PREFEITURA DE FRANCA
Secretaria de Recursos Humanos

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N° 02/2015

De ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Franca, a Comissão Especial de Concursos Públicos, no uso
de suas atribuições torna públicas as instruções relativas à realização do Concurso Público.
1.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1.

O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais retificações sendo sua execução de
responsabilidade do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM.

1.2.

Os empregos, os requisitos necessários para habilitação, os valores dos respectivos vencimentos, e a jornada de
trabalho são os constantes da Tabela abaixo.

Cód.

Emprego

201

MÉDICO CABEÇA E PESCOÇO

202

MÉDICO CARDIOLOGISTA

203

MÉDICO CLÍNICO GERAL

204

MÉDICO EMERGENCIALISTA CLÍNICO GERAL

205

MÉDICO EMERGENCIALISTA PEDIATRA

206

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA

207

209

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA INFANTIL
MÉDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA
GINECOLÓGICA E OBSTÉTRICA
MÉDICO FISIATRA

210

MÉDICO GINECOLOGISTA

211

MÉDICO INFECTOLOGISTA

212

MÉDICO NEFROLOGISTA

213

MÉDICO NEUROLOGISTA CLÍNICO

214

MÉDICO NEUROLOGISTA INFANTIL

215

MÉDICO OFTALMOLOGISTA

216

MÉDICO ORTOPEDISTA

217

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA

218

MÉDICO PATOLOGISTA

219

MÉDICO PEDIATRA

220

MÉDICO PNEUMOLOGISTA

221

MÉDICO PNEUMOLOGISTA CIRURGIÃO TORÁXICO

222

MÉDICO PSIQUIATRA

223

MÉDICO RADIOLOGISTA

224

MÉDICO UROLOGISTA

225

MÉDICO VASCULAR
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Escolaridade / Requisitos Atuação Segundo Tipo de Serviço

Vencimentos

Remuneração
conforme Lei
Municipal nº
258/2014

Superior na área, Especialização e
Registro no Conselho / Mensal,
Consultas, Procedimentos, Plantão e
Quadro resumo
Hora
constante do
item 1.4 deste
Edital

1.3.

A carga horária dos empregos poderá ser estendida, se for o caso, e realizada em regime de plantões, bem como
aos sábados, domingos e feriados e será exercida no âmbito da Administração Municipal, de acordo com suas
necessidades e conveniências.

1.4.

Conforme estabelece a Lei Municipal nº 258 de 22 de dezembro de 2014, a remuneração dos ocupantes dos
empregos de Médico se dará por subníveis da seguinte forma:
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Emprego Público

Nível

305

Médico e Médico Emergencialista

Sub Níveis
I - Mensal
II – Consulta 1
III– Consulta 2
IV – Consulta 3
V – Procedimento 1
VI – Procedimento 2
VII – Procedimento 3
VIII – Procedimento 4
IX – Procedimento 5
X – Procedimento 6
XI – Procedimento 7
XII– Procedimento 8
XIII – Plantão
XIV – Hora

R$ 3.544,55
R$
6,57
R$
10,94
R$
8,21
R$
11,81
R$
14,77
R$
29,55
R$
39,39
R$
26,84
R$
8,21
R$
32,82
R$
32,82
R$ 787,68
R$
29,55

1.4.1. Entende-se por sub nível I – Mensal, o vencimento do empregado público (médico) que cumpre jornada semanal de
20 (vinte) horas efetivamente trabalhadas para o desempenho de suas atribuições, aferida mediante controle
eletrônico ou similar.
1.4.2. Entende-se por sub-nível II - Consulta 1, as consultas médicas disponibilizadas nos estabelecimentos de saúde do
Município identificados como Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento – UPA, Pronto
Socorro Adulto e Infantil, e Equipe de Saude da Família – ESF, consultório na Rua e outros serviços assemelhados
que forem implantados.
1.4.3. Os ocupantes dos empregos de Médico que desempenharem suas atribuições de conformidade com o sub-nível II,
deverão realizar no mínimo 450 (quatrocentos e cinqüenta) consultas por mês, limitadas a 20 consultas por dia.
1.4.4. Entende-se por sub-nível III - Consulta 2 as consultas médicas disponibilizadas nos estabelecimentos de saúde do
Município identificados como Ambulatório de Saude Mental CAPS e Centro Oftalmológico e outros serviços
assemelhados que forem implantados.
1.4.5. Os ocupantes dos empregos de Médico que desempenharem suas atribuições de conformidade com o sub-nível III,
deverão realizar no mínimo 270 (duzentos e setenta) consultas por mês, limitadas a 12 consultas por dia.
1.4.6. Entende-se por sub-nível IV - Consulta 3, as consultas médicas disponibilizadas nos estabelecimentos secundários
de saúde do Município identificados como, NGA e Serviços Ambulatoriais prestados nos Centro de Convivência do
Idoso, Casa do Diabético, Serviço de Atenção Especializada/DST-Aids, Ambulatórios de Tuberculose, Hanseníase e
Renais Crônicos as atividades de apoio diagnostico e imagem e outros serviços assemelhados que forem
implantados.
1.4.7. Os ocupantes dos empregos de Médico que desempenharem suas atribuições de conformidade com os sub-níveis
IV deverão realizar no mínimo 360 (trezentos e sessenta) consultas por mês, limitadas a 16 consultas e
procedimentos por dia.
1.4.8. Entende-se por sub-níveis V – Procedimento 1, VI – Procedimento 2, VII - Procedimento 3 , VIII - Procedimento 4 IX - Procedimento 5, X - Procedimento 6, XI - Procedimento 7, XII - Procedimento 8 os procedimentos
disponibilizados nos estabelecimentos secundários da rede municipal de saúde (NGA, Centro de Convivência do
Idoso, Casa do Diabético, Centro Oftalmológico, Serviço de Atenção Especializada/DST-Aids, Ambulatório de
Tuberculose, Hanseníase e Renais Crônicos) outros serviços assemelhados que forem implantados.
1.4.9. Os ocupantes dos empregos públicos de Médico que desempenharem suas atribuições de conformidade com o
previsto nos sub-níveis V, VI,VII, VIII, IX, X, XI,XII deverão realizar respectivamente:
a) Sub Nível V – no mínimo 250 (duzentos e cinquenta) procedimentos por mês
b) Sub Nível VI – no mínimo 200 (duzentos) procedimentos por mês
c)
Sub Nível VII– no mínimo 100 (cem) procedimentos por mês
d) Sub Nível VIII – no mínimo 75 (setenta e cinco) procedimentos por mês.
e) Sub Nível IX – no mínimo 110 (cento e dez) procedimentos por mês.
f)
Sub Nível X – no mínimo 360 (trezentos e sessenta) procedimentos por mês
g) Sub Nível XI – no mínimo 90 (noventa) procedimentos por mês
h) Sub Nível XII – no mínimo 90 (noventa) procedimentos por mês.
1.4.10. Entende-se por sub-nível XIII – Plantão Médico - o período em que o profissional médico estiver atuando em
estabelecimentos de saúde do Município identificados como SAMU, Prontos Socorros e Unidades de Prontos
Atendimentos – UPA’s, no regime de Plantão 24 horas, para atendimentos de urgência e emergência
1.4.11. Os ocupantes dos empregos de Médico que desempenharem suas atribuições de conformidade com o previsto no
sub-nível XIII – plantão 24 horas - deverão cumprir, no mínimo, 4,5 (quatro plantões e meio) por mês.
1.4.12. Os eventuais acréscimos da produção prevista nos artigos 6°, 7º, 8°, 9° e 10 da Lei 258/2014 decorrentes de casos
de manifestos interesse e necessidade públicos, deverão ser sempre submetidos à prévia, expressa e escrita
autorização do gestor publico de saúde, observando o previsto no artigo 37, inciso XI da Constituição Federal.
1.4.13. Entende-se por sub-nível XIV – Hora - o período em que o profissional médico estiver atuando em estabelecimentos
de saúde do Município relacionados à vigilância Epidemiológica e à Unidade de Avaliação e Controle, Centro de
Detenção Provisória – CDP e creches.
1.4.14. Os ocupantes dos empregos de Médico que desempenharem suas atribuições segundo sub-nível XIV serão
remunerados por hora efetivamente trabalhada, conforme tabela constante do Anexo I, aferida mediante controle
eletrônico ou similar.
1.4.15. Em qualquer das hipóteses prevista na lei 258/2014, em que não houver demanda suficiente para cumprimento das
consultas e/ou procedimentos mínimos, para complementação, fica o gestor público de saúde autorizado a efetuar o
remanejamento do servidor público para outra unidade de saúde em local de trabalho diverso, onde for necessário,
ficando garantida a remuneração mensal mínima.
1.4.16. Nos casos ou hipóteses em que as metas previstas não forem atingidas, por culpa do profissional, serão efetuados
os descontos correspondentes às consultas, procedimentos, plantões não realizados e horas não trabalhadas.
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1.4.17. Ficam assegurados aos profissionais que prestarem serviços nos estabelecimentos de saúde elencados no artigo 55
da Lei Complementar 01/1995, Lei Complementar 20/1999 e Lei Complementar 115/2007 os recebimentos dos
respectivos adicionais e em parcela destacada.
1.4.18. Os ocupantes dos empregos públicos previstos na lei 258/2014 farão jus a adicional de insalubridade e adicional
noturno, em conformidade com a legislação vigente e em parcela destacada.
1.5.

O Concurso destina-se a selecionar candidatos para provimento de empregos públicos efetivos para formação de
cadastro de reserva durante o prazo de validade do Concurso, os quais, uma vez contratados, estarão subordinados
ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

1.6.

Os vencimentos mencionados referem-se ao mês de novembro de 2015 e serão reajustados de acordo com os
percentuais aplicados pela Prefeitura de Franca aos salários dos servidores públicos municipais da mesma
categoria.

1.7.

Os Anexos, parte integrante deste Edital são os que seguem:
1.7.1. Anexo I - Descrições sumárias das atribuições dos empregos.
1.7.2. Anexo II – Programas das Provas.
1.7.3. Anexo III – Formulário para interposição de recursos.
1.7.4. Anexo IV – Formulário para solicitação de condição especial para realização das provas.

2.

DAS INSCRIÇÕES

INSTRUÇÕES GERAIS E ESPECIAIS QUANTO À INSCRIÇÃO:
2.1.

A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste
Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais retificações, comunicados e instruções específicas
para a realização do certame, acerca das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

2.2.

Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor de inscrição
somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Concurso.

2.3.

O candidato, ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da lei, que, após a habilitação no Concurso e no ato
da posse, irá satisfazer as seguintes condições:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma do artigo 12, parágrafo 1º da Constituição Federal;
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
c) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo masculino;
d) estar em situação regular com a Justiça Eleitoral;
e) comprovar escolaridade/pré-requisitos exigidos para o emprego e, quando se tratar de profissão regulamentada,
no ato da posse, apresentar o competente registro de inscrição no respectivo órgão fiscalizador;
f) não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achando-se no pleno gozo de
seus direitos civis e políticos;
g) submeter-se, por ocasião da admissão, ao exame médico pré-admissional, de caráter eliminatório, a ser
realizado pela Prefeitura ou por sua ordem, para constatação de aptidão física e mental;
h) não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os
casos previstos na Constituição Federal;
i) preencher as exigências para provimento do emprego segundo o que determina a Lei e a Tabela do item 1.2 do
presente Edital;
j) não ter sido dispensado por justa causa, ou exonerado a bem do serviço público;

2.4.

No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes das exigências contidas no item 2.3, deste Capítulo, sendo
obrigatória a sua comprovação quando da convocação para ingresso no quadro de servidores públicos municipais,
sob pena de desclassificação automática, não cabendo recurso.

2.4.1. As inscrições ficarão abertas exclusivamente através da Internet no período das 9h do dia 03 de Novembro às
12 horas do dia 23 de Novembro de 2015.
2.4.2. O período de inscrição poderá ser prorrogado por necessidade de ordem técnica e/ou operacional, a critério da
Comissão do Concurso e do IBAM.
2.4.3. A prorrogação de que trata o item anterior poderá ser feita sem prévio aviso, bastando, para todos os efeitos legais a
comunicação feita no endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br.
2.5.

O valor das inscrições é de R$ 83,00 (oitenta e três reais)

2.6.

Ao se inscrever o candidato deverá indicar o código da opção do emprego para o qual pretende concorrer, conforme
tabela constante do item 1.2 deste Edital.

2.7.

Ao inscrever-se no Concurso, é recomendável ao candidato observar atentamente as informações sobre a aplicação
das provas, em especial os requisitos mínimos de escolaridade e exigências constantes da Tabela do item 1.2 deste
Edital.

2.8.

As informações prestadas no formulário de inscrição via Internet serão de inteira responsabilidade do candidato,
reservando-se à Prefeitura de Franca e ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM o direito de excluir
3

do Concurso Público aquele que não preencher esse documento oficial de forma completa, e correta e/ou fornecer
dados inverídicos ou falsos.
2.9.
2.9.1.

Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração da opção do emprego.
Considera-se inscrição efetivada aquela devidamente paga.

2.10. Não haverá devolução da importância paga, ainda que a maior ou em duplicidade, seja qual for o motivo alegado.
2.11. Não será concedida isenção da taxa de inscrição.
2.12. Não serão aceitas inscrições por via postal ou que não estejam em conformidade com o disposto neste Edital.
2.13. O candidato deverá realizar apenas uma inscrição no presente Concurso Público.
2.14. O candidato sem deficiência que necessitar de condição especial para realização da prova, deverá solicitá-la, por
meio de SEDEX, endereçado à Caixa Postal 18.120 – aos cuidados do IBAM-SP - Departamento de Concursos
CEP: 04626-970, REF. FRANCA – CONCURSO PÚBLICO 02/2015 no mesmo período destinado às inscrições (de
03/11 a 23/11/2015), IMPRETERIVELMENTE.
2.14.1. Para efeito do prazo estipulado no item 2.14, será considerada a data de postagem fixada pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos – ECT.
2.14.2. O candidato deverá, ainda, anexar ao requerimento o laudo médico (original ou cópia autenticada),
atualizado, que justifique a solicitação de condição especial solicitada.
2.14.3. O candidato que não encaminhar seu requerimento de solicitação de condição especial para a realização da prova
juntamente com o laudo mencionado no item 2.14.2 até o término das inscrições, seja qual for o motivo alegado,
não terá a condição atendida.
2.14.4. O modelo de envelope para envio do laudo e solicitação de atendimento especial é o que segue:
Ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM
Concurso Público 02/2015 – Prefeitura de Franca
Solicitação de Condição Especial e Laudo Médico
Caixa Postal 18.120
CEP 04626-970
2.14.5. O Modelo de requerimento de solicitação de condição especial para a realização das provas consta do
Anexo IV deste Edital.
2.14.6. A realização das provas por estes candidatos, em condições especiais, ficará condicionada à possibilidade de
fazê-las de forma que não importe em quebra de sigilo ou não enseje seu favorecimento.
2.15.

O (A) candidato (a) poderá solicitar a inclusão e uso do nome social para tratamento devendo, no período
destinado à inscrição, entrar em contato com o IBAM através do email atendimento@ibamsp.org.br e informar o
nome social pelo qual deseja ser tratado, sendo responsável pelas informações prestadas.

2.15.1. Quando das publicações dos resultados e divulgações no site do IBAM, será considerado o nome civil.
2.15.2. O (A) candidato (a) que não efetuar a solicitação mencionada no item 2.15. no período destinado às inscrições (de
03/11 a 23/11/2015) não poderá alegar prejuízo ou constrangimento.
2.16.

O candidato que tenha exercido efetivamente a função de jurado a partir da vigência da Lei Federal nº
11.689/2008 e até o último dia do período das inscrições para este Concurso Público, poderá solicitar esta opção
para critério de desempate.

2.16.1. O comprovante mencionado no item 2.16 deverá ser PROTOCOLADO junto ao Departamento de Protocolo Geral
da Prefeitura à Rua Frederico Moura, 1517 no período destinado às inscrições, de 03/11 a 23/11/2015, das 9:00 às
16:00 horas, impreterivelmente.
2.16.2. O candidato que não atender ao item 2.16.1 deste Capítulo, não terá sua condição de jurado utilizada como critério
de desempate.
2.17. A inscrição do candidato com deficiência deverá obedecer, rigorosamente, o disposto no Capítulo 3 do presente
Edital.
PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO:
2.18. Para inscrever-se via Internet, das 9h do dia 03 de Novembro às 12 horas do dia 23 de Novembro de
2015, (após as 12 horas o formulário de inscrição não estará mais disponível) o candidato deverá
acessar o endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br durante o período das inscrições, através dos links
correlatos ao Concurso Público e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo:
2.18.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, transmitir os dados via Internet e
imprimir o boleto bancário;
2.18.2. O boleto bancário disponível no endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br deverá ser impresso para o
pagamento do valor da inscrição, após a conclusão do preenchimento do formulário de solicitação de inscrição online;
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2.18.3. Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição em qualquer banco do sistema de compensação
bancária, de acordo com as instruções constantes no endereço eletrônico, até a data do vencimento do boleto
bancário (23/11/2015).
2.18.4. O pagamento do valor da inscrição poderá ser efetuado em dinheiro, cheque do próprio candidato ou débito em
conta corrente de bancos conveniados.
2.18.4.1.O pagamento efetuado por meio de cheque somente será considerado quitado após a respectiva compensação.
2.18.4.2.Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, considerar-se-á sem efeito a inscrição.
2.18.5. O pagamento do boleto deverá ser feito, preferencialmente, na rede bancária.
2.18.6. O IBAM e a Prefeitura de Franca não se responsabilizam por pagamentos feitos em Supermercados, Lojas
e Casas Lotéricas.
2.18.7. O pagamento deverá ser efetivado, impreterivelmente, até o dia 23/11/2015, caso contrário, não será considerado.
2.18.8. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra
o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.
2.18.9. O candidato que efetuar o agendamento de pagamento de sua inscrição deverá atentar para a confirmação do
débito em sua conta corrente. Não tendo ocorrido o débito do valor agendado (e conseqüente crédito na conta do
IBAM) a inscrição não será considerada válida.
2.18.10. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita, pelo candidato, a partir de dois dias úteis
após o pagamento do boleto, através endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal
(IBAM).
2.18.11. Para efetuar consultas o candidato deverá acessar o site www.ibamsp-concursos.org.br e no link “área do
candidato” digitar seu CPF e data de nascimento. Para tanto é necessário que o candidato cadastre esses
dados corretamente.
2.18.11.1. Caso o candidato não consiga efetuar consultas relativas a sua inscrição, deverá entrar em contato com o IBAM
por email: atendimento@ibamsp-concursos.org.br.
2.18.11.2.
O email enviado ao IBAM deverá conter informações suficientes que permitam a avaliação da equipe de
atendimento para envio da resposta à dúvida apresentada / solicitação efetuada pelo candidato.
2.18.12. As correções dos dados cadastrais poderão ser feitas SOMENTE até o término das inscrições e mediante pedido
do candidato, por email enviado ao IBAM: atendimento@ibamsp.org.br.
2.18.13. As inscrições efetuadas via Internet somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento do valor da
inscrição.
2.18.13.1. Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado com valor menor do que o estabelecido e as
solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data de encerramento das inscrições ou de
formas diferentes das estabelecidas neste Capítulo.
2.18.14. O candidato inscrito via Internet não deverá enviar cópia do documento de identidade, sendo de sua exclusiva
responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato da inscrição, sob as penas da lei.
2.18.15. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal e a Prefeitura de Franca não se responsabilizam por solicitações
de inscrições via Internet não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação,
congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados.
2.18.16. As inscrições via internet devem ser feitas com antecedência, evitando o possível congestionamento de
comunicação no site www.ibamsp-concursos.org.br nos últimos dias de inscrição.
2.18.17. O descumprimento das instruções de inscrição constante deste Capítulo implicará a não efetivação da inscrição.
2.18.18.

O candidato poderá realizar sua inscrição por meio de serviços públicos tais como Telecentros e Infocentros do
Programa Acessa São Paulo que disponibilizam postos (locais públicos para acesso à internet) em todas as
regiões do Estado de São Paulo.

2.18.18.1. Estes Programas são completamente gratuitos e disponíveis a todo cidadão.
2.18.18.2. Para utilizar os equipamentos o candidato deverá efetuar o cadastro, no local, apresentando RG e comprovante
de residência.
3.

DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA

3.1.

Segundo dispõe a Lei Orgânica do Município, serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a ser
disponibilizadas, por emprego, para candidatos com deficiência conforme estabelece a legislação.

3.1.1. Serão observadas, ainda, as regras dispostas na Lei Municipal nº 5234/99 e o Decreto 9809/2012.
3.2.

É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nas categorias descritas na Lei Federal nº 13.146 de
06/07/2015, no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1.999, alterado pelo Decreto Federal nº
5.296 de 02 de dezembro de 2004 e Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
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3.3.

Ao candidato abrangido pela Lei Federal nº 13.146 de 06/07/2015, pelo Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro
de 1.999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004 é assegurado o direito de inscrever-se
na condição de deficiente, desde que declare essa condição no ato da inscrição e a sua deficiência seja compatível
com as atribuições do emprego ao qual concorre.

3.4.

Conforme o disposto pelo artigo 39 do Decreto Federal nº 3.298/99, o candidato deverá apresentar laudo médico
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência.

3.4.1. A entrega do laudo mencionado no item 3.4 é obrigatória (documento original ou cópia autenticada).
3.4.2. O laudo deverá ser enviado por meio de SEDEX, endereçado à Caixa Postal 18.120 – aos cuidados do IBAM-SP Departamento de Concursos CEP: 04626-970, REF. FRANCA – CONCURSO PÚBLICO 02/2015 no mesmo período
destinado às inscrições (de 03/11 a 23/11/2015), IMPRETERIVELMENTE.
3.4.2.1.

Para efeito do prazo estipulado no item 3.4.2, será considerada a data de postagem fixada pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

3.4.3. O laudo entregue não será devolvido.
3.4.4. O laudo deverá ter sido expedido no prazo de 12 (doze) meses antes do término das inscrições.
3.4.5. Os laudos não serão recebidos via internet ou qualquer outro meio diferente do especificado no item 3.4.2.
3.5.

O candidato com deficiência que necessitar de tratamento diferenciado no dia de aplicação das provas deverá
especificá-la no formulário de inscrição indicando as condições de que necessita para a realização das provas e,
ainda, preencher o formulário constante do Anexo IV deste Edital e enviá-lo juntamente com o Laudo, conforme item
3.4.2 deste Edital.

3.5.1. A não solicitação de recursos especiais, tempestivamente, conforme o disposto no item 3.5, implica a sua não
concessão no dia da realização das provas.
3.5.2. O modelo do envelope para envio do laudo e solicitação de atendimento especial é o que segue:
Ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM
Concurso Público 02/2015 – Prefeitura de Franca
Solicitação de Condição Especial e Laudo Médico
Caixa Postal 18.120
CEP 04626-970
3.6.

Nas provas realizadas com auxílio de fiscal ledor, o candidato identificará, para cada questão, a alternativa que será
marcada pelo fiscal na folha de respostas.

3.6.1. O IBAM e a Prefeitura de Franca não serão responsabilizados por eventuais erros de transcrição cometidos pelo
fiscal ledor.
3.7.

Para a realização de provas no sistema Braille, as respostas deverão ser transcritas pelo mesmo sistema devendo o
candidato levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas, reglete e punção.

3.8.

A realização das provas por estes candidatos, em condições especiais, ficará condicionada à possibilidade de fazêlas de forma que não importe em quebra de sigilo ou não enseje seu favorecimento.

3.9.

O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste capítulo, não poderá
interpor recurso em favor de sua condição.

3.10. As alterações quanto às definições e parâmetros de deficiência na legislação federal serão automaticamente
aplicadas no cumprimento deste Edital.
3.11. Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis de correção.
3.12. A deficiência não poderá ser apresentada como motivo para justificar a concessão de readaptação do emprego ou
concessão de aposentadoria por invalidez.
3.13. O candidato com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos
no que se refere a conteúdo, nota de corte, avaliação, duração da prova, data, horário e local de realização das
provas.
3.14. Os candidatos com deficiência aprovados constarão da listagem geral dos aprovados por emprego e de listagem
especial.
3.15. Os candidatos com deficiência aprovados deverão submeter-se, quando convocados, a exame médico a ser
realizado pela Prefeitura ou por sua ordem, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como
pessoa com deficiência ou não, e o grau/compatibilidade de deficiência capacitante para o exercício da função,
observada a legislação aplicável à matéria.
3.16. A compatibilidade será determinada por meio de avaliação médica oficial ou credenciada pela Prefeitura Municipal
de Franca.
3.17. Da decisão da Avaliação Médica Oficial não caberá recurso.
3.18. A não observância pelo candidato de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do direito a ser
admitido para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
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3.19. A divulgação da relação de solicitações deferidas e indeferidas para a concorrência no concurso como candidato
com deficiência está prevista para o dia 27/11/2015 no site do IBAM e da Prefeitura.
3.20. O candidato cuja inscrição na condição de pessoa com deficiência tenha sido indeferida poderá interpor recurso,
conforme instruções contidas no Edital e deferimento/indeferimento de inscrição como pessoa como deficiência.
3.21. O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado será responsável pelas consequências advindas de
sua omissão.

4.

DAS PROVAS OBJETIVAS

4.1.

A avaliação dos candidatos se dará mediante aplicação de provas objetivas.

4.2.

A aplicação das provas objetivas, para todos os empregos, está prevista para o dia 13 de dezembro de 2015.

4.2.1.

A aplicação da prova na data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados à realização das
mesmas.

4.2.2.

Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados existentes nas escolas localizadas
na cidade de Franca, o IBAM reserva-se o direito de alocá-los em cidades próximas, não assumindo, entretanto,
qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento dos candidatos.

4.2.3.

Havendo alteração da data prevista no item 4.2, as provas poderão ocorrer em outra data, aos domingos.

4.2.4.

A confirmação da data e as informações sobre horários e locais serão divulgados oportunamente através de Edital
de Convocação para as provas a ser publicado no dia 04 de Dezembro de 2015 no Diário Oficial do Município no
site do IBAM www.ibamsp-concursos.org.br e da Prefeitura www.franca.sp.gov.br

4.2.4.1. O candidato receberá o Cartão Informativo por email, no endereço eletrônico informado no ato da inscrição, sendo
de sua exclusiva responsabilidade a manutenção/atualização de seu correio eletrônico.
4.2.4.2. Não serão encaminhados informativos de candidatos cujo endereço eletrônico informado no Formulário de
Inscrição esteja incompleto ou incorreto.
4.2.4.3. O IBAM e a Prefeitura de Franca não se responsabilizam por informações de endereço eletrônico incorretas,
incompletas ou por falha na entrega/recebimento de mensagens eletrônicas causada por caixa de correio
eletrônico cheia, filtros, anti-spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de ordem técnica, sendo
aconselhável sempre consultar o site do IBAM para verificar as informações que lhe são pertinentes.
4.2.4.4. A comunicação feita por intermédio de email é meramente informativa devendo o candidato acompanhar no Diário
Oficial do Município a publicação do Edital de Convocação para as provas.
4.3.

As provas escritas objetivas serão de caráter classificatório e eliminatório e se constituirão de questões objetivas
de múltipla escolha.

4.3.1.

O conteúdo das questões variará de acordo com o grau de escolaridade exigido para o preenchimento do emprego
ao qual o candidato concorrer, conforme Anexo II deste Edital.

4.3.2.

As provas objetivas com duração de três horas (incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas)
terão 30 questões.

4.3.3.

Cada questão apresentará 4 (quatro) opções de respostas.

4.3.4.

Para cada acerto será computado 1 (um) ponto.

4.3.5.

Para ser considerado habilitado na prova objetiva o candidato deverá obter 50% de acertos na prova.

4.3.6.

Os candidatos que não obtiverem 50% de acertos na prova serão automaticamente eliminados do Concurso
Público.

4.4.

Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, no local e no horário, constantes das
listas afixadas nos locais de aplicação das provas, no Edital de Convocação divulgado no Diário Oficial do
Município e no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM.

4.4.1.

O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova objetiva com antecedência mínima de 30
minutos.

4.4.2.

O candidato que se apresentar após o horário determinado pelo Edital de Convocação para fechamento dos
portões será automaticamente excluído do Certame, seja qual for o motivo alegado para seu atraso.

4.4.3.

Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, vista ou repetição de prova ou ainda, aplicação da prova em
outra data, local ou horários diferentes dos divulgados no Edital de Convocação.

4.4.4.

O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da prova como justificativa de sua
ausência.

4.4.5.

O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará
na eliminação do Concurso Público.

4.5.

Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento original de identidade que
bem o identifique, ou seja: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira Expedida por Órgão ou Conselho de Classe
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(CREA, OAB, CRC, CRM etc.); Certificado de Reservista; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como
Carteira Nacional de Habilitação com foto ou Passaporte.
4.5.1.

É aconselhável que o candidato esteja portando, também, o comprovante de pagamento do Boleto Bancário.

4.5.1.1. O comprovante de inscrição – pagamento do boleto bancário – não terá validade como documento de identidade.
4.5.2.

Não serão aceitos como documentos de identidade outros documentos que não os especificados no item 4.5.

4.5.3.

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

4.5.3.1. Documentos violados e rasurados não serão aceitos.
4.5.4.

Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em
órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identificação especial,
compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.

4.5.4.1. A identificação pessoal será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas
relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
4.6.

No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens oficiais relativas
aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal
procederá à inclusão do candidato, mediante a apresentação do boleto bancário com comprovação de pagamento,
com o preenchimento de formulário específico.

4.6.1.

A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional e será analisada pelo Instituto Brasileiro
de Administração Municipal com o intuito de se verificar a pertinência da referida inscrição.

4.6.2.

Constatada a improcedência da inscrição a mesma será automaticamente cancelada sem direito a reclamação,
independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

4.7.

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso
Público – o que é de interesse público e, em especial dos próprios candidatos – bem como a sua autenticidade
solicitará aos candidatos, quando da aplicação das provas, o registro de sua assinatura em campo específico na
folha de respostas, bem como de sua autenticação digital.

4.7.1.

Após a assinatura da lista de presença e entrega da folha de respostas, o candidato somente poderá se ausentar
da sala acompanhado por um fiscal.

4.8.

O candidato que necessitar usar boné, gorro, chapéu, protetor auricular ou óculos de sol deverá ter justificativa
médica e o(s) objeto(s) será(ão) verificado(s) pela coordenação.

4.9.

O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como telefone celular (e seus aplicativos), aparelhos
sonoros, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, tablet, notebook ou similares, calculadora, palm-top,
relógio com calculadora e/ou receptor, qualquer equipamento que possibilite comunicação externa, incorrerá em
exclusão do candidato do Certame, mesmo que o aparelho esteja dentro do envelope de segurança que será
distribuído pelo IBAM.

4.9.1.

Os celulares e outros aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados até a saída do candidato do local de
realização das provas.

4.9.2.

É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum som seja emitido,
inclusive do despertador caso seja ativado.

4.9.3.

É aconselhável que o candidato não leve nenhum dos objetos mencionados nos itens anteriores no dia da
realização das provas.

4.9.4.

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal não se responsabilizará por perda ou extravio de documentos ou
objetos ocorrido no local de realização das provas, nem por danos neles causados.

4.10.

Durante a prova, não serão permitidas qualquer espécie de consulta a códigos, livros, manuais, impressos,
anotações e/ou outro tipo de pesquisa.

4.10.1. Quando, após a prova, for constatada, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, a utilização de
processos ilícitos, o candidato terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Concurso.
4.11.

Nas provas objetivas, o candidato deverá assinalar as respostas na folha de respostas personalizadas, único
documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira
responsabilidade do candidato que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas na
capa do caderno de questões e na folha de respostas.

4.11.1. O candidato deverá ler atentamente as instruções contidas na Capa do Caderno de Questões e na Folha de
Respostas.
4.11.2. As instruções contidas no Caderno de Questões e na Folha de Respostas deverão ser rigorosamente seguidas
sendo o candidato único responsável por eventuais erros cometidos.
4.11.3. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato que deverá proceder em
conformidade com as instruções específicas contidas na capa do caderno de questões e na folha de respostas.
8

4.11.4. O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova Objetiva, com caneta esferográfica de
tinta preta ou azul.
4.11.5. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma marcação, emenda ou rasura,
ainda que legível.
4.11.6. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar ou, de qualquer modo, danificar a Folha de Respostas sob pena
de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de correção da mesma.
4.11.7. Todas as folhas de respostas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico.
4.11.8. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
4.12.

O candidato deverá informar ao fiscal de sua sala qualquer irregularidade nos materiais recebidos no momento da
aplicação das provas não sendo aceitas reclamações posteriores.

4.12.1. Nos casos de eventual falta de Caderno de Questões / material personalizado de aplicação das provas, em razão
de falha de impressão, número de provas incompatível com o número de candidatos na sala ou qualquer outro
equívoco na distribuição de prova/material, o IBAM tem a prerrogativa para entregar ao candidato prova/material
reserva não personalizado eletronicamente, o que será registrado em atas de sala e de coordenação.
4.13.

O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada e identificada
com sua impressão digital.

4.13.1. Somente após decorrido o tempo de uma hora e meia, o candidato poderá deixar a sala de aplicação e levar
consigo o Caderno de Questões da Prova Objetiva.
4.13.2. Será anulada a prova do candidato que não devolver a sua folha de respostas.
4.13.3. Os 02 (dois) últimos candidatos a terminarem as provas somente poderão deixar o local de aplicação juntos.
4.14.

A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das provas, deverá levar um
acompanhante com maioridade legal que ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda da criança.

4.14.1. O acompanhante que ficará responsável pela criança, também deverá permanecer no local designado pela
Coordenação, e se submeterá a todas as normas constantes deste Edital, inclusive no tocante ao uso de
equipamento eletrônico e celular.
4.14.2. A candidata, nesta condição, que não levar acompanhante, não realizará a prova.
4.14.3. Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração de prova.
4.14.4. Exceto no caso previsto no item 4.14, não será permitida a presença de acompanhante no local de aplicação das
provas.
4.15.
5.

Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de
afastamento do candidato da sala de prova.

DA CLASSIFICAÇÃO

5.1.

Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final, em listas de classificação
de substituição para cada emprego.

5.2.

A pontuação final do candidato será aquela obtida na prova objetiva.

5.3.

Serão emitidas duas listas: uma geral, contendo todos os candidatos habilitados e uma especial para os candidatos
com deficiência.

5.3.1. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos com deficiência, será elaborada somente
a Lista de Classificação Final Geral.
5.4.

Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente os seguintes critérios de desempate:
a) candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003, entre si
e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) candidato que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos quando for o caso;
c) candidato mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos;
d) candidato que tiver exercido a função de jurado, a partir da vigência da Lei Federal nº 11.689/2008 e até o último
dia do período das inscrições para este Concurso Público, Capítulo 2 – DAS INSCRIÇÕES, do presente Edital.

5.5.

Persistindo ainda o empate, poderá ser realizado sorteio com a participação dos candidatos envolvidos, no momento
da convocação para contratação.

5.6.

No ato da inscrição, o candidato fornecerá as informações necessárias para fins de desempate, estando sujeito às
penalidades impostas pela Administração Municipal, em caso de inverídicas.

6.

DOS RECURSOS

6.1.

O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis do fato que lhe deu origem, a contar do dia
divulgação/ocorrência do evento que motivou a reclamação.

6.2.

Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se referem.
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6.3.

O recurso deverá ser encaminhado ao Presidente da Comissão de Concursos e protocolado junto ao Departamento
de Protocolo Geral da Prefeitura à Rua Frederico Moura, 1517, das 9:00 às 16:00 horas, conforme formulário
constante do Anexo III deste Edital.

6.4.

Os recursos deverão ser digitados e redigidos em termos convenientes, que apontem de forma clara as razões que
justifiquem sua interposição dentro do prazo estabelecido.

6.5.

Não será permitido ao candidato anexar cópia de qualquer documento quando da interposição de recurso.
Documentos eventualmente anexados serão desconsiderados.

6.6.

Será liminarmente indeferido o recurso:
a) que não estiver devidamente fundamentado ou não possuir argumentação lógica e consistente que permita sua
adequada avaliação;
b) que for apresentado fora do prazo a que se destina ou relacionado a evento diverso;
c) interposto por outra via, diferente da especificada neste Capítulo;
d) em formulário diverso do estabelecido no Anexo III;
e) que apresentar contestação referente a mais de uma questão no mesmo formulário, devendo o candidato utilizar
um formulário para cada questão, objeto de questionamento;
f) apresentado em letra manuscrita;
g) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida;
h) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
i) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo e nas instruções constantes dos Editais
de divulgação dos eventos.

6.7.

Não haverá segunda instância de recurso administrativo; re-análise de recurso interposto ou pedidos de revisão de
recurso, bem como recurso contra o gabarito oficial definitivo.

6.8.

Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes à prova
independente de terem recorrido.

6.8.1. A pontuação relativa à questão anulada será atribuída aos candidatos que não marcaram a alternativa inicialmente
dada como certa no gabarito preliminar.
6.9.

Caso haja alteração no gabarito divulgado por força de impugnações ou correção, as provas serão corrigidas de
acordo com as alterações promovidas, considerando-se as marcações feitas pelos candidatos na (s) alternativa (s)
considerada (s) correta (s) para a questão de acordo com o gabarito definitivo.

6.10. No caso de procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá eventualmente haver alteração dos
resultados obtidos pelo candidato em qualquer etapa ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do mesmo.
6.11. A decisão dos recursos interpostos será divulgada no Diário Oficial do Município de Franca e disponível no site
www.franca.sp.gov.br e/ou no site do IBAM.
6.12. O candidato que desejar tomar ciência das manifestações proferidas pelas Bancas Examinadoras deverá, na(s)
data(s) estabelecida(s) no Edital de decisão de recursos, comparecer, pessoalmente no local onde protocolou seu
recurso.
6.13. A Banca Examinadora constitui única instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não
caberão recursos adicionais.
6.14. A interposição de recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso.

7.

DO PROVIMENTO DOS EMPREGOS

7.1.

Os candidatos contratados estarão sujeitos ao período de experiência conforme estabelece a CLT.

7.2.

A contratação do candidato será feita respeitando-se a ordem da Lista de Classificação Final.

7.3.

A convocação para admissão dos candidatos habilitados constantes deste edital ocorrerá em conformidade com a
necessidade do preenchimento das vagas, tendo o candidato o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data
convocação, para comparecer junto a Prefeitura de Franca.

7.4.

Todos os atos relativos às convocações do presente concurso serão publicados no Diário Oficial do Município
através do site www.franca.sp.gov.br e/ou na imprensa Oficial do Município, sendo de inteira responsabilidade do
candidato o acompanhamento através dos referidos meios.

7.5.

Para efeito de contratação, fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico, realizado pela Prefeitura ou
por sua ordem, que avaliará sua aptidão física e mental para o exercício do emprego.

7.6.

A comprovação da experiência, quando for o caso, se dará, na data da convocação através de Carteira
Profissional e/ou Declaração com firma reconhecida do Declarante e/ou outros documentos solicitados pela
Administração que possam comprovar a experiência solicitada.

7.7.

O candidato aprovado e convocado deverá apresentar cópias e originais dos seguintes documentos: CPF e RG,
Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 (dezoito) anos, Certidão de Casamento e/ou Nascimento, CTPS –
Carteira Profissional de Trabalho e Previdência Social (inclusive a cópia de todos os registros existentes), Cartão
PIS/PASEP, Título de Eleitor, Certificado de Reservista (quando do sexo masculino), Certidão Negativa de
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Antecedentes Criminais, Certidão de regularidade junto à Justiça Eleitoral, Comprovante de Escolaridade (Diploma)
e Habilitação Específica (nos termos do item 1.2 do presente Edital), Registro no Conselho de Classe e
Comprovante de Regularidade (quando for o caso), Carteira de vacinação atualizada (quando for o caso)
Comprovante de endereço e uma foto 3x4, Declaração de gozo dos direitos políticos e civis, Declaração de não ter
sido demitido a bem do serviço público e Declaração de não ocupar função pública e remunerada “exceto os
acúmulos permitidos pela Lei”.
7.8.

Caberá ao responsável pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura a avaliação e deferimento da
documentação apresentada pelo candidato comprobatória da experiência exigida.

7.9.

A qualquer tempo poder-se-á promover diligências para averiguação de veracidade dos documentos apresentados
pelos candidatos.

7.10.

É facultado à Prefeitura, exigir dos candidatos classificados, quando da contratação, além da documentação
prevista na Tabela do item 1.2, no item 2 e o item 7.8 deste Edital, outros documentos.

7.11.

A aprovação no Concurso Público não significa imediata contratação do candidato aprovado, e só será efetivada
segundo os critérios de conveniência e oportunidade da Prefeitura Municipal de Franca, em consequência da
existência de vaga e / ou disponibilidade orçamentária.

8.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1.

A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação das condições do
Concurso, tais como se acham estabelecidas no Edital de Abertura e nas normas legais pertinentes, bem como
em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais não poderá
alegar desconhecimento.

8.2.

Não será fornecida informação relativa à convocação, ao resultado das provas e resultado final via telefone ou email, bem como atestados ou declarações pela participação no Certame.

8.3.

Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público (sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a
tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em outros relativos ao Concurso, nos
comunicados, nas instruções aos candidatos e/ou nas instruções constantes da Prova), o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões do prédio, inadmitindo-se qualquer
tolerância;
b) não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar o documento que bem o identifique;
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
e) ausentar-se do local antes de decorrida uma hora e meia do início das provas;
f) ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas ou outros materiais não permitidos, sem autorização;
g) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;
h) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
i) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou impressos não
permitidos ou máquina calculadora ou similar;
j) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de comunicação.
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.

8.4.

A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ou outras irregularidades constatadas no decorrer do
processo, verificadas a qualquer tempo, acarretará a nulidade da inscrição, prova ou a admissão do candidato, sem
prejuízo das medidas de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis.

8.5.

Todos os atos relativos ao presente Concurso, convocações, avisos e extratos de resultados até sua homologação
serão publicados no Diário Oficial do Município disponível em: www.franca.sp.gov.br e divulgados no site
www.ibamsp-concursos.org.br, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos relativos ao
Concurso Público por esses meios.

8.6.

Os editais completos serão divulgados no Diário Oficial do Município disponível em: www.franca.sp.gov.br e
divulgados no site www.ibamsp-concursos.org.br.

8.7.

Compete à banca examinadora a deliberação sobre o grau de dificuldade da prova e a quantidade de questões por
assunto.

8.8.

A Prefeitura de Franca e o IBAM se eximem das despesas decorrentes de viagens e estadas dos candidatos para
comparecimento a qualquer prova do Concurso Público, bem como objetos pessoais esquecidos e danificados nos
locais de prova.

8.9.

Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a
providência ou evento que lhes disser respeito circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser
publicado, sendo do candidato a responsabilidade de acompanhar pelo Diário Oficial do Município disponível em:
www.franca.sp.gov.br e pelo site www.ibamsp-concursos.org.br, as eventuais retificações.

8.10. A Prefeitura de Franca e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal não se responsabilizam por quaisquer
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso.

11

8.11. Decorridos 90 (noventa) dias da homologação do Concurso e não caracterizando qualquer óbice, é facultada a
incineração da prova e demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do Concurso, os
registros eletrônicos.
8.12. O prazo de validade deste Concurso é de 1 (um) ano, a contar da data de homologação, prorrogável por igual
período, a juízo da Administração Municipal.
8.13. O resultado final do Concurso será homologado pelo Prefeito de Franca.
8.14. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão designada para a realização do presente Concurso Público.
Franca, 03 de novembro de 2015.
Comissão Organizadora
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ANEXO I – SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES (conforme legislação em vigor)
Concurso Público 02/2015
Médicos: Especialidades – Prestar assistência Médica em postos de saúde, escolas e creches municipais, BM como
elaborar, executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública. Efetuar exames médicos, emitir
diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidade,
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; analisar e interpretar resultados de exames diversos,
comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; manter registro dos pacientes
examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar atendimento em
urgências clínica, cirúrgicas e traumatológicas; encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso;
fazer exames médicos necessários à admissão de pessoal pela Prefeitura; coletar e avaliar dados bioestatísticos e sóciosanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população estudada; elaborar programas
educativos e de atendimento médico preventivo voltados para a comunidade de baixa renda e para os estudantes da rede
municipal de ensino; assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária; prestar atendimento ao escolar; fazer a verificação de
óbitos; executar outras tarefas correlatas, determinadas por seu superior, imediato.
Médico Emergencialista Clínico Geral:- Atende de forma emergencial e curativa à população dentro de sua área de
formação, nas unidades de saúde do município; Prestar assistência médica em Unidade de Urgência e Emergência bem
como elaborar, executar e avaliar planos, programas e sub-programas de saúde pública; Executar as atribuições comuns a
Médico Clínico Geral; Prestar atendimentos externos de urgência através de ambulâncias, quando em transferência de
pacientes críticos; Realizar primeiros-socorros em acidentados, paradas cardio-respiratórias e outras emergências; Fazer a
imobilização de pacientes com fraturas; Prestar atendimento específico em urgência/emergência, em unidades com
funcionamento nas 24 horas ininterruptas; Verificar óbitos; Realizar procedimentos especializados em diagnósticos e
terapêutica de urgência.
Médico Emergencialista Pediatra:- Atende de forma emergencial e curativa à população infantil, dentro de sua área de
formação, nas unidades de saúde do município. Prestar assistência médica em Unidade de Urgência e Emergência bem
como elaborar, executar e avaliar planos, programas e sub-programas de saúde pública; Executar as atribuições comuns a
Médico Clínico Geral Pediátra; Prestar atendimentos externos de urgência através de ambulâncias, quando em
transferência de pacientes críticos; Realizar primeiros-socorros em acidentados, paradas cardio-respiratórias e outras
emergências; Fazer a imobilização de pacientes com fraturas; Prestar atendimento específico em urgência/emergência, em
unidades com funcionamento nas 24 horas ininterruptas; Verificar óbitos; Realizar procedimentos especializados em
diagnósticos e terapêutica de urgência.
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ANEXO II – PROGRAMAS DAS PROVAS
Concurso Público 02/2015
CONHECIMENTOS GERAIS
Médicos - Todos
Reforma Sanitária.
O SUS: bases da implantação do SUS, Princípios, Diretrizes e Estrutura. Gestão: Controle Social e Financiamento.
Municipalização da Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Programa Saúde da Família.
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância Sanitária. Indicadores de nível de saúde da população.
Noções de Saúde Pública. Saúde da mulher, adulto e idoso. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo.
Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico-degenerativas; Doenças infecto-contagiosas e parasitárias;
Doenças metabólicas; Educação em saúde; Princípios de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de
emergência; Choques; Hipertensão arterial sistêmica; Afecções cardíacas; Primeiros Socorros. Preenchimento de
declaração de óbito.
Código de Ética e Conhecimentos relacionados à área de atuação.
Constituição Federal: Título VIII – Da Ordem Social, Cap. II - Da Seguridade Social.
Leis Federais nºs: 8.080/1990 e 8.142/1990.
Decreto Federal nº 7.508, de 28/06/2011.
Portaria nº 399/GM/MS, de 22/02/2006 – Pacto pela Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Médico Cabeça e Pescoço: Anatomia da cabeça e do pescoço. Carcinogênese e biologia dos tumores. Epidemiologia em
câncer. Infecções. Propedêutica e exames subsidiários. Noções de radioterapia. Noções de quimioterapia. Cuidados pré e
pós-operatórios. Complicações pós-operatórias. Embriologia e mal formações congênitas. Reconstrução em cabeça e
pescoço. Diagnóstico e tratamento. Doenças tumorais e não tumorais das glândulas salivares. Tumores cutâneos. Tumores
das fossas nasais. Tumores da faringe. Tumores do lábio e cavidade bucal. Tumores das vias para nasais. Tumores da
laringe. Tumores da tireóide e paratireóide. Tumores ósseos. Tumores dos nervos periféricos e vasculares. Tumores de
partes moles. Tumores orbitários. Metástases cervicais. Bócios. Hiperparatireoidismo. Esvaziamentos cervicais.
Traqueotomias. Cirurgia craniofacial oncológica. Demais conhecimentos compatíveis com a especialidade médica..
Médico Clínico Geral: Doenças Cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença cardiovascular;
insuficiência cardíaca; cardiomiopatias; doença arterial coronária; arritmias; doenças do miocárdio e pericárdio; hipertensão
arterial sistêmica; doenças vasculares periféricas; diagnóstico diferencial de dor torácica; alterações eletrocardiográficas;
doença valvar e da aorta. Doenças Pulmonares: avaliação e tratamento do paciente com doença respiratória; doença
intersticial e infiltrativa; doenças pulmonares obstrutivas; doenças da pleura e mediastino; neoplasia pulmonar; síndrome da
apnéia do sono e doenças pulmonares ambiental e ocupacional. Doenças Renais: avaliação e tratamento do paciente com
doença renal; distúrbios eletrolíticos e de fluidos; doenças glomerular; vascular renal; insuficiência renal aguda e crônica;
desordens não glomerulares. Doenças Gastroinstestinais: avaliação e tratamento das principais manifestações clínicas das
doenças gastrointestinais; doenças do esôfago; do estômago e duodeno; doença inflamatória intestinal; neoplasias do trato
gastrointestinal e doenças do pâncreas. Doenças do Fígado e Sistema Bilear: avaliação laboratorial do fígado; icterícia;
hepatite aguda e crônica; insuficiência hepática; cirrose e suas complicações; doenças da vesícula biliar e trato biliar;
neoplasias do fígado;doenças infiltrativas e vascular. Doenças Hematológicas: desordens da hemostasia (sangramento e
trombose); avaliação e tratamento das anemias; avaliação da leucocitose e leucopenia. Doenças do Metabolismo:
obesidade; anorexia nervosa e bulimia; desordens do metabolismo dos lípides. Doenças Endocrinológicas: doenças da
tireóide; diabetes mellito; hipoglicemia e insuficiência adrenal. Doenças Músculo-esqueléticas e do Tecido Conectivo:
avaliação e tratamento do paciente com doença reumática; artrite reumatóide; Lúpus eritematoso sistêmico;
espondiloartropatias; síndrome do anticorpo-fosfolípide; esclerose sistêmica; osteoratrites; gota e desordens do tecido mole
não articular. Doenças Ósseas e do Metabolismo Ósseo: osteoporose; doenças da paratireóide e distúrbios do cálcio.
Doenças Infecciosas. Doenças Neurológicas/Psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico; desordens da consciência;
demência e distúrbios de memória; doenças cerébrovasculares; cefaléias; avaliação das síncopes; miastenia gravis;
doença de Parkinson; diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva; distúrbios ansiosos e depressão. Urgências e
Emergências: reanimação cardiopulmonar; avaliação e tratamento inicial do paciente em choque; imobilizações e cuidados
no local do acidente; atendimento inicial ao paciente traumatizado; diagnóstico e tratamento inicial das emergências
diabéticas; anafilaxia e reações alérgicas agudas; controle agudo da dor; diagnóstico e tratamento inicial das síndromes
coronárias agudas; diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão; insuficiência respiratória aguda; hemorragias
digestivas; anestesia para realização de suturas e drenagem de abcessos. Principais Problemas Médicos relacionados aos
Idosos. Rastreamento de Doenças Cardiovasculares e do Câncer. Prevenção do Câncer. Exame Periódico de Saúde.
Promoção da Saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação. Preenchimento de receitas médicas. Demais
conhecimentos compatíveis com a especialidade médica..
Médico Cardiologista: Prática no manejo do equipamento de Teste Ergométrico. Propedêutica cardiológica. Insuficiência
cardíaca. Arritmias cardíacas. Marca-passos cardíacos. Hipertensão arterial sistêmica. Hipertensão arterial
pulmonar.Cardiopatias
congênitas.
Valvopatias
adquiridas.
Endocardite
infecciosa.
Pericardiopatia.
Miocardiopatia.Insuficiência coronariana aguda e crônica. Afecções da aorta. Corpulmonale e tromboelismo
pulmonar.Doenças reumatológicas e cardiopatias. Doenças endocrinológicas e cardiopatias. Gravidez e doenças
cardiovasculares. Drogas psicoativas e doenças cardiovasculares. Cardiopatias de interesse epidemiológico no Brasil.
Avaliação de cirurgia extra-cardíaca em pacientes cardiopatas; Reanimação cárdio-respiratória cerebral. Eletrocardiografia
Clínica: O ECG na cardiopatia isquêmica. O ECG na cardiopatia por hipertensão. O ECG nas pericardiopatias. O EGC na
Insuficiência Cardíaca Congestiva. O ECG nas Síndromes de pré-excitação. O ECG nas arritmias. Cateterismo Cardíaco:
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indicações para sua utilização. Insuficiência cardiocongestiva: aspectos clínicas e tratamento. Isquemia miocárdica:
espasmo coronário, arterosclerose coronária, síndrome anginosa, infarto agudo do miocárdio. Síndromes cardiovasculares
valvulares. Corpulmonal. Cardiopatia por hipertensão. Cardiomiopatia hipertrófica. Febre reumática: aspectos
epidemiológicos e clínicos, prevenção e tratamento. Endocardite infecciosa. Distúrbios do ritmo e da condução.
Cardiopatias congênitas acianóticas. Cardiopatias congênitas cianóticas. Cardiopatia em gravidez. Marca-passo: indicação
para utilização. Demais conhecimentos compatíveis com a especialidade médica..
Médico Emergencialista Clínico Geral: Doenças Cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença
cardiovascular; insuficiência cardíaca; cardiomiopatias; doença arterial coronária; arritmias; doenças do miocárdio e
pericárdio; hipertensão arterial sistêmica; doenças vasculares periféricas; diagnóstico diferencial de dor torácica; alterações
eletrocardiográficas; doenças valvar e da aorta. Doenças Pulmonares: avaliação e tratamento do paciente com doença
respiratória; doença intersticial e infiltrativa; doenças pulmonares obstrutivas; doenças da pleura e mediastino; neoplasia
pulmonar; síndrome da apnéia do sono e doenças pulmonares ambiental e ocupacional. Doenças Renais: avaliação e
tratamento do paciente com doença renal; distúrbios eletrolíticos e de fluidos; doenças glomerular; vascular renal;
insuficiência renal aguda e crônica; desordens não glomerulares. Doenças Gastroinstestinais: avaliação e tratamento das
principais manifestações clínicas das doenças gastrointestinais; doenças do esôfago; do estômago e duodeno; doença
inflamatória intestinal; neoplasias do trato gastrointestinal e doenças do pâncreas. Doenças do Fígado e Sistema Bilear:
avaliação laboratorial do fígado; icterícia; hepatite aguda e crônica; insuficiência hepática; cirrose e suas complicações;
doenças da vesícula biliar e trato biliar; neoplasias do fígado;doenças infiltrativas e vascular. Doenças Hematológicas:
desordens da hemostasia (sangramento e trombose); avaliação e tratamento das anemias; avaliação da leucocitose e
leucopenia. Doenças do Metabolismo: obesidade; anorexia nervosa e bulimia; desordens do metabolismo dos lipides.
Doenças Endocrinológicas: doenças da tireóide; diabetes mellito; hipoglicemia e insuficiência adrenal. Doenças Músculoesqueléticas e do Tecido Conectivo: avaliação e tratamento do paciente com doença reumática; artrite reumatóide; Lúpus
eritematoso sistêmico; espondiloartropatias; síndrome do anticorpo-fosfolípide; esclerose sistêmica; osteoratrites; gota e
desordens do tecido mole não articular. Doenças Ósseas e do Metabolismo Ósseo: osteoporose; doenças da paratireóide e
distúrbios do cálcio.Doenças Infecciosas.Doenças Neurológicas/Psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico;
desordens da consciência; demência e distúrbios de memória; doenças cerébrovasculares; cefaléias; avaliação das
síncopes; miastenia gravis; doença de Parkinson; diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva; distúrbios ansiosos e
depressão.Urgências e Emergências: reanimação cardiopulmonar; avaliação e tratamento inicial do paciente em choque;
imobilizações e cuidados no local do acidente; atendimento inicial ao paciente traumatizado; diagnóstico e tratamento inicial
das emergências diabéticas; anafilaxia e reações alérgicas agudas; controle agudo da dor; diagnóstico e tratamento inicial
das síndromes coronárias agudas; diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão; insuficiência respiratória aguda;
hemorragias digestivas; anestesia para realização de suturas e drenagem de abscessos.Principais Problemas Médicos
relacionados aos Idosos.Rastreamento de Doenças Cardiovasculares e do Câncer. Prevenção do Câncer. Exame Periódico
de Saúde.Promoção da Saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação.Preenchimento de receitas médicas. Demais
conhecimentos compatíveis com a especialidade médica..
Médico Emergencialista Pediatra: Acidentes na infância: causas mais comuns e prevenção. Afecções agudas do
aparelho respiratório. Afecções dermatológicas mais comuns na infância. Afecções do aparelho cárdio-circulatório:
endocardite infecciosa, cardiopatias congênitas, insuficiência cardíaca congestiva. Afecções do aparelho urinário: infecções
do trato urinário, glomerulonefrite aguda, síndrome nefrótica. Afecções do sistema nervoso central: síndrome convulsiva,
meningite e encefalite. Afecções endocrinológicas: diabetes mellitus, hipotireoidismo congênito. Afecções ortopédicas na
infância: infecciosas (osteomielite e artrite), congênitas e posturais (pé torto, luxação do quadril, pés planos, escoliose).
Aleitamento materno: aspectos nutricionais, imunológicos, psicoafetivos e sócio-econômicos. Alimentação: necessidades
nutricionais e higiene alimentar. Crescimento e desenvolvimento: neuropsicomotor, normalidade e distúrbios mais comuns,
motorização do crescimento, puberdade. Distrofias: desnutrição protéico-calórica, raquitismo carencial. Distúrbios
hidroeletrolíticos e do equilíbrio ácido-básico: desidratação, terapia de reidratação oral (TRO), fluidoterapia parental.
Afecções agudas do aparelho digestivo. Doenças infecto-contagiosas próprias da infância e tuberculose, parasitoses mais
comuns na infância: aspectos clínicos e epidemiológicos. Estatuto da criança e do adolescente. Higiene do ambiente físico:
habitação, creche, escola. Imunização: composição das vacinas, contra-indicações e calendário atual da Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo. Imunopatoloia: AIDS (aspectos epidemiológicos), asma, febre reumática, artrite reumatóide
juvenil. Doenças onco-hematológicas: anemia ferropriva, anemia falciforme, diagnóstico precoce das neoplasias mais
freqüentes na infância. Morbidade e mortalidade infantil. Anatomia e fisiologia do ânus e reto. Angiodisplasia e
hemangioma. Colonoscopia e exame radiológico. Doença diverticular do colon. Doença hemorroidária. Doença inflamatória
dos intestinos. DST – Doença sexualmente transmissível. Exame proctológico. Retossigmoidoscopia. Infecções peri-anais.
Fissuras peri-anais. Fístulas peri-anais. Malformações ano-retais. Megacolon. Neoplasias do ânus, do reto e intestinos.
Procidência do reto. Prurido anal. Síndromes poliposas. Demais conhecimentos compatíveis com a especialidade médica..
Médico Endocrinologista: Biologia Molecular. Neuroendocrinologia. Doenças da tiróide. Paratiróide e
doençasosteometabólicas. Doenças das adrenais. Gônadas. Pâncreas Endócrino. Obesidade.Dislipidemia. Endocrinologia
Básica. Métodos Diagnósticos. Demais conhecimentos compatíveis com a especialidade médica..
Médico Endocrinologista Infantil: Biologia Molecular. Neuroendocrinologia. Doenças da tiróide. Paratiróide e
doençasosteometabólicas. Doenças das adrenais. Gônadas. Pâncreas Endócrino. Obesidade.Dislipidemia. Endocrinologia
Básica. Métodos Diagnósticos. Demais conhecimentos compatíveis com a especialidade médica.
Médico Especialista em Ultrassonografia Ginecológica e Obstétrica: Ultrassonografia em ginecologia e
obstetrícia, em medicina interna; A natureza do ultrassom: princípios básicos; Técnica e equipamentos;
Indicações da ultrassonografia, Doppler, ginecologia e obstetrícia; Anatomia ultrassonográfica feminina,
estudo ultrassonográfico do útero normal e patológico e do ovário normal e patológico, doenças inflamatórias
pélvicas, contribuição do ultrassom nos dispositivos intra uterinos, diagnóstico diferencial das massas
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pélvicas ao ultrassom; Ultrassonografia das doenças ginecológicas malignas, endometriose: Ultrassonografia
e esterilidade; Estudo ultrassonográfico da mama normal e patológica; Anatomia ultra-sonográfica do saco
gestacional e do embrião; Anatomia ultra-sonográfica fetal; Avaliação da idade gestacional; Estudo ultrasonográfico das patologias da 1º metade da gestação; Crescimento intra-uterino retardado; Gestação de alto
risco e multipla; Anomalias fetais e tratamento pré-natal; Placenta e outros anexos do concepto; Medicina
Interna: Estudo ultra-sonográfico - Olho, órbita, face e pescoço, tórax, crânio, abdômen superior; Estudo ultrasonográfico da cavidade abdominal, vísceras ocas, coleções e abscesso peritoneais; Reproperitoneo, rins e
bexiga, próstatas e vesículas seminais, escroto e pênis, extremidades, articulações
Médico Fisiatra: Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares
básicos. Interpretação clinica do hemograma, diagnostico diferencial e tratamentos das anemias. Asma brônquica.
Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina
(EAS). Infecções urinárias. Doença úlcero-péptica. Parasitoses intestinais. Diarréia. Hepatopatia induzida por drogas.
Diabetes mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e suas complicações. Dengue. Lesões
elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular cerebral. Conhecimentos
Específicos: Conceito de Fisiatria ou Medicina Física e Reabilitação; A história natural da instalação e evolução das
incapacidades; Conceito de Deficiência. Processo de reabilitação – O Processo de Reabilitação Global do paciente;
Fluxograma do processo de Reabilitação. Atuação Multidisciplinar; Posição do Fisiatra em relação à Equipe Multidisciplinar
e às demais especialidades médicas; Conceito de Elegibilidade e Inegibilidade em Reabilitação. Anamnese e exame físico
em fisiatria – Anamnese em Fisiatria; Exame físico em Fisiatria: Exame físico geral e específico; Diagnóstico de
Funcionalidade; Prognóstico da Reabilitação. Exames complementares em fisiatria – Indicação e interpretação de exames;
Rotina específica de exames; Exames Especiais em Fisiatria: Eletrodiagnóstico, Eletroneuromiografia, Potenciais
Evocados e Urodinâmica. Anatomia do sistema nervoso – Anatomia do Sistema Nervoso Central; Anatomia do Sistema
Nervoso Periférico. Anatomia do sistema muscúlo-esquelético. Fisiologia aplicada à fisiatria – Neurofisiologia; Fisiologia do
Ato Motor; Desenvolvimento Neuromotor; Fisiologia do Exercício. Cinesiologia – Cinemática: Posição e Movimentos por
Planos, Cadeias Cinéticas; Artrocinemática: Aplicabilidade da Goniometria; Cinética: Teorias do Movimento, o estudo da
Estática; Interação dos fatores mecânicos e fisiológicos na função muscular; Estudo da Marcha Humana. Física aplicada –
Mecânica, Eletricidade, Vibrações, Ondas, Luz, Calor. Biofísica aplicada – Ação dos Agentes Físicos sobre o organismo;
Conhecimentos Básicos em Termoterapia, Eletroterapia, Mecanoterapia, Fototerapia e Hidroterapia. Farmacocinética e
farmacodinâmica – Farmacocinética das drogas mais usadas em Fisiatria; Farmacodinâmica das drogas mais usadas em
Fisiatria. Farmacoterapia em fisiatria – Farmacoterapia relacionada a dor, inflamação e aos distúrbios do movimento;
Associações e interações medicamentosas. fisioterapia – Termoterapia: conceito, recursos, técnicas de aplicação,
indicações e contraindicações; Eletroterapia: conceito, recursos, técnicas de aplicação, indicações e contraindicações;
Fototerapia: conceito, recursos, técnicas de aplicação, indicações e contraindicações; Hidroterapia: conceito, recursos,
técnicas de aplicação, indicações e contraindicações; Mecanoterapia: conceito, recursos, técnicas de aplicação,
indicações e contraindicações; Cinesioterapia: conceito, classificação dos exercícios, recursos, técnicas de aplicação,
indicações e contra-indicações; Massoterapia: conceito, recursos, técnicas de aplicação, indicações e contra-indicações;
Prescrição do tratamento fisioterápico. Terapia ocupacional – Conceitos; Métodos de Avaliação Funcional; Áreas e formas
de atuação; Treinamento em Atividades de Vida Diária; Prescrição e Objetivos em Terapia Ocupacional. Fonoaudiologia –
Conceitos; Áreas e formas de atuação; Prescrição e Objetivos do tratamento fonoaudiológico. Psicologia – Áreas e formas
de atuação: perfil psicológico do reabilitando, psicometria, apoio psicológico ao paciente e à família do grande
incapacitado; Prescrição de avaliação e tratamento psicológicos e seus objetivos. Serviço social – Áreas e formas de
atuação; Contribuição na reinserção social do grande incapacitado; Prescrição de avaliação social do reabilitando e sua
família. Outras interdisciplinas – Enfermagem: cuidados específicos com paciente acamado, colaboração nas
interconsultas ambulatoriais; Recreação e Pedagogia Terapêutica; Orientação Profissional: Readaptação. Recursos
terapêuticos especiais – Eletroestimulação Funcional: conceito, indicações e contra-indicações; Bio-Feedback: conceito,
indicações e contra-indicações; Bloqueios Neurolíticos: conceito, agentes farmacológicos, indicações e contra-indicações;
acupuntura: noções básicas de sua utilização como recurso terapêutico em Fisiatria. Demais conhecimentos compatíveis
com a especialidade médica..
Médico Ginecologista: Anatomia, embriologia e fisiologia; Propedêutica gineco/obstétrica; Más formações genitais;
Alterações menstruais; Puberdade, climatério; Hemorragias uterinas; Doenças infecciosas e não infecciosas dos órgãos
genitais e mama; Esterilidade; Incontinência urinária; Oncologia; Drogas e interações medicamentosas; Analgesia e
anestesia em obstetrícia; Ciclo gravídico/puerperal normal e doenças correlatas; Choque em obstetrícia; Distúrbios da
hemocoagulação em obstetrícia; Anomalias congênitas; Distocias; Patologia do feto, R.N., placenta, membrana e cordão
umbilical. Demais conhecimentos compatíveis com a especialidade médica..
Médico Infectologista: Métodos de vigilância epidemiológica – Indicadores epidemiológicos. Controle de surtos.
Legislação Brasileira em Controle de Infecção Hospitalar Prevenção da Transmissão da Infecção no Ambiente Hospitalar
Higienização hospitalar. Lavanderia. Classificação de artigos hospitalares – Desinfecção por métodos físico e químicos.
Anti-sepsia. Esterilização por métodos químicos e físicos. Conceitos básicos de microbiologia no controle das infecções
hospitalares. Coleta e transporte de amostras em Microbiologia. Farmácia e controle de infecção hospitalar.
Biossegurança. Isolamento/precauções. Racionalização de diagnósticos e cadeia epidemiológica das infecções
hospitalares. Infecções Hospitalares em Enfermaria de Pediatria Questões e soluções práticas do controle de
infecção/Legislação – Funções e operacionalização da CCIH- Cuidados hospitalares em infecções pediátricas. HIV-AIDS
em criança e adolescente. Manejo da tuberculose em pediatria atualizado. Racionalização de antimicrobianos. Infecções
do trato urinário. Cateterismo vesical intermitente. Infecções respiratórias. Infecções da corrente sanguínea. Infecções
gastrointestinais em pediatria. Infecções fúngicas. Rota-virose. Zoonoses em pediatria. Doenças globais.. Aleitamento
materno e doenças infecciosas. Diagnóstico diferencial das adenomegalias. Infecções hospitalares em neonatologia.
Infecção em Cirurgia Pediátrica Infecções Hospitalares Adquiridas em Consultório/Ambulatório Sepsis em pediatria.
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Infecções no SNC. Quimioprofilaxia na meningite. Interfaces entre a Humanização da Assistência e o Controle de
Infecções. Demais conhecimentos compatíveis com a especialidade médica..
Médico Nefrologista: Doenças Glomerulares: Glomerulopatias Primárias; Glomerulopatias Secundárias;
Acometimento Túbulo-intersticial. Diabetes e Doença Renal: Relação com hipertensão arterial e insuficiência
renal crônica. Hipertensão Arterial: Primária; Secundárias; Avaliação Cárdio-vascular. Insuficiência Renal
Aguda: Laboratório e tratamento intensivo. Insuficiência Renal Crônica: Tratamento conservador; Doença
Óssea; Tratamento dialítico: Hemodiálise, CAPD e peritoneal; Nutrição. Nefrologia Intensiva: distúrbios
metabólicos e ácido-base; Insuficiência renal aguda. Litíase e Infecção Urinária: Doença Cística; Doenças
Túbulo-intersticiais; Erros Metabólicos. Transplante Renal: acompanhamento pré e pós-transplante.
Laboratório e Patologia Renal: laboratório de Análises Clínicas; histologia das doenças renais. Treinamento
Nefrourológico: Diagnóstico por imagem; Processos obstrutivos; Tumores renais.
Médico Neurologista Clínico: Neuroanatomia; Fisiopatologia do Sistema Nervoso; Semiologia Neurológica;
Neuropatologia Básica;Genética e Sistema Nervoso; Cefaléias; Demências e Transtornos da Atividade Nervosa
Superior;Disgenesias do Sistema Nervoso; Alterações do Estado de Consciência e Morte Encefálica;Transtornos do
Movimento; Transtornos do Sono; Doenças Vasculares doSistema Nervoso; Doenças Desmielinizantes; Doenças
Degenerativas; Doenças do Sistema NervosoPeriférico; Doenças Dos Músculos e da Placa Neuromuscular; Canalopatias;
Doenças Infecciosas eParasitárias; Doenças Tóxicas e Metabólicas; Epilepsias; Manifestações Neurológicas das
DoençasSistêmicas; Manifestações Neurológicas das Iatrogenias; Neurologia do Trauma; Tumores do SistemaNervoso;
Urgências e Neurointensivismo emNeurologia; Indicações e Interpretação de: Eletroencefalograma, Eletroneuromiografia,
Líquido Cefalorraquiano, Neuro-Imagem e Potenciais Evocados. Demais conhecimentos compatíveis com a especialidade
médica..
Médico Neurologista Infantil: Avaliação clínica, semiótica dos transtornos neurológicos na infância e adolescência.
Desenvolvimento.Exames complementares. Doenças genéticas e neurocutâneas. Erros inatos do metabolismo.
Doençasneurocomportamentais.epilepsias. Cefaléias. Doenças paroxísticas. Doenças do equilíbrio emovimento. Doenças
degenerativas. Infecções do SNC. Tumores e doenças vasculares. Doençasneuromusculares. Doenças neuroendocrinas e
autonômicas. Efeito das doenças sistêmicas no sistemanervoso. Medicamentos e técnicas de tratamento utilizados em
neurologia da infância e adolescência.Cuidados paliativos, legislação brasileira para pessoas com deficiência. Demais
conhecimentos compatíveis com a especialidade médica..
Médico Oftalmologista: Higiene Visual; Prevenção de Moléstias Oculares; Vícios de Refração: Epidemiologia;
Manifestações Clínicas; Diagnóstico; Diagnóstico Diferencial e Tratamento: Astenopia; Ambliopia;
Estrabismo; Lentes Corretoras Diagnóstico e Tratamento de Blefarites e Cerato-Conjuntivites, Uveítes;
Endoftalmites, Celulite Orbitária, Dacriocistite Crônica e Aguda: Epidemiologia; Manifestações Clínicas;
Diagnóstico Específico; Diagnóstico Diferencial; Tratamento E Profilaxia: Doenças Inflamatórias da Córnea,
Ceratites Não-Supurativas, Úlceras de Córnea Não-Infecciosas, Retinopatia Diabética, Catarata, Episclerites,
Esclerites, Glaucoma, Hipertensão Intra-Ocular, Manifestações Oculares da Aids, Iatrogenia Ocular,
Traumatismos Oculares.
Médico Ortopedista: Fraturas e luxações do membro superior; Fraturas e luxações do membro inferior;
fraturas e luxações da coluna; fraturas e luxações da bacia; Fraturas e luxações na criança; Contusões
entorses e ferimentos em geral; História natural da postura e dos desvios angulares fisiológicos da criança;
Doenças osteometabólica (Distúrbio do metabolismo do cálcio e do fósforo); Malformações congênitas do
membro superior; Malformações congênitas do membro inferior; Malformações congênitas do esqueleto axial;
Paralisia cerebral; Doenças musculares; Doenças de Legg-Calvé-Perthes; Epifisiolistese proximal do fêmur;
Osteomielites e Pioartrites; Tumores ósseos benignos e malignos; Artrite reumatóide juvenil e do adulto;
Osteartrose; Malformações adquiridas; Osteocondrites e osteocondroses em geral; Doenças infecciosas
específicas do aparelho locomotor (Tuberculose, Sífilis, Hansen, Brucelose) Cirurgias
Médico Otorrinolaringologista: Otologia: fisiologia auditiva, avaliação do paciente com vertigem, patologia do pavilhão
auricular e do conduto auditivo; patologia da membrana timpânica e do ouvido médio; Audiologia. Rinologia – Anatomia e
histologia do nariz e seios paranasais; fisiologia do nariz e seios paranasais; distúrbios de olfação; Patologias inflamatórias
da fossa nasal e dos seios paranasais; Angina; Faringo e Laringologia: Rinites; Sinusites; Anatomia e histologia das
glândulas salivares; Traumatismos maxilo faciais. Cirurgias. Demais conhecimentos compatíveis com a especialidade
médica.
Médico Patologista: A organização laboratorial em anatomia patológica e citopatologia: Métodos de obtenção de
materiais cito e histopatológicos. Fixação e transporte do material biológico. A gestão da qualidade em laboratório de
patologia nas fases pré-analítica, analítica e pós-analítica. Controles externos e internos. Monitoramento da qualidade.
Aparelhos e instrumentos operacionais no laboratório. Operação e manutenção. O microscópio ótico e seus fundamentos.
Preparação e utilização de corantes e reagentes. Fixação e montagem. Imunohistocitoquimica. Descarte de material e
meio ambiente. A biossegurança laboratorial. Informatização, arquivo e memória do laboratório. Gestão de pessoas no
laboratório de patologia. Normas da Vigilância Sanitária e acreditação laboratorial. Políticas de saúde e aplicação de
citopatologia em prevenção de câncer. Patologias envolvendo múltiplos órgãos: Doenças infecciosas. Agentes e vetores.
Doenças imunologicamente mediadas. Lesões iatrogênicas. Nomenclaturas, classificações e diagnósticos cito e
histopatológicos, específicos e diferenciais, em patologias neoplásicas e não neoplásicas, envolvendo: Aspirados, lavados,
escovados, imprints, biópsias, peças cirúrgicas, punções aspirativas, congelações, autópsias. Líquidos biológicos (pleural,
ascítico, escrotal, sinovial, liquor, urina). Aparelho genital feminino e masculino. Boca e trato gastrintestinal. Fígado, trato
biliar e pâncreas. Aparelho respiratório e pleura. Pele. Rim e trato urinário inferior. Coração e vasos sangüíneos. Sistema
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endócrino. Hematopatologia. Cabeça e pescoço. Ossos e partes moles. Sistema nervoso periférico e central. Demais
conhecimentos compatíveis com a especialidade médica.
Médico Pediatra: Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil, Crescimento e desenvolvimento: desnutrição,
obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-psicomotor, Imunizações: ativa e passiva, Alimentação do recémnascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. Patologia do lactente e da criança: Distúrbios
cárdiocirculatórios: Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa, Insuficiência cardíaca, Reanimação
cardiorrespitória. Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, Bronquite, bronquiolite, Estado de mal
asmático, Insuficiência respiratória aguda, Pneumopatias agudas e derrames pleurais. Distúrbios metabólicos e
endócrinos: Acidose e alcalose metabólicas, Desidratação aguda, Diabetes mellitus, Hipotireoidismo e hipertireoidismo,
Insuficiência supra-renal. Distúrbios neurológicos: Coma, Distúrbios motores de instalação aguda, Estado de mal
convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal: Glomerulopatias, Infecções do trato urinário, Insuficiência renal aguda
e crônica, Síndrome hemolítico-urêmica, Síndrome nefrótica. Distúrbios onco-hematológicos: Anemias carenciais e
hemolíticas, Hemorragia digestiva, Leucemias e tumores sólidos, Síndromes hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias
biliares: Hepatites virais, Insuficiência hepática. Doenças Infecto-contagiosas: AIDS, Diarréias agudas. Doenças
infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias. Infecção hospitalar. Meningoencegalites virais e
fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. Tuberculose. Viroses respiratórias. Acidentes: Acidentes por
submersão. Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica. Primeiros Socorros no Paciente Politraumatizado.
Acidentes por animais peçonhentos. Meningites virais e bacterianas. Demais conhecimentos compatíveis com a
especialidade médica.
Médico Pneumologista: Anatomia e fisiologia respiratória; Métodos diagnósticos em Pneumologia; Tabagismo;
Pneumonias; Tuberculose pulmonar; Micoses pulmonares; Asma Brônquica; Bronquectasias; Abcessos Pulmonares;
Doença Pulmonar obstrutiva crônica; Doenças pulmonares na SIDA; Insuficiência respiratória; Câncer de Pulmão e outros
tumores de tórax; Doenças Pleurais; Doenças pulmonares difusas; Tomboembolismo pulmonar; Traumatismo de tórax;
Doenças ocupacionais; Hipertensão pulmonar; vasculites; Distúrbios respiratórios do sono; Síndromes eosinofílicas;
Anomalias de caixa torácica e diafragma; Demais conhecimentos compatíveis com a especialidade médica.
Médico Pneumologista Cirurgião Torácico: Avaliação Pré-operatória em Pacientes Adultos e Idosos.Técnicas
Cirúrgicas do Tórax em Doenças Comuns em Pacientes Adultos e Idosos. Diagnóstico das Patologias Cirúrgicas
Torácicas Comuns em Pacientes Adultos e Idosos. Achados da História Natural e Exame Físico das Doenças Comuns de
Pacientes Adultos e Idosos. Demais conhecimentos compatíveis com a especialidade médica.
Médico Psiquiatra: Alcoolismo: conceito e quadros clínicos. Demências: conceito, classificação, quadros
clínicos. Esquizofrenias: conceito, classificação e tratamentos. Aspectos psiquiátricos das epilepsias,
manifestações principais, tratamentos. Psicose maníaco-depressiva: conceito, classificação e tratamento.
Neuroses: histórico, conceito, classificação e tratamento. Toxicomanias: conceito, conduta terapêutica.
Personalidade: conceitos, desenvolvimento. Terapêutica psiquiátrica: psicofarmacoterapia – classificação e
indicações principais. Convulsoterapia: principais tipos e indicações na atualidade. Psicoterapias: conceito,
histórico, tipos e formas, indicações principais. Oligofrenias: conceito, classificação e conduta. Personalidade
psicopática: conceito, abordagem terapêutica. Psiquiatria Social e Saúde Mental. História da Psiquiatria.
Principais evoluções modernas na consideração da doença mental. Psiquiatria Forense. Política da Saúde
Mental. Psiquiatria Comunitária. Psiquiatria do Setor: Preventivismo. Antipsiquiatria. Psiquiatria
“Democrática”.
Médico Radiologista: Radiologia do Aparelho Digestivo, esôfago, processos inflamatórios, úlcera, neoplasias,
varizes, divertículos, hérnia de hiato, megaesôfago, estômago e duodeno. Patologias não neoplácias, úlcera
péptica e neoplasias. Intestino delgado, distúrbios funcionais, doenças inflamatórias e intestinais, enterite
regional, síndrome de má-absorção e neoplásicas. Cólon patologia não neoplásica, pólipos e neoplasias
malígnas, colite isquêmica RCUI, diverticulose, diverticulite. Fígado vias biliares e vesícula biliar, pâncreas,
sistema porta, linfáticos, duodenografia hipotônica. Radiologias do tórax, coração, vasos de base e pulmões.
Radiologia do trato urinário técnicas de exames. Anomalias do trato urinário. Enfermidades Infecciosas.
Hidronefrose Litíase. Processos expansivos. Radiologia em ginecologia histero-salpinografia. Radiologia do
abdômen agudo, síndromes inflamatórias, obstrutivas, vasculares perfurativas e traumáticas. Radiologia do
Sistema osteo-articular. Doenças ósseas metabólicas. Lesões traumáticas ósseas e articulares. Tumores
ósseos. Processos inflamatórios ósseos e articulares. Ultrassonografia pélvica, abdominal e óssea.
Tomografia computadorizada do crânio, tórax e abdômen. Radiologia intervencionista e vascular.
Médico Urologista: Anatomia, embriologia e anomalias do sistema geniturinário; Propedêutico urológico; Litiase e
infecções do trato geniturinário; Traumatismo do sistema geniturinário; Neoplasias benignas e malignas do sistema
geniturinário; Prevenção e diagnóstico precoce dos tumores do aparelho genital masculino; Bexiga neurogênica; Doenças
vasculares do aparelho geniturinário; Tuberculose do aparelho geniturinário; Doenças específicas dos testículos;
Urgências do aparelho geniturinário; Doenças sexualmente transmissíveis; Disfunção erétil; Infertilidade; Cirurgias do
aparelho geniturinário - cirurgias vídeo laparoscópica; Transplante renal; Exames, e procedimentos do aparelho
geniturinário. Demais conhecimentos compatíveis com a especialidade médica.
Médico Vascular – Propedêutica em Cirurgia Vascular; Aneurismas da Aorta Abdominal; Aneurismas Periféricos;
Aneurismas das Artérias Viscerais; Doença Cerebrovascular Extracraniana; Síndrome Isquêmica Vértebro-Basilar;
Síndrome Isquêmica Crônica de Membros Inferiores; Síndrome Isquêmica Aguda de Membros Inferiores; Síndromes
Isquêmicas Viscerais; Revascularização Arterial Aorto-Ilíaca; Revascularização Arterial Infra-Inguinal; Embolia Arterial;
Trombose Arterial; Varizes de Membros Inferiores; Paciente Diabético; Infecção em Cirurgia Vascular; Trauma Vascular;
Acesso Vascular para Hemodiálise; Hipertensão Arterial Renovascular; Filtros de Veia Cava.Tromboembolismo venoso.
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Estase venosa crônica dos membros inferiores. Varizes dos membros inferiores. Obstrução arterial aguda. Traumatismos
vasculares. Obstrução arterial crônica. Insuficiência vascular cerebral. Linfedema. Aneurismas arteriais. Fenômenos
vasculares funcionais. Demais conhecimentos compatíveis com a especialidade médica.
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ANEXO III - FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
CONCURSO PÚBLICO 02/2015
PREFEITURA DE FRANCA
Obs.: Ler atentamente o Capítulo Referente aos Recursos antes do preenchimento.

NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________
No DE INSCRIÇÃO:_____________
EMPREGO: _____________
TIPO DE RECURSO: (marcar um X)
(
(
(
(
(

) CONTRA O EDITAL
) CONTRA GABARITO
) CONTRA PONTUAÇÃO PROVA OBJETIVA
) CONTRA A CLASSIFICAÇÃO
) OUTROS

No DA QUESTÃO (caso o recurso refira-se à questão/gabarito divulgado) ______
FUNDAMENTAÇÃO:

Assinatura do Candidato: ________________________

Data: ___/___/___
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ANEXO IV - REQUERIMENTO SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS
PREFEITURA DE FRANCA
CONCURSO PÚBLICO 02/2015
Obs.: Preencher duas vias (uma das vias será o protocolo do candidato)

NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________
No DE INSCRIÇÃO:_____________
NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE: _______________________
EMPREGO: _____________
Necessito de Condição especial para a realização da prova

(Descrever a condição especial)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Data: ___/___/2015

Assinatura do Candidato: ________________________

Responsável pelo recebimento: _______________
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