; Colaborar com a formação e 
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aprimoramento de outros profissionais de saúde, supervisionando e orientando ações, estágios e 
participando de programas de treinamento em serviço; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 
outras entidades públicas e/ou particulares, realizando estudos, exposições sobre situações e problemas 
identificados, oferecendo sugestões, revisando, discutindo, trabalhos técnico-científicos, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Atender às diversas unidades 
do Município sobre assuntos e exigências técnicas, bem como constituir comissões, diretorias de 
associações e entidades de classe; Trabalhar seguindo os preceitos da instituição, com ética, sob a égide 
do sigilo, confidencialidade e respeito ao indivíduo e comunidade, visando garantir os direitos humanos; 
Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 002/2015 

 
Anexo 3 – Provas e Programas 

 
 

Cargos de Nível Superior: 
 
Todos os Cargos de Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 12 (doze) 
questões, a partir do seguinte programa: 
 
Prova de Conhecimentos Gerais - 12 Questões: 
LÍNGUA PORTUGUESA - 6 Questões: 
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica; Flexão nominal e verbal; Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação; Emprego de 
tempos e modos verbais; Vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; Emprego da crase; Pontuação; 
Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo; Termos integrantes 
da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal; Redação Oficial: formas de 
tratamento, tipos de discursos, introdução a assuntos preestabelecidos, correspondência oficial. 
MATEMÁTICA - 6 Questões: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples e composta; Juros 
simples e compostos; Equação de 1º e de 2º grau; Resolução de sistemas de equações de 1º e 2º grau; 
Equação exponencial; Função do 1º grau, 2º grau e exponencial; Logaritmo; Progressão aritmética e 
progressão geométrica; Teoria Geral dos Conjuntos; Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, 
superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de 
Situações-Problema; Geometria; Trigonometria. 
 
Todos os Cargos de Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 20 
(vinte) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer: 
 
Médico Acupunturista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Medicina Tradicional 
Chinesa – Teorias Básicas: Conteúdo Fundamental da Teoria Yin-Yang. Aplicação Prática da Teria Yin-
Yang. Teoria dos Cinco Elementos ou Cinco Movimentos. Fisiologia. Qi, o Sangue (Xue) e os Líquidos 
Orgânicos (Jin Ye). Jing (essência), Shen (mente). Os Zang Fu: (Zang/órgão) e suas funções, os Fu 
(vísceras) e suas funções. Relacionamentos entre Zang, Fu as Vísceras Particulares. Classificação Geral 
dos Jing Luo. Os doze Meridianos principais (Jing Mai). Os pontos de Acupuntura. Mecanismos de Ação da 
Acupuntura. A participação dos Sistemas Nervoso, Imune e Endócrino. O ponto de Acupuntura e a recepção 
do estímulo. A natureza do Estímulo. Estudo Anátomo Funcional do Jing-Mai (Meridianos) Principais e 
Pontos. Trajeto Externo e Interno. Localização e Função dos Pontos. Relações com órgão e vísceras. 
Conexões: Jin-Jing Meridianos Tendinosos. Trajeto e distribuição, as zonas de Influência, relações com os 
Meridianos Principais; Jin Bie-Meridianos Divergentes. Trajeto e distribuição, relações com os Meridianos 
Principais; Qi Jing Ba Mai-Meridianos Extraordinários. Trajetos e Relações. Características Gerais – A 
organização em Pares. Pontos Mestres (de abertura). Du Mai e Ren Mai (Pequena Circulação). Etiologia 
(Bing Yin). Classificação dos Fatores Etiológicos. Fatores Externos. Fatores Internos. Fatores nem internos, 
nem externos. Patogenia (Bing Ji). O processo de adoecimento. Modificações Patológicas. Produções 
Patogênicas: Yu Xue e Tan Yin (Estagnação de Sangue; Flegma ou Mucosidade). Zang Fu. Diferenciação 
de Síndromes. Distúrbios das Zang (Órgãos). Distúrbios dos Fu (Vísceras). Distúrbio envolvendo mais de 
um órgão. Semiologia. Inspeção, Olfação, Interrogatório, Palpação, Auscultação. Fisiopatologia dos Jing 
Luo. Sinais Patológicos dos 12 Meridianos Principais. Sinais Patológicos de Ren Mai e Du. Os 8 princípios 
Diagnósticos. Relações entre Síndromes e Excesso e Deficiência. As Síndromes de Qi, de Xue (sangue), 
de Yin Ye (líquidos orgânicos). Tratamento. Princípios de Tratamento. Regras Terapêuticas. Princípios de 
Seleção de Pontos. A Técnica da Acupuntura. Métodos Terapêuticos Auxiliares: Auriculoterapia, 
Eletroacupuntura, Moxabustão, Agulhas aquecidas, Ventosas. Terapêutica. Abordagem da Nosologia 
Ocidental pela Acupuntura. Metodologia da pesquisa científica. Deontologia Médica. 
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Médico Alergista e Imunologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Mecanismos de 
hipersensibilidade tipo I: IgE, células efetoras, mediadores; regulação da síntese de IgE. Controle genético 
das doenças alérgicas. Exames complementares para o diagnóstico das doenças alérgicas em crianças, 
adolescentes, adultos e idosos. Testes cutâneos de leitura imediata (escarificação, puntura, intradérmicos) 
e de leitura tardia. Testes de contato. Dosagem de IgE sérica total e específica, prova de função pulmonar, 
citologia nasal, nasofibroscopia, testes de provocação e imagem. Doenças atópicas em crianças, 
adolescentes adultos e idosos. Epidemiologia, conceito, fisiopatologia, manifestações clínicas, diagnóstico 
in vivo e invitro, classificação, diagnóstico diferencial, tratamento e profilaxia: asma, dermatite atópica e 
rinoconjuntivite. Lactente sibilante. Asma induzida por exercício, Asma ocupacional. Aspergilose 
broncopulmonar alérgica. Pneumonites de hipersensibilidade. Polipose nasal, sinusite e rinite não-alérgica. 
Tosse crônica na criança, adolescente, adulto e idosos. Alergia alimentar na criança e no adulto. Esofagite 
eosinofílica. Urticária e angioedema. Angioedema hereditário. Alergia oftalmológica. Dermatite de contato. 
Reações adversas a medicações: epidemiologia, classificação, bases imunoquímicas, fatores de risco, 
diagnóstico, tratamento e profilaxia. Anafilaxia. Reações pseudoalérgicas. Alergia ao látex. Alergia a 
venenos de himenópteros. Doenças alérgicas e gravidez. Hipereosinofilia. Síndromes hipereosinofílicas. 
Diagnósticos diferenciais. Mastocitose. Tratamento medicamentoso das doenças alérgicas: anti-
histamínicos, corticosteróides, beta-2 agonistas, anticolinérgicos, metilxantinas, estabilizadores de 
membrana e antileucotrienos. Manejo da asma e da rinoconjuntivite segundo consensos brasileiros e 
internacionais. Tratamento da asma aguda grave na criança, no adolescente, no adulto e no idoso. 
 
Médico Anestesiologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Avaliação pré-anestésica. 
Anestesia ambulatorial. Anestesia geral inalatória – anestésicos inalatórios. Anestesia geral endovenosa – 
anestésicos endovenosos. Anestésicos locais. Bloqueios de nervos periféricos. Bloqueios espinhais. 
Transmissão neuromuscular e Bloqueadores neuromusculares. Anestesia no paciente idoso. Fisiopatologia 
da dor. Anestesia em obstetrícia. Anestesia para cirurgias vasculares. Anestesia para urologia. Opióides. 
Complicações em anestesia. Reanimação cardiopulmonar. Anestesia para videocirurgias. Anestesia para 
cirurgia geral. Anestesia em pacientes diabéticos. Anestesia em pacientes hipertensos. 
 
Médico Cardiologia 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Métodos diagnósticos 
aplicados à cardiologia; Modalidades terapêuticas aplicadas à cardiologia; Prevenção e reabilitação 
cardiopulmonar e metabólica; Avaliação de risco cardiovascular; Avaliação de risco cirúrgico; Aplicação na 
prática de protocolos e diretrizes de sociedades médicas cardiológicas; Insuficiência cardíaca; Arritmias 
cardíacas; Cardiopatias congênitas; Hipertensão arterial sistêmica; Doença arterial coronariana; Valvopatias 
adquiridas; Miocardites e cardiomiopatias; Doenças do endocárdio; Doenças do pericárdio; Doenças da 
aorta e das carótidas; Doenças metabólicas com influência na saúde cardiovascular. 
 
Médico Cardiologista Pediatra 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Cardiologia Pediátrica; 
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Métodos diagnósticos aplicados à cardiologia; Modalidades terapêuticas aplicadas à cardiologia; Prevenção 
e reabilitação cardiopulmonar e metabólica; Avaliação de risco cardiovascular; Avaliação de risco cirúrgico; 
Aplicação na prática de protocolos e diretrizes de sociedades médicas cardiológicas; Insuficiência cardíaca; 
Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênitas; Hipertensão arterial sistêmica; Doença arterial coronariana; 
Valvopatias adquiridas; Miocardites e cardiomiopatias; Doenças do endocárdio; Doenças do pericárdio; 
Doenças da aorta e das carótidas; Doenças metabólicas com influência na saúde cardiovascular. 
 
Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Anatomia e Embriologia 
na área de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Propedêutica e exames complementares em Cirurgia de Cabeça 
e Pescoço. Cuidados e complicações pós-operatórias em Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Má formação 
congênita em Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Tireóide e paratireóide: afecções mais comuns, diagnóstico, 
tumores, cirurgias e seguimento. Laringe: afecções benigas e malignas; cirurgias da laringe. Trauma em 
cabeça e pescoço. Infecções em Cabeça e Pescoço. Traqueostomias. Esvaziamentos cervicais. Tumores 
de pele em Cabeça e Pescoço. Glândulas salivares: afecções mais comuns e tumores. Noções de 
Radiologia e quimioterapia aplicadas na Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Reconstruções em Cirurgia de 
Cabeça e Pescoço. 
 
Médico Cirurgião Geral 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Pré e pós-operatório. 
Infecção em cirurgia. Cicatrização. Choque. Trauma. Cirurgia do esôfago, estômago e duodeno. Cirurgia do 
fígado, vias biliares e pâncreas. Cirurgia do intestino delgado. Hérnias. Abdome Agudo. 
 
Médico Cirurgião Vascular 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. História da Cirurgia 
Endovascular, Fundamentos Radiológicos, equipamentos e meios de constrste, introdutores, fios guias, 
cateteres, dispositivos protetores cerebrais, stents, endopróteses, preparo do paciente, técnicas 
endovasculares de diagnóstico, arco aórtico, troncos supra-aórticos, membro superior, aorta descendente, 
aorta abdominal, artérias viscerais, membros inferiores, flebografia e cavografia, técnicas terapêuticas 
arteriais, acesso arterial, doença oclusiva carotídea, subclávia e vertebral, aneurisma aorta, torácica e 
ascendente, dissecção Tipo B, aneurisma da aorta, aneurisma perifárico, doença oclusiva da aorta, artéria 
renal, femoro-poplítea, artérias distais, fibrinólise arterial, técnicas terapêuticas venosas, filtro de cava, 
fístulas arteriovenosas para hemodiálise, laser endovascular para tratamento da safena. 
 
Médico Clínico Geral 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Doenças 
cardiovasculares: hipertensão arterial sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias 
cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças pulmonares: asma brônquica, pneumonias; 
tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva; Doenças gastroenterológicas: 
esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, síndromes diarréicas, hepatite, pancreatite, litíase biliar, 
parasitoses intestinais; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome 
nefrítica aguda, infecção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireóide, 
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insuficiência adrenal, dislipidemias, obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto 
e hematoma cerebral, meningites e meningoencefalites, neurocisticercose, epilepsia, cefaléia, coma, 
vertigem; Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e agorafobia, transtorno 
obsessivo-compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses superficiais, 
dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré-cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do 
sangue: anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; 
Doenças infecciosas: doenças sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, 
equistossomose mansônica, malária; Doenças reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite 
reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia, osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, 
alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia. 
 
Médico Dermatologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Anatomia e fisiologia da 
pele; imunopatologia cutânea; histopatologia das doenças de pele; dermatoses eczematosas; dermatoses 
eritemato-pápulo-escamosas; dermatose seborréica, psoriasis, ptiriasis rósea de Gilbert, liquen plano, 
outras formas de liquen; púrpuras; pruridos: estrófulo, nodular de Hyde, Hebra, astealósico, anogenital, 
idiopática; dermatoses vésico-bolhosas: pênfigos, Duhring Brock, dermatose linear por IgA, herpes 
gestationes, impetigo herpertiforme; acnes; micoses; dermatoses ulcerosas; doenças do tecido conjuntivo; 
infecções bacterianas da pele; doenças sexualmente transmissíveis, AIDS; micoses superficiais; micoses 
profundas; dermatoviroses; escabioses e outras dermatoses parasitárias; dermatoses metabólicas; reações 
de hipersensibilidade da pele: urticária, E. polimorfo, Stevens Jonhson, Lyell e S. SS. SS; dermatoses 
congênitas e hereditárias; tumores da pele; linfomas e outros processos malignos; terapêutica tópica das 
dermatoses; cirurgia dermatológica; leishmaniose; M. H. M. Hansen; aspectos macroscópicos e 
microscópicos do exame micológico direto e cultura; terapêutica sistêmica das dermatoses; manifestação 
cutânea das doenças sistêmicas. 
 
Médico Endocrinologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Mecanismos de ação 
hormonal. Crescimento normal. Distúrbios do crescimento. Deficiência pondo estatural. Obesidade infantil. 
Ginecomastia e mama puberal. Puberdade atrasada. Puberdade precoce. Distúrbios da menstruação. 
Genitália ambígua. Doenças da hipófise e hipotálamo. Doenças da tireóide. Doenças da paratireóide. 
Doenças do metabolismo ósseo. Doenças da glândula adrenal. Doenças do pâncreas. Diabetes mellitus I e 
suas complicações agudas. Tumores endócrinos.  
 
Médico Endocrinologista Pediatra 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Endocrinologia 
Pediátrica. Mecanismos de ação hormonal. Crescimento normal. Distúrbios do crescimento. Deficiência 
pondo estatural. Obesidade infantil. Ginecomastia e mama puberal. Puberdade atrasada. Puberdade 
precoce. Distúrbios da menstruação. Genitália ambígua. Doenças da hipófise e hipotálamo. Doenças da 
tireóide. Doenças da paratireóide. Doenças do metabolismo ósseo. Doenças da glândula adrenal. Doenças 
do pâncreas. Diabetes mellitus I e suas complicações agudas. Tumores endócrinos. 
 
Médico Gastroenterologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
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cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Doença do Refluxo 
gastroesofágico (DRGE). Câncer de Esôfago. Gastrites. Úlcera Péptica Gaserodunodenal. Câncer Gástrico. 
Hemorragia Digestiva alta e baixa. Diarréias Agudas e Crônicas. Parasitoses. Doença de Crohn. Retocolite 
Ulcerativa. Síndrome do Cólon Irritável. Doença Diverticular dos Cólons. Tumores Colorretais. Hepatite 
Aguda e Crônica. Cirrose Hepática. Típado e Drogas. Hepatite Aguda Fulminantes. Litíase Biliar. Colecistite. 
Pancreatite Aguda. Pancreatite Crônica. Câncer de Pâncreas. Aparelho Digestivo e AIDS. 
 
Médico Gastroenterologista Pediatra 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Gastroenterologia 
Pediátrica. Doença do Refluxo gastroesofágico (DRGE). Câncer de Esôfago. Gastrites. Úlcera Péptica 
Gaserodunodenal. Câncer Gástrico. Hemorragia Digestiva alta e baixa. Diarréias Agudas e Crônicas. 
Parasitoses. Doença de Crohn. Retocolite Ulcerativa. Síndrome do Cólon Irritável. Doença Diverticular dos 
Cólons. Tumores Colorretais. Hepatite Aguda e Crônica. Cirrose Hepática. Típado e Drogas. Hepatite Aguda 
Fulminantes. Litíase Biliar. Colecistite. Pancreatite Aguda. Pancreatite Crônica. Câncer de Pâncreas. 
Aparelho Digestivo e AIDS. 
 
Médico Geriatra 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Princípios da 
gerontologia: biologia do envelhecimento e da longevidade; genética da doença humana; longevidade e 
envelhecimento; arterosclerose e envelhecimento; nutrição e envelhecimento; imunologia do 
envelhecimento; oncologia e envelhecimento; biomecânica e mobilidade do idoso; exercício físico 
direcionado ao idoso; psicologia e envelhecimento; sexualidade e envelhecimento; a epidemiologia do 
envelhecimento. Sistemas orgânicos, doenças e envelhecimento: pele; cavidade oral; visão; audição e 
disfunção vestibular; seios; doença coronária; doença valvar cardíaca; insuficiência cardíaca; arritmias 
cardíacas; doença vascular periférica; hipertensão arterial sistêmica; pneumonias; tuberculose; doença 
obstrutiva pulmonar; insuficiência respiratória; câncer de pulmão; doença renal; distúrbios ginecológicos; 
distúrbios prostáticos; infecções do trato urinário; distúrbios esofágicos; distúrbios no estômago e duodeno; 
distúrbios hepatobiliares e pancreáticos; distúrbios de cólon; anemia; distúrbios hemorrágicos e trombóticos; 
linfoma; doença de Hodgkin e mieloma múltiplo; doenças da tireóide; diabetes mellitus; dislipidemias; 
osteosporose e osteomalácia; hiperparatireoidismo e doença de Paget; polimialgia reumática; miosite 
inflamatória idiopática; artrite reumatóide; osteortrites; gota; bursite; tendinites e dores nas costas; delírio; 
acidente vascular cerebral; doença de Alzheimer; doença de Parkinson; depressão; alterações do estado 
mental; distúrbio do sono; distúrbios do balanço hidro-eletrolítico e da regulação da temperatura corporal; 
causas de infecções; causas de desnutrição; tontura e síncope; quedas e fraturas; disfunção erétil; 
incontinência. 
 
Médico Ginecologista Obstétrico 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Ciclo Menstrual Feminino 
e suas Alterações. Amenorréias. Climatério. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Lesões Precursoras e 
Carcinoma do Colo Uterino. Tumores Benignos e Malignos do Útero. Tumores Benignos e Malignos da 
Mama. Displasias e Inflamações da Mama. Tumores Benignos e Malignos do Ovário. Doenças Inflamatórias 
da Pelva. Distrofias Vulvares. Planejamento Familiar. Medicina Preventiva. Assistência Pré-Natal. 
Endocrinologia do Ciclo Grávido Puerperal. Toxemia Gravídica. Abortamento. Doença Hemolítica Perinatal. 
Infecções e Infestações na Gravidez. Alimento Materno. Avaliação da Maturidade e da Vitalidade Fetal.  
 
Médico Hematologista 
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Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Anemias associadas à 
deficiência de produção: Anemia Aplástica. Anemia de Fanconi. Aplasia Pura de Série Vermelha. Anemia 
das Doenças Crônicas. Anemias carenciais: Anemia Ferropriva; Anemia por deficiência de ácido Fólico e 
Vitamina B12. Anemias Hemolíticas. HEREDITÁRIAS: Defeitos da membrana: Esferocitose e Eliptocitose 
Hereditária; Enzimopatias: Deficiencia de G6PD e Piruvato Kinase; Hemoglobinopatias: Hemoglobina A; 
Hemoglobina C; Talassemias. ADQUIRIDAS: Anemia Hemolítica Auto- Imune: Anemia Hemolítica 
Microangiopática Doença Hemolítica do Recem-Nascido. Hiperesplenismo. Policitemias Relativa. Absoluta: 
Vera e Secundária. Porfirias. Meta Hemaglodinemia. Hemocromatose. Doenças e situações clínicas 
associadas a neutropenia e neutrofilia. Histiocitoses. Mieloma múltiplo e macroglobulinemia de Waldenstron. 
Leucemias Agudas. Leucemias Crônicas. Hairy Cell Leukemia. Linfoma não Hodgkin. Doença de Hodgkin. 
Mielofibrose e trombocitemia essencial. Púrpura trombocitopência imune idiopática. Síndrome hemolítico-
uremica e púrpura trombocitopênica trombótica. Mecanismos fisiológicos da coagulação. Hemofilias e 19/26 
doença de Von Willebrand. Fisiopatologia da trombose - trombofilias. Uso clínico do sangue e 
hemoderivados. Noções básicas em transplante de medula óssea. Interpretação clínica do hemograma. 
 
Médico Homeopata 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiêcia 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Fundamentos da 
Homeopatia. Filosofia de Kent. Energia vital – história e conceito. Vitalismo – conceitos. Conceitos – Saúde, 
Enfermidade, noxa – susceptibilidade, idiossincrasia, agravação homeopática, supressão, metáfase 
mórbida. Alopatia – enentiopatia, isopatia, tautopatia, unicismo, pluralismo, complexismo. Patogenesia – 
conceito e importância. Princípios da Anamnese homeopática. Conceito Miasma – psoRa – psicose – 
siphylis. Matéria médica – Lycopodium, Pulsatilla, Belladona, Lacheses, nux vômica, arnica, calcaria 
carbônica, veratrum album, Tuberculinunn, carsinosinum, sulphur, arsenicum album, thuya ocidentalis, 
mercurius phospharus, aurum ocidentalis, aconitun napelus, natrum muriatricum. Interação médica alopática 
– homeopática.  
 
Médico Infectologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Doenças transmissíveis: 
conceitos básicos e gerais, agentes etiológicos e transmissão, mecanismos de defesa antiinfecciosa, 
patogênese e patologia, quadro clínico e terapêutico, diagnóstico diferencial, exames complementares 
inespecíficos e específicos, epidemiologia e vigilância epidemiológica, profiaxia. Quadros infecciosos e 
sindrômicos referentes a: vírus, bactérias, fungos, protozoários e helmintos, ectoparasitoses. Imunização 
ativa e passiva. Acidentes causados por animais peçonhentos. Destaques a: doenças transmissíveis no 
Brasil, doenças sexualmente transmissíveis (DST) HIV/AIDS - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, 
tubérculos, cólera, meningite, doenças exantemáticas, antimicrobianos. Epidemiologia, patogenia, clínica, 
diagnóstico laboratorial, tratamento e profilaxia das seguintes doenças: Arboviroes: Dengue, Febre Amarela. 
Cisticercose. Doença Meningocóccica. Doença Pneumocóccica. Doenças Oportunistas na AIDS. Doenças 
Sexualmente Transmissíveis. Esquistossomose. Estafilococcias. Exantemáticas: Sarampo, Rubéola, 
Varicela, Hanseníase. Hepatites Virais. Histoplasmose. Infecções hospitalares. Leishamaniose Tegular e 
Visceral. Leptospirose. Malária. Paracoccidioidomicose. Parasitoses Intestinais. Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida. Síndrome Respiratória Severa Aguda. Tubérculos. Mecanismos de Ação, 
resistência terapêutica e profilática e reações adversas dos Medicamentos Antimicrobianos. 
 
Médico Mastologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 



 

Anexo 3 ao Edital de Concurso Público 002/2015 – pág 7 

 

Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Cuidados gerais com o 
paciente em medicina interna. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, 
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. Doenças pulmonares: asma 
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares; 
doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, 
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais 
e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, 
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo 
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das 
glândulas paratireóides. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. 
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. Exames 
complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. Emergências clínicas. 
Ética e legislação. Anatomia e embriologia da mama. Histologia e fisiologia da mama. Anomalias do 
desenvolvimento mamário. Anemnese e exame físico. Diagnóstico clínico das alterações mamárias. 
Métodos diagnósticos complementares. Doenças infecciosas da mama. Fisiologia da lactação. Patologia da 
lactação. Alterações funcionais benignas da mama. Dor mamária. Necrose gordurosa da mama. Fluxos 
papilares. Neoplasias benignas. Técnica e interpretação de mamografias. Cirurgias das alterações benignas 
da mama. Princípios de cirurgia estética da mama. Patologia mamária na infância e na adolescência. 
Patologia mamária do homem. Prevenção primária do câncer de mama. Detecção precoce de câncer de 
mama. Epidemiologia e fatores de risco de câncer de mama. Carcinogênese mamária. História natural do 
câncer de mama. Biologia celular e molecular no câncer de mama. Sinais e sintomas do câncer de mama. 
Lesões não palpáveis de mama. Acompanhamento pós câncer de mama. Recidivas locais pós cirurgia. 
Carcinoma in situ de mama. Genética e câncer da mama. Imunologia do câncer de mama. Estadiamento do 
câncer de mama. Fatores prognósticos do câncer de mama. Cirurgia do câncer de mama. Linfonodo 
sentinela. Hormonioterapia do câncer de mama. Princípios de quimioterapia. Quimioterapia do câncer de 
mama. Carcinoma inflamatório. Câncer de mama na gravidez e lactação. Câncer oculto de mama. Doença 
de Paget. Citologia e histologia do câncer de mama. Câncer de mama nas jovens e idosas. Câncer de mama 
bilateral. Aspectos psicosociais do câncer de mama. Tratamento paliativo. Tumor filodes e sarcomas. 
Linfedema de membro superior: prevenção e tratamento. Fisioterapia no câncer de mama. Reconstrução 
mamária. Princípios de radioterapia. Radioterapia no câncer de mama. Bioética e mastologia. Medicina legal 
e social aplicada. 
 
Médico Neurologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Acidente Vascular 
Encefálico. Aneurismas e mal formações endocranianas. Polineuropatias periféricas. Miastenia Gravis. 
Meningites bacterianas. Epilepsia. Traumatismos crânio encefálicos. Traumatismo raque medular. Comas. 
Esclerose Múltipla. Manifestações neurológicas na Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Álcool e 
Sistema Nervoso. Distúrbios do sono. Tumores cerebrais. Demência. Síndrome e Doença de Parkinson. 
Coréias. Mielites. Mielinolise Pontina.  
 
Médico Oftalmologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Afecções da conjuntiva, 
córnea e esclera. Afecções da órbita. Afecções das pálpebras. Afecções das vias lacrimais. Afecções do 
cristalino. Afeções do trato uveal. Anomalias da refração. Manifestações oculares em doenças do sistema 
nervoso. Manifestações oculares em doenças sistêmicas. Noções de Anatomia e Fisiologia ocular. 
Traumatismos oculares. Tumores oculares. Instrumentação para operacionalização de exames de auxlio 
diágnóstico, tais como biometria ultrassônica, retinografia (Angiografia) colorida e fluorescente, 
fotocoagulação a lazer, campimetria computadorizada e mapeamento de retina; princípios básicos, 
aplicação e utilidade.  
 



 

Anexo 3 ao Edital de Concurso Público 002/2015 – pág 8 

 

Médico Ortopedia Geral 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Tumores ósseos. 
Infecção osteoarticular. Doenças inflamatórias, infecciosas e degenerativas. Fixação externa. Técnicas 
modernas de fixação interna. Amputações. Sequelas de trauma. Patologias ortopédicas do membro 
superior, inferior e coluna vertebral. Lesões traumáticas do membro superior, inferior e coluna vertebral. 
Patologias ortopédicas da mão, punho, cotovelo, ombro, quadril, joelho, tornozelo e pé. Lesões traumáticas 
da mão, punho, cotovelo, ombro, quadril, joelho, tornozelo e pé. 
 
Médico Otorrinolaringologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Anatomia, fisiologia e 
semiologia da boca e faringe. Anatomia, fisiologia e semiologia da laringe. Anatomia, fisiologia e semiologia 
dos seios paranasais e nariz. Anatomia, fisiologia e semiologia do aparelho auditivo. Más formações 
congênitas da boca, laringe, pavilhão e meato acústico externo, orelha e narina. Anomalias cervicais e de 
cabeça de interesse cirúrgico. Doenças da laringe. Câncer da laringe. Doenças agudas e crônicas do ouvido 
externo, médio e interno. Doenças agudas e crônicas do nariz e seios para-nasais e mastóide. Doenças 
agudas e crônicas da boca e faringe. Caxumba. Problema de amigdalectomia e/ou adenoidectomia. Corpo 
estranho em otorrinolaringologia. Deficiências auditivas. Emergências em otorrinolaringologia.  
 
Médico Pediatra 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. A consulta pediátrica. 
Avaliação do recém-nascido normal. Avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil e seus distúrbios. 
Nutrição e distúrbios nutritivos. Vacinação. Calendário vacinal da Secretaria de Estado da Saúde do Estado 
de Santa Catarina. Parasitoses. Diarréias agudas e crônicas. Desidratação e terapia hidroeletrolitica. 
Anemias. Afeccões agudas do aparelho respiratório. Afeccões agudas do aparelho genito urinário. Infeccões 
do sistema nervoso central. Doenças exantemáticas. Afeccões agudas dos olhos, ouvidos, boca, nariz e 
garganta. Afeccões do aparelho digestivo. Deformidades ortopédicas congênitas. Abdome agudo - 
inflamatório, hemorrágico, obstrutivo e perfurativo. Complicações agudas do diabetes mellitus. Distúrbios 
hemorrágicos. Doenças infecto contagiosas. DST/AIDS. Doença ulcerosa péptica, gastrite e Helicobacter 
Pylori. Convulsões. Choque anafilático. Choque. Intoxicacões exógenas. Septicemia. Meningite. Febre 
reumática. Doença do refluxo gastro esofageano. Reanimação cardio respiratório. Emergência 
hipertensivas. Hipertenção intra craniana. Acidentes, traumas e semi - afogamento. Atendimento inicial à 
criança politraumatizada. Diagnóstico precoce do câncer e síndromes para neoplásicas. Afecções da pele. 
Noções básicas de hematologia e oncologia pediátrica. Noções básicas cardiologia pediátrica.  
 
Médico Pneumologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Sintomatologia geral das 
doenças do aparelho respiratório. Abordagem do paciente com doença respiratória. Estrutura e função 
respiratórias, distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos. Diagnóstico diferencial da dor torácica. Asma 
brônquica. Sinusites agudas e crônicas. Bronquiectasia e distúrbios localizados das vias aéreas e 
parênquima pulmonar. Doenças pulmonares intersticiais, doenças pulmonares ocupacionais. Atelectasia e 
colapso pulmonar, encarceramento pulmonar. Pneumonias adquiridas na comunidade. Tromboembolismo 
pulmonar. Doença pulmonar obstrutiva crônica, tabagismo. Câncer do pulmão e dos brônquios. 
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Manifestações torácicas das doenças sistêmicas. Doenças da pleura, do diafragma, da parede torácica e 
do mediastino. Síndrome da apnéia-hipopnéia do sono obstrutiva. Insuficiência respiratória aguda e crônica. 
Doenças pulmonares supurativas, abscesso pulmonar. Tuberculose pulmonar, paracoccidioidomicose. 
Antibioticoterapia, oxigenioterapia.  
 
Médico Proctologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Noções de anatomia do 
colo, reto e ânus. Fisiologia da defecação. Pré e Pós operatório em coloproctologia. Endoscopia digestiva 
baixa. Processos inflamatórios anorretais. Doença hemorroidária. Prolapso mucoso e prolapso total do reto. 
Cisto pilonidal. Traumatismo colorretal. Derivações internas e externas. Tumores malignos colorretais. 
Tumores benignos colorretais. Doença diverticular do colo. Doença inflamatória intestinal. Doença vascular 
colorretal. 
 
Médico Psiquiatra 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Avaliação do 
desenvolvimento neuro-psicomotor do paciente. Psicologia médica: Desenvolvimento da personalidade, 
Mecanismo de defesa do ego, Relação médico paciente. Distúrbio do desenvolvimento infantil. Distúrbio do 
desenvolvimento do adolescente. Deficiência mental. Autismo infantil. Neuroses, transtornos ansiosos e 
somatização. Fobia e síndrome do pânico. Esquizofrenia. Depressão. Psicose maníaco depressiva. 
Síndromes psico orgânicas. Distúrbios da personalidade. Suicídio e parassuicídio. Alcoolismo e outras 
drogas psicoativas na infância e adolescência Dependência e tolerância à drogas, fármacos e tóxicos. 
Terapêutica: Psicofarmacoterapia, Psicoterapia, Iatrogenia em psicoterapia. Urgências psiquiátricas. 
Noções de psiquiatria Forense - interdição e responsabilidade criminal. Assistência psiquiátrica moderna.  
 
Médico Radiologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Princípios básicos da 
física das radiações. Medidas de proteção em radiologia diagnóstica. Técnicas de imagem radiológica. 
Radiologia ostearticular pediátrica. Neuroradiologia pediátrica. Radiologia de face e crânio. Radiologia 
torácica. Radiologia do abdome e trato gastrointestinal. Radiologia cardiovascular pediátrica. Ultra-
sonografia gastrointestinal e retro peritônio. Radiologia do aparelho urinário. Radiologia pélvica. Radiologia 
de membros superiores e inferiores. Avaliação radiológica do traumatismo. Avaliação radiológica das 
artrites. Avaliação radiológica dos tumores e lesões tumoraes. Avaliação radiológica dos distúrbios 
metabólicos e endócrinos. Avaliação radiológica das infecções musculares esqueléticas. Avaliação 
radiológica das anomalias congênitas e do desenvolvimento. Mamografia.  
 
Médico Reumatologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Epidemiologia das 
doenças reumáticas. Estrutura, fisiologia e fisiopatologia do tecido conjuntivo. Estrutura, fisiológica e 
fisiopatológica do sistema imunológico. Artrites inflamatórias infecciosas. Doenças reumatológicas 
sistêmicas. Doenças metabólicas dos ossos, das articulações e dos músculos. Doenças reumatológicas 
associadas a outros aparelhos e sistemas. Doenças da coluna vertebral. Osteogênese imperfeita. Artrite 
reumatóide infantil. Lupus eritematoso sistêmico na infância. Tumores cartilaginosos benignos e malignos. 
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Raquitismo. Criança com dores nas pernas. Doenças ósseas e do tecido conjuntivo relacionadas a genética 
e desenvolvimento. Farmacologia das drogas anti-reumáticas.  
 
Médico Ultrassonografista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardiaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Infecções mais comuns 
no paciente idoso. Ultrassonografia: física do ultrassom, o efeito doppler, US do fígado e vias biliares, US 
do pâncreas, US do aparelho urinário, US do baço, US da bexiga e próstata, US das vísceras ocas, US do 
trauma abdominal, US pediátrico, US da bolsa escrotal. 
 
Médico Urologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, 
Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, 
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Obstrução urinária. 
Hidronecrose. Infecções do trato gênito-urinário. Litíase urinária. Distúrbio neorogênicos da bexiga. Tumores 
do rim. Turomes do urotélio. Tumores do pênis. Tumores do testículo. Prostatismo. Hiperplasia prostática 
benigna. Câncer da próstata. Traumatismo do aparelho gênito-urinário.  
 
Médico Veterinário 
Epidemiologia e controle de zoonoses: leptospirose, raiva, teníase, cisticercose, esquistossomose, dengue, 
febre amarela, febre maculosa, toxoplasmose, leishmaniose visceral e cutânea, brucelose, tuberculose e 
criptosporidiose; Controle e biologia de vetores, roedores e animais peçonhentos; Noções de saneamento, 
tratamento e abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e destino de resíduos sólidos, drenagem 
de águas pluviais e saneamento como instrumento de controle de endemias; Boas práticas de fabricação 
de produtos de origem animal, Doenças transmissíveis por alimentos de origem animal; Boas práticas de 
produção de produtos de origem animal; Inspeção de produtos de origem animal: leite e derivados, carne e 
derivados, aves, ovos, pescado e mel; Tecnologia de produtos de origem animal; Aplicação do Método 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) - Análise de Perigos; Pontos Críticos de Controle-APPCC 
em indústrias de produtos de origem animal; Legislação: leis, decretos-lei, decretos, portarias, regulamentos, 
resoluções e instruções normativas do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; Resíduos de drogas veterinárias em produtos de origem animal: importância, controle e 
legislação. 



 
 

Nome do Candidato: 
 

Nº de Inscrição: 
 

Cargo: 
 

CPF: 
 

Documento de Identidade: 
 

Fone para Contato: 
 

 

Assinale a justificativa na qual se enquadra e anexe os documentos comprobatórios. 

(   ) O candidato acima especificado vem por meio deste, requerer à Comissão Organizadora do processo acima 
indicado a isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição, pelo fato de ser doador de sangue, nos termos 
da Lei Municipal 3.440/99. 
 

Data das Últimas Doações Entidade Coletora/Município da Doação 

  

  

  

 
(Anexar os documentos comprobatórios das últimas doações em vias originais ou cópias autenticadas em 
cartório, e protocolar este pedido conforme as instruções do Edital.) 
 

(   ) O candidato acima especificado vem por meio deste, requerer à Comissão Organizadora do processo acima 
indicado a isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição, pelo fato de ser carente ou desempregado e 
não ter condições de pagar a taxa prevista para o concurso, nos termos da Lei Municipal 5.044/2008. 

(Anexar os documentos comprobatórios: Cópia da Carteira de Identidade, Inscrição no CadÚnico e cópia da 
Carteira de Trabalho (folha de identificação pessoal, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco.) 

 
Declaro que as informações acima são verdadeiras e que a mesma está sendo firmada sob as penas da 
lei. 
 
Nestes termos. Pede deferimento. 
 
 
 
______________, ___ de __________ de 2015.                   _____________________________________ 
                         Local e Data                                                                    Assinatura do Candidato 
 
 

Parecer da Comissão Organizadora: 

(   ) Deferido 

(   ) Indeferido 

 
 

_______________________________________ 
Data e Assinatura 
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Anexo 4 - Pedido de Isenção 



 
 

Nome do Candidato: 
 

Nº de Inscrição: 
 

Cargo: 
 

CPF: 
 

Documento de Identidade: 
 

Fone para Contato: 
 

O candidato acima especificado vem por meio deste, requerer junto à Comissão Organizadora do processo 
acima indicado a seguinte providência: 

(   ) Cancelar a inscrição acima por motivo de: (   ) Cargo incorreto (   ) Desistência (   ) __________________ 

(   ) Alterar os seguintes Dados Cadastrais (preencha no quadro abaixo, o campo que deseja alterar, a 
informação como foi digitada no ato da inscrição e a informação correta): 
 

Campo Informação digitada no ato da inscrição Informação Correta 

Nome   

CPF   

RG   

Data de 
Nascimento 

  

Endereço   

CEP   

Cidade/UF   

   

   

 
Nestes termos. Pede deferimento. 
 
______________, ___ de __________ de 2015.                   _____________________________________ 
                         Local e Data                                                                    Assinatura do Candidato 
 

Parecer da Comissão 
Organizadora: 

(   ) Deferido 

(   ) Indeferido 

 
 

__________________________ 
Data e Assinatura 

Cancelamento / Alteração: 
 

__________________________ 
Data e Assinatura 
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Anexo 5 - Requerimento de Cancelamento ou Alteração de Dados da Inscrição 



 
 

Nome do Candidato: 
 

Nº de Inscrição: 
 

Cargo: 
 

CPF: 
 

Documento de Identidade: 
 

Fone para Contato: 
 

O candidato acima especificado vem por meio deste, requerer junto à Comissão Organizadora do processo 
acima indicado a seguinte providência: 

(   ) Concorrer às Vagas Reservadas às Pessoas com Deficiência (PcD). 

Tipo da Deficiência:  

(   ) Física  (   ) Auditiva  (   ) Visual  (   ) Mental  (   ) Múltipla 

 

Código CID:   

Justificativa: (Descreva a forma de apresentação da deficiência, como paraplegia, monoplegia, perda auditiva 
(por ouvido em decibéis), acuidade visual (por olho em valores), etc. demonstrando de forma clara em qual 
das deficiências listadas nos incisos I a V, do art. 4º do Decreto Federal 3298/1999 a sua deficiência se 
enquadra) 

 

 

(   ) Condições Especiais para a Realização das Provas. 

Tipo de Atendimento Necessário: 

(   ) Sala Térrea (   ) Cadeirante (   ) Prova Ampliada  (   ) Fiscal Ledor (   ) Lactante 

(   ) Outros (Descreva): 
 
Nestes termos. Pede deferimento. 
 
 
______________, ___ de __________ de 20__.                   _____________________________________ 
                         Local e Data                                                                    Assinatura do Candidato 
 

Parecer da Comissão Organizadora: (   ) Deferido        (   ) Indeferido 

Comentários:_______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
 

__________________________ 
Data e Assinatura 
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Anexo 6 – Requerimento para Concorrer às Vagas Reservadas às Pessoas 

com Deficiência e/ou Condições Especiais para a Realização das Provas 



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

Preencha completamente os campos quanto à identificação do Concurso ou Processo Seletivo que 
está participando, assim como seus dados pessoais e formas de contato. 

Identifique claramente o que está requerendo, se apenas concorrer às vagas reservadas ou 
condições especiais para realização da prova ou ainda as duas opções. 

Identifique sua deficiência: informe o código CID constante de seu Laudo Médico, e descreva de forma 
breve, porém clara, a forma de apresentação da deficiência, como paraplegia, monoplegia, perda 
auditiva (por ouvido em decibéis), acuidade visual (por olho em valores), etc. demonstrando de forma 
clara em qual das deficiências listadas nos incisos I a V, do art. 4º do Decreto Federal 3298/1999 
(transcrito abaixo) a sua deficiência se enquadra: 

“ Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes 
categorias: 

 I - Deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 
nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades 
estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;  

 II - Deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, 
aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 

 III - Deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida 
do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea 
de quaisquer das condições anteriores; 

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

 a) comunicação; 
 b) cuidado pessoal; 
 c) habilidades sociais;  
 d) utilização dos recursos da comunidade; 
 e) saúde e segurança; 
 f) habilidades acadêmicas; 
 g) lazer; e 
 h) trabalho;  

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

Por exemplo, se a deficiência é visual cujo código CID é “H54.2 - Visão subnormal de ambos os olhos”, 
você deverá especificar o código CID no campo apropriado e no campo Justificativa descrever: Baixa 
Visão – acuidade visual do olho direito 20/100 ou 0,2 e acuidade visual do olho esquerdo 20/80 ou 
0,25. 

ANEXE AO REQUERIMENTO O LAUDO MÉDICO EM VIA ORIGINAL OU AUTENTICADA. 

É fundamental que o Laudo Médico contenha além do Código CID, a descrição do grau da 
deficiência como os demonstrados acima (OD 20/100 e OE 20/80) 

 



Página 1 de 1 

 

  
Utilizar um formulário de Pedido de Revisão para cada questão. 
Anulada uma questão, os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos. 
Instruções de entrega deste formulário conforme Edital. 

 

Nome do Candidato 
 

Nº de Inscrição 
 

Código e Descrição do Cargo 
 

Modalidade do Pedido de Revisão 
 
(  )  Revisão do Gabarito Divulgado 

(  )  Anulação de Questão 

Nº da 
Questão 

 
 

Resposta no 
Gabarito 

Divulgado 
 
 

Resposta Anotada 
pelo Candidato 

 
 

 
Fundamentação do Pedido de Revisão (se necessário utilize o verso): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Fonte(s) que embasam a argumentação do Candidato: 

 

 
 
 
Data: ___/___/___                      ________________________________ 
                                                                Assinatura do Candidato 
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Anexo 7 – Formulário para Pedido de Revisão 



 
 
 

Dados Pessoais (* Preenchimento obrigatório e sem abreviaturas) 

 Nome*:   
  Nome do Pai:   

  
 
 

Nome da Mãe:   
   Data Nascimento*: ______ / _____

_ 
/ _____

_ 
  

   Nacionalidade*:   
   Identidade (RG) *:  RG – Órgão Emissor*:  RG – UF*:   
   RG – Data de Emissão*: ______ / _____

_ 
/ _____

_ 
  

   CPF*:   
   Estado Civil*:   
   Sexo*:   
   Deficiência*:   

    

Meios de Comunicação (* Preenchimento obrigatório) 

 E-mail:    

  
E-mail Comercial:   

  
Telefone Residencial*:   

  
Telefone Comercial:   

  
Telefone Celular:   

   

Endereço (* Preenchimento obrigatório e sem abreviaturas) 

 CEP:    

  
Logradouro*:   

  
Número*:  Complemento:   

  
Bairro*:   

  
Estado*:   

  
Município*:   

   

Cargo (* Preenchimento obrigatório) 

 
Cargo*:    

   

Declaração (Preenchimento obrigatório) 

 Declaro serem verdadeiras as informações deste formulário e aceito as condições do Concurso Público, 
tais como se acham estabelecidas no Edital. 
 

 

  

______________________, ______ de ___________________ de 2015. __________________________________ 
 

Local e Data Assinatura do Candidato  
 

Parecer da Comissão Organizadora 

 

Deferido   (     ) 
Indeferido (  ) ________________________________________ 

 

Data e Assinatura  
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Anexo 8 – Formulário de Inscrição 
(Exclusivo para Inscrição por Via Postal) 


