PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 004/07
EDITAL Nº 004/2007
Abertura de Inscrições para o provimento dos cargos do Quadro de Pessoal
Civil da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Florianópolis,
através de Concurso Público ‐ Edital 004/2007.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, por intermédio da Secretaria Municipal da Administração, torna
público que fará realizar Concurso Público, para provimento do Quadro Único do Pessoal Civil da Administração Direta da
Prefeitura Municipal de Florianópolis, de acordo com a Lei Complementar Municipal CMF 063/2003, suas alterações, e
demais legislações vigentes, que se regerá pelas normas estabelecidas neste Edital.
O Concurso Público será regido por este Edital e executado pela Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio‐Econômicos
– FEPESE, localizada no Campus Universitário Professor João David Ferreira Lima, da Universidade Federal de Santa Catarina ‐
UFSC, Trindade – Tel./Fax (48) 3953‐1032 http://pmf.fepese.ufsc.br/ e‐mail pmf@fepese.ufsc.br, Florianópolis – SC.
Mensagens do Prefeito Municipal de Florianópolis enviadas à Câmara de Vereadores prevêem a ampliação do
quadro de vagas da Prefeitura, mediante aprovação dos Projetos de Lei por aquela Casa Legislativa.

1. DOS CARGOS, DAS VAGAS, DA CARGA HORÁRIA, DOS VENCIMENTOS E DAS VANTAGENS.
1.1
O Concurso Público destina‐se ao provimento das vagas descritas na forma deste Edital e para a formação de
cadastro reserva de aprovados para novas vagas que forem criadas dentro do prazo de validade deste Concurso Público.
1.2 Os cargos e vagas objeto deste Concurso Público são descritos na tabela abaixo:
1.2.1
Cargos de Nível Superior
CODIGO

CARGO

VAGAS

1001

Administrador

01

CARGA
HORÁRIA VENCIMENTO
MESAL
180 horas
R$ 754,78

1002

Analista de Sistemas

03

180 horas

R$ 754,78

1002

Analista de Sistemas – Administrador de Rede

01

180 horas

R$ 754,78

1003

Arquiteto

02

180 horas

R$ 1.194,04

1004

Assistente Social

04

180 horas

R$ 754,78

1006

Biólogo

02

180 horas

R$ 754,78

1007

Consultor Jurídico

05

180 horas

R$ 754,78

1008

Contador

01

180 horas

R$ 754,78

1009
1010
1010
1013

Economista
Enfermeiro
Enfermeiro – Epidemiologista
Engenheiro Civil

01
02
01
04

180 horas
180 horas
180 horas
180 horas

R$ 754,78
R$ 754,78
R$ 754,78
R$ 1.194,04

1015

Engenheiro Sanitarista

04

180 horas

R$ 1.194,04

1016

Engenheiro de Segurança do Trabalho

01

180 horas

R$ 754,78

1017

Farmacêutico

11

180 horas

R$ 754,78

1018

Farmacêutico Bioquímico

01

180 horas

R$ 754,78

1039

Fisioterapeuta

05

180 horas

R$ 754,78

1019

Fonoaudiólogo

04

180 horas

R$ 754,78

1021

Geógrafo

03

180 horas

R$ 754,78

1022

Jornalista

01

137,50 horas

R$ 892,49

1023

Médico

02

220 horas

R$ 1.509,56

1023

Médico – Angiologia

02

220 horas

R$ 1.509,56

1023

Médico – Cardiologia

01

220 horas

R$ 1.509,56

* Alterado pelo 1º Termo Aditivo

Página 1 de 39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 004/07
CODIGO

CARGO

VAGAS

1023

Médico – Cardiologia Pediátrica

01

CARGA
HORÁRIA VENCIMENTO
MESAL
220 horas
R$ 1.509,56

1023

Médico – Clínica Médica

02

220 horas

R$ 1.509,56

1023
1023
1023

Médico – Dermatologia
Médico – Endocrinologia
Médico – Gatroenterologia

01
01
01

220 horas
220 horas
220 horas

R$ 1.509,56
R$ 1.509,56
R$ 1.509,56

1023

Médico – Geriatria

02

220 horas

R$ 1.509,56

1023

Médico – Ginecologia com USG

01

220 horas

R$ 1.509,56

1023

Médico – Hematologia e Hemoterapia

01

220 horas

R$ 1.509,56

1023

Médico – Infectologia

02

220 horas

R$ 1.509,56

1023

Médico – Medicina de Família e Comunidade

05

220 horas

R$ 1.509,56 *

1023

Médico – Nefrologia

01

220 horas

R$ 1.509,56

1023
1023
1023

Médico – Neurologia
Médico – Neurologia Pediátrica
Médico – Oftalmologia

01
01
02

220 horas
220 horas
220 horas

R$ 1.509,56
R$ 1.509,56
R$ 1.509,56

1023

Médico – Oftalmologia Pediátrica

01

220 horas

R$ 1.509,56

1023

Médico – Cancerologia

01

220 horas

R$ 1.509,56

1023
1023
1023
1023

Médico – Ortopedia
Médico – Ortopedia Pediátrica
Médico – Otorrinolaringologia
Médico – Pneumologia

03
01
01
01

220 horas
220 horas
220 horas
220 horas

R$ 1.509,56
R$ 1.509,56
R$ 1.509,56
R$ 1.509,56

1023

Médico – Psiquiatria Infantil

01

220 horas

R$ 1.509,56

1023
1023
1023
1023

Médico – Diagnóstico por Imagem
Médico – Reumatologia
Médico – Urologia
Médico ‐ Epidemiologia

01
01
01
01

220 horas
220 horas
220 horas
220 horas

R$ 1.509,56
R$ 1.509,56
R$ 1.509,56
R$ 1.509,56

1023

Médico – Sanitarista

01

220 horas

R$ 1.509,56

1023

Médico – Homeopatia

01

220 horas

R$ 1.509,56

1024
1025
1026
1027
1027
1027

Médico do Trabalho
01
Médico Veterinário
03
Nutricionista
05
Odontólogo
04
Odontólogo – Pacientes Especiais
01
Odontólogo – Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo 03
Faciais
Odontólogo – Odontopediatria
01
Odontólogo – Endodontia
01
Odontólogo – Periodontia
01
Odontólogo – Prótese Dentária
01
Psicólogo
08
Terapeuta Ocupacional
03

220 horas
180 horas
180 horas
220 horas
220 horas
220 horas

R$ 1.509,56
R$1.194,04
R$ 754,78
R$ 1.509,56
R$ 1.509,56
R$ 1.509,56

220 horas
220 horas
220 horas
220 horas
180 horas
180 horas

R$ 1.509,56
R$ 1.509,56
R$ 1.509,56
R$ 1.509,56
R$ 754,78
R$ 754,78

1027
1027
1027
1027
1029
1038
1.2.2

Cargos de Nível Médio

CODIGO
0701
0602
0707
0806

CARGO
Assistente Administrativo
Almoxarife
Técnico de Enfermagem
Técnico de Contabilidade

* Alterado pelo 1º Termo Aditivo

VAGAS
30
04
58
02

CARGA HORÁRIA
180 horas
180 horas
180 horas
180 horas

VENCIMENTO
R$ 495,08
R$ 495,08
R$ 544,84
R$ 544,84
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0807
0812
0709
0813
0813
0810

Técnico de Edificações
Técnico de Higiene Dental
Técnico de Laboratório
Técnico de Radiologia
Técnico de Radiologia
Técnico de Segurança do Trabalho

02
30
05
03
03
04

180 horas
180 horas
180 horas
180 horas
24 horas semanais
180 horas

R$ 544,84
R$ 544,84
R$ 544,84
R$ 544,84 *
R$ 544,84 *
R$ 544,84

VAGAS
52
08
08
10
10

CARGA HORÁRIA
180 horas
180 horas
165 horas
180 horas
180 horas

VENCIMENTO
R$ 446,09
R$ 420,28
R$ 446,09
R$ 459,48
R$ 480,57

VAGAS
02

CARGA HORÁRIA
180 horas

VENCIMENTO
R$ 433,01

1.2.3 Cargos de Nível Fundamental Completo
CODIGO
0311
0102
0411
0407
0510

CARGO
Atendente de Consultório Odontológico
Auxiliar de Almoxarife
Telefonista
Motorista I
Motorista II

1.2.4 Cargo de Nível Fundamental Incompleto
CODIGO
0103

CARGO
Auxiliar Operacional

1.3 Para os cargos cuja carga horária é 180 horas, poderá ser ampliada a jornada de trabalho, a critério e de acordo com a
conveniência e interesse da Administração Pública, conforme a legislação vigente. Nos casos em que for autorizada a
ampliação de jornada, o ocupante do cargo terá direito a gratificação de 33,33% sobre o vencimento.
1.4 Para todos os cargos objeto deste Edital será pago Auxílio Lanche ou Auxílio Alimentação, dependendo da carga horária
exercida, no valor R$ 8,00 ou R$ 10, 00, respectivamente, por dia trabalhado.
1.5 Os ocupantes dos cargos previstos no Programa de Saúde da Família (PSF) poderão receber a gratificação prevista no
referido Programa, a critério e de acordo com a conveniência e interesse da Administração Pública e o preenchimento dos
requisitos pelo candidato, conforme a Lei Complementar no 053/98, Decreto no 441/98 e Portaria no 084/05.
1.6 Os ocupantes dos cargos de Engenheiros, Arquiteto, Geógrafo, Farmacêutico e Farmacêutico Bioquímico poderão receber
a gratificação de responsabilidade técnica, de acordo com a legislação vigente para cada cargo, conforme as Leis nos 6069/02,
Lei 6353/03 e Lei 6500/04, respectivamente, a critério e conveniência e interesse da Administração Pública, desde que
preenchidos os requisitos pelo ocupante do cargo.
1.7 Aos ocupantes dos cargos de Motorista I e Motorista II é devida a gratificação especial prevista na Lei Complementar no
4222/93 no valor de 30% sobre o vencimento.
1.8 A escolaridade exigida deverá ser comprovada quando da convocação do candidato para a posse.
1.9 O Concurso Público, objeto deste Edital, para os cargos de Ensino Médio, Ensino Fundamental e Ensino Fundamental
Incompleto, será realizado em 01 (uma) única etapa constituída de prova escrita de caráter eliminatório e classificatório.
1.10 Concurso Público, objeto deste Edital, para os cargos de Ensino Superior, será realizado em 2 (duas) etapas constituídas
de prova escrita de caráter eliminatório e classificatório e prova de títulos para os cargos de Ensino Superior.
1.11 Da escolaridade e exigências para a posse

CÓD
CARGO
1001 Administrador
1002 Analista de Sistemas
Analista de Sistemas –
Administrador de Rede
1003 Arquiteto
1004 Assistente Social
1002

* Alterado pelo 1º Termo Aditivo

CARGOS NIVEL SUPERIOR
ESCOLARIDADE
Curso de Graduação em Administração e registro no respectivo órgão de classe
Curso de Graduação em Ciências da Computação, Engenharia de Sistemas, ou
Sistemas de Informação e registro no respectivo órgão de classe.
Curso de Graduação em Ciências da Computação, registro no respectivo órgão de
classe e Especialização em Administração de Redes.
Curso de Graduação em Arquitetura e registro no respectivo órgão de classe.
Curso de Graduação em Serviço Social e registro no respectivo órgão de classe.
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Curso de Graduação em Biologia e registro no respectivo órgão de classe.
Curso de Graduação em Direito e registro no respectivo órgão de classe.
Curso de Graduação em Contabilidade e registro no respectivo órgão de classe.
Curso de Graduação em Ciências Econômicas e registro no respectivo órgão de
Economista
classe.
Curso de Graduação em Enfermagem e registro no respectivo órgão de classe.
Enfermeiro
Curso de Graduação em Enfermagem e Especialização em Epidemiologia com
Enfermeiro – Epidemiologista
registro no respectivo órgão de classe.
Curso de Graduação em Engenharia Civil e registro no respectivo órgão de classe.
Engenheiro Civil
Curso de Graduação em Engenharia Sanitária ou Engenharia Ambiental e registro
Engenheiro Sanitarista
no respectivo órgão de classe.
Engenheiro de Segurança do Curso de Graduação em Engenharia com Pós‐Graduação em Engenharia de
Trabalho
Segurança do Trabalho e registro no respectivo órgão de classe.
Curso de Graduação em Farmácia e registro no respectivo órgão de classe.
Farmacêutico
Curso de Graduação em Farmácia Bioquímica e registro no respectivo órgão de
Farmacêutico Bioquímico
classe.
Curso de Graduação em Fisioterapia e registro no respectivo órgão de classe.
Fisioterapeuta
Curso de Graduação em Fonoaudiologia e registro no respectivo órgão de classe.
Fonoaudiólogo
Curso de Graduação em Geografia – Bacharelado ‐ e registro no respectivo órgão
Geógrafo
de classe.
Curso de Graduação em Jornalismo ou Curso de Graduação em Comunicação
Jornalista
Social e registro no respectivo órgão de classe.
Curso de Graduação em Medicina e registro no respectivo órgão de classe.
Médico
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
Médico – Angiologia
de Especialista em Angiologia.
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
Médico – Cardiologia
de Especialista em Cardiologia.
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
Médico – Cardiologia Pediátrica
de Especialista em Cardiologia Pediátrica.
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
Médico – Clínica Médica
de Especialista em Clínica Médica.
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
Médico – Dermatologia
de Especialista em Dermatologia.
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
Médico ‐ Endocrinologia
de Especialista em Endocrinologia e Metabologia.
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
Médico ‐ Gastroenterologia
de Especialista em Gastroenterologia.
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
Médico – Geriatria
de Especialista em Geriatria.
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
Médico – Ginecologia
de Especialista em Ultra‐Sonografia em Ginecologia e Obstetrícia.
Médico – Hematologia e
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
Hemoterapia
de Especialista em Hematologia e Hemoterapia.
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
Médico – Infectologia
de Especialista em Infectologia.
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e
MÉDICO – Medicina de Família Residência Médica ou Título de Especialista em Medicina de Família e
e Comunidade
Comunidade. *
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
Médico – Nefrologia
de Especialista em Nefrologia.
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
Médico – Neurologia
de Especialista em Neurologia.
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
Médico – Neurologia Pediátrica
de Especialista em Neurologia Pediátrica.
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
Médico – Oftalmologia
de Especialista em Oftalmologia.
Médico – Oftalmologia
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
Pediátrica
de Especialista em Oftalmologia Pediátrica.

1006 Biólogo
1007 Consultor Jurídico
1008 Contador
1009
1010
1010
1013
1015
1016
1017
1018
1039
1019
1021
1022
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023

* Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
de Especialista em Cancerologia.
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
1023 Médico – Ortopedia
de Especialista em Ortopedia e Traumatologia.
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
1023 Médico – Ortopedia Pediátrica
de Especialista em Ortopedia Pediátrica.
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
1023 Médico – Otorrinolaringologia
de Especialista em Otorrinolaringologia.
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
1023 Médico – Pneumologia
de Especialista em Pneumologia.
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
1023 Médico – Psiquiatria Infantil
de Especialista em Psiquiatria da Infância e Adolescência.
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
Médico – Diagnóstico por
1023
de Especialista em Diagnóstico por Imagem: Atuação Exclusiva Ultra‐Sonografia
Imagem
Geral.
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
1023 Médico – Reumatologia
de Especialista em Reumatologia.
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
1023 Médico – Urologia
de Especialista em Urologia.
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
1023 Médico – Epidemiologia
de Especialista em Epidemiologia.
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
1023 Médico – Sanitarista
de Especialista em Saúde Pública.
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
1023 Médico – Homeopatia
de Especialista em Homeopatia.
Curso de Graduação em Medicina, registro no respectivo órgão de classe e Título
1024 Médico do Trabalho
de Especialista em Medicina do Trabalho.
Curso de Graduação em Medicina Veterinária, registro no respectivo órgão de
1025 Médico Veterinário
classe e experiência comprovada em cirurgia, anestesiologia, patologia clínica,
obstetrícia e nutrição de pequenos animais.
Curso de Graduação em Nutrição e registro no respectivo órgão de classe
1026 Nutricionista
Curso de Graduação em Odontologia e registro no respectivo órgão de classe
1027 Odontólogo
Odontólogo – Pacientes
Curso de Graduação em Odontologia, registro no respectivo órgão de classe e
1027
Especiais
Título de Especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais.
Odontólogo – Cirurgia e
Curso de Graduação em Odontologia, registro no respectivo órgão de classe e
1027 Traumatologia Buco Maxilo
Título de Especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Faciais.
Faciais.
Curso de Graduação em Odontologia, registro no respectivo órgão de classe e
1027 Odontólogo – Odontopediatria
Título de Especialista em Odontopediatria.
Curso de Graduação em Odontologia, registro no respectivo órgão de classe e
1027 Odontólogo – Endodontia
Título de Especialista em Endodontia.
Curso de Graduação em Odontologia, registro no respectivo órgão de classe e
1027 Odontólogo – Periodontia
Título de Especialista em Periodontia
Curso de Graduação em Odontologia, registro no respectivo órgão de classe e
1027 Odontólogo – Prótese Dentária
Título de Especialista em Prótese Dentária.
Curso de Graduação em Psicologia e registro no respectivo órgão de classe.
1029 Psicólogo
Curso de Graduação em Terapia Ocupacional e registro no respectivo órgão de
1038 Terapeuta Ocupacional
classe.

1023 Médico – Cancerologia

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
COD
CARGO
0701 Assistente Administrativo
0602 Almoxarife
0707 Técnico de Enfermagem
0806 Técnico de Contabilidade
0807 Técnico de Edificações
* Alterado pelo 1º Termo Aditivo

ESCOLARIDADE
Certificado de Conclusão de Ensino Médio
Certificado de Conclusão de Ensino Médio
Certificado de Conclusão de Ensino Médio com Curso de Técnico de
Enfermagem e registro no respectivo órgão de classe
Certificado de Conclusão de Curso de Técnico de Contabilidade e registro no
respectivo órgão de classe
Certificado de Conclusão de Ensino Médio com Curso de Técnico de Edificações
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0812 Técnico de Higiene Dental
0709 Técnico de Laboratório
0813 Técnico de Radiologia
0810

CÓD
0311
0102
0411
0407
0510

Técnico
Trabalho

de

Segurança

e registro no respectivo órgão de classe
Certificado de Conclusão de Curso de Técnico de Higiene Dental e registro no
respectivo órgão de classe
Certificado de Conclusão de Ensino Médio com Curso de Técnico de
Laboratório e registro no respectivo órgão de classe
Certificado de Conclusão de Ensino Médio com Curso de Técnico de Radiologia
e registro no respectivo órgão de classe
do Certificado de Conclusão de Ensino Médio com Curso Técnico de Segurança do
Trabalho e registro no respectivo órgão de classe

CARGOS DE NIVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
ESCOLARIDADE
CARGO
Atendente
de
Consultório Ensino Fundamental Completo e registro no respectivo órgão de classe
Odontológico
Ensino Fundamental Completo
Auxiliar de Almoxarife
Ensino Fundamental Completo
Telefonista
Ensino Fundamental Completo, Carteira de Habilitação com no mínimo 03
Motorista I
(três) anos na categoria “B”
Ensino Fundamental Completo, Carteira de Habilitação com no mínimo 03
Motorista II
(três) anos na categoria “D”

CÓD
CARGO
0103 Auxiliar Operacional

CARGO DE NIVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
ESCOLARIDADE
Ensino Fundamental Incompleto

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Da participação
2.1.1 A participação do candidato no concurso iniciar‐se‐á pela inscrição, que deverá ser efetuada no prazo e condições
estabelecidas neste edital.
2.1.2 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das condições estabelecidas no inteiro teor
deste Edital e das instruções específicas, expedientes dos quais não poderá alegar desconhecimento.
2.2. Condições de inscrição
2.2.1
Ser brasileiro nato ou naturalizado, e no caso de nacionalidade portuguesa estar amparado pelo estatuto de
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do artigo 13 do
Decreto 70.436 de 18/04/1972;
2.2.2
Encontrar‐se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
2.2.3
Estar quite com as obrigações militares (em caso de candidato do sexo masculino) e eleitorais;
Possuir a escolaridade exigida na forma deste Edital, conforme item 1.3; *
2.2.4
2.2.4
Possuir a escolaridade exigida na forma deste Edital, conforme item 1.11; *
2.2.5
Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos.
2.2.6
Ter conhecimento e aceitação das exigências e regras contidas neste Edital, no Manual do Candidato e nas
instruções específicas contidas nos comunicados e em outros avisos pertinentes ao presente concurso que venham a ser
divulgado;
Ao inscrever‐se no concurso o candidato declara expressamente possuir o nível de escolaridade nele exigido, bem
2.2.7
como satisfazer as condições de inscrição descritas no item 1.3. *
2.2.7
Ao inscrever‐se no concurso o candidato declara expressamente possuir o nível de escolaridade nele exigido, bem
como satisfazer as condições de inscrição descritas no item 1.11. *
2.3. Do Processo de Inscrição
2.3.1. As inscrições deverão ser efetuadas entre as 10h00min do dia 21 de novembro de 2007 até as 18h00min do dia 2 de
janeiro de 2008, no endereço eletrônico http://pmf.fepese.ufsc.br.
2.3.2. Para realizar a inscrição, via Internet, o candidato deverá proceder da seguinte maneira:
* Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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acessar o endereço eletrônico http://pmf.fepese.ufsc.br, no período entre as 10h00min do dia 21 de novembro de
2007 até as 18h00min do dia 2 de janeiro de 2008, preencher integralmente o formulário‐requerimento de
inscrição e enviar via Internet;
b) observar as instruções constantes do Edital e no Manual do Candidato disponível no endereço eletrônico:
http://pmf.fepese.ufsc.br;
c) conferir se todos os dados informados estão corretos, em especial os dados do documento de identificação, nome,
endereço etc...
d) imprimir o Comprovante do Requerimento de Inscrição;
e) imprimir o Boleto Bancário referente à taxa de inscrição;
f) utilizar, exclusivamente o boleto bancário gerado pelo sistema, com código de barras específico e providenciar o
pagamento em qualquer agência bancária, posto de auto‐atendimento ou “home banking”, de preferência do
Banco do Brasil, até o dia do dia 2 de janeiro de 2008. *

a)

2.3.1. As inscrições deverão ser efetuadas entre as 10h00min do dia 21 de novembro de 2007 até as 18h00min do dia 15 de
janeiro de 2008, no endereço eletrônico http://pmf.fepese.ufsc.br.
2.3.2. Para realizar a inscrição, via Internet, o candidato deverá proceder da seguinte maneira:
a) acessar o endereço eletrônico http://pmf.fepese.ufsc.br, no período entre as 10h00min do dia 21 de novembro de
2007 até as 18h00min do dia 15 de janeiro de 2008, preencher integralmente o formulário‐requerimento de
inscrição e enviar via Internet;
b) observar as instruções constantes do Edital e no Manual do Candidato disponível no endereço eletrônico:
http://pmf.fepese.ufsc.br;
c) conferir se todos os dados informados estão corretos, em especial os dados do documento de identificação, nome,
endereço etc...
d) imprimir o Comprovante do Requerimento de Inscrição;
e) imprimir o Boleto Bancário referente à taxa de inscrição;
f) utilizar, exclusivamente o boleto bancário gerado pelo sistema, com código de barras específico e providenciar o
pagamento em qualquer agência bancária, posto de auto‐atendimento ou “home banking”, de preferência do
Banco do Brasil, até o dia do dia 15 de janeiro de 2008. *
2.3.3 O comprovante de pagamento da taxa de inscrição deve ser guardado pelo candidato para, posterior comprovação,
caso necessário.
2.3.4 A taxa de inscrição para os cargos de nível superior é de R$ 80,00 (oitenta reais), para os cargos de nível de médio é de
R$ 50,00 (cinqüenta reais), e para os cargos de nível de fundamental completo e de nível fundamental incompleto é de R$
30,00 (trinta reais).
2.3.4.1 As inscrições somente serão aceitas após a FEPESE ser notificada, pelo banco, dos pagamentos das mesmas, sendo
cancelada a inscrição cujo pagamento não tiver sido efetivado por qualquer razão.
2.3.4.2 Será considerada cancelada a inscrição do candidato que efetuar o pagamento da taxa de inscrição com cheque sem
cobertura, cometer outra irregularidade que impossibilite o desconto do respectivo cheque; ou fazer agendamento de
pagamento sem a devida provisão de fundos.
2.3.4.3 Não serão aceitos pagamentos de inscrições por depósito em conta corrente, vale postal, transferência eletrônica,
DOC, DOC eletrônico, ordem de ou por qualquer outra via.
2.3.5. A FEPESE não se responsabilizará por solicitações de inscrição não efetivadas por falhas de comunicação ou fatores de
ordem técnica de qualquer natureza que impossibilitarem a transferência dos dados ou a impressão dos documentos.
2.3.6. Será cancelada a inscrição e eliminado o candidato, a qualquer tempo, por declaração inverídica ou cuja documentação
apresente qualquer irregularidade.
2.3.7 Não será aceita inscrição condicional ou por correspondência.
2.3.8 O candidato ou seu representante legal é inteiramente responsável pela fidedignidade e correção das informações
prestadas por qualquer meio e por elas responderá administrativa, civil e penalmente.
2.3.9 Uma vez efetuada a inscrição, não será aceito pedido de alteração de quaisquer dos dados informados, a não ser o de
mudança de endereço que poderá ser feito por correspondência eletrônica, carta registrada ou pessoalmente na FEPESE até
a data de homologação do presente concurso. Alterações posteriores devem ser encaminhadas à Prefeitura Municipal de
Florianópolis.
2.3.10 A taxa de inscrição não será restituída.
2.3.11 Verificada mais de uma inscrição de um mesmo candidato, será considerada apenas a inscrição mais recente.
2.3.12 Os candidatos são responsáveis pelos dados cadastrais informados no ato da inscrição.
2.4 A inveridicidade de declaração apresentada no Requerimento de Inscrição ou em qualquer documento apresentado à
FEPESE ou Prefeitura Municipal de Florianópolis, verificada a qualquer tempo, implicará no cancelamento da respectiva
inscrição e na eliminação do candidato do Concurso.
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2.5 O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova deverá indicar as condições especiais que
necessita no requerimento de inscrição.
2.6 A declaração de que trata o item 2.5 do presente edital, não se constituí em requerimento para concorrer às vagas
reservadas a portadores de necessidades especiais, nem com elas guarda qualquer relação.
2.7 A solicitação de condições especiais de que trata o subitem 2.5 será atendida obedecendo aos critérios de viabilidade e
de razoabilidade.
3. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
3.1. Às pessoas portadoras de necessidades especiais é assegurado o direito de inscrição neste concurso, desde que suas
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
3.1.1. As vagas relacionadas na tabela abaixo estão incluídas no quadro total de vagas descritas mo subitem 1.3. *
3.1.1. As vagas relacionadas na tabela abaixo estão incluídas no quadro total de vagas descritas mo subitem 1.11. *
3.1.2 Quadro de vagas destinadas aos candidatos portadores de necessidades especiais.
Cargos de Nível Superior
CODIGO
1007
Consultor Jurídico
1017
Farmacêutico
1039
Fisioterapeuta
1026
Nutricionista
1029
Psicólogo

CARGO

Cargos de Nível Médio
CODIGO
CARGO
0701
Assistente Administrativo
0707
Técnico de Enfermagem
0812
Técnico de Higiene Dental
Cargos de Nível Fundamental Completo
CODIGO
CARGO
0311
Atendente de Consultório Odontológico
0102
Auxiliar de Almoxarife
0411
Telefonista
0407
Motorista I
0510
Motorista II

VAGAS RESERVADAS
01
01
01
01
01

VAGAS RESERVADAS
03
06
03

VAGAS RESERVADAS
05
01
01
01
01

3.2. Será considerada deficiência somente aquela conceituada na medicina especializada, de acordo com os padrões
mundialmente estabelecidos, e que se enquadrem nas categorias descritas no Decreto Federal nº 3.298/99, na Lei Estadual
12.870/04 e na Lei nº 7.853/1989.
3.3. Para a inscrição no concurso, o portador de necessidades especiais deverá declarar sua deficiência e assinalar, no espaço
apropriado constante do Requerimento de Inscrição, as condições especiais que necessitar para realizar a prova.
3.4. O candidato portador de deficiência visual que solicitar à FEPESE provas e o cartão resposta com letras ampliadas,
receberá as provas e o cartão‐resposta com tamanho de letra correspondente à fonte 24, cabendo ao candidato sua leitura e
marcação das respostas no respectivo cartão.
3.5. A declaração de deficiência, para efeito de inscrição e realização das provas, não substitui, em hipótese alguma, a
avaliação para fins de aferição da compatibilidade ou não da deficiência física que julgará a aptidão física e mental
necessárias para contratação do candidato.
3.6. O candidato portador de necessidades especiais deverá entregar, para concorrer à vaga de deficiente, pessoalmente ou
por intermédio de procurador, no período compreendido entre as 10h do dia 21 de novembro de 2007 às 16h do dia 2 de
janeiro de 2008 na FEPESE – Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio‐Econômicos, localizada no Campus Professor João David
Ferreira Lima, da Universidade Federal de Santa Catarina ‐ UFSC, Trindade – Florianópolis‐SC, o Atestado para Caracterização
de Pessoa Portadora de Deficiência, conforme modelo constante do Anexo I.
* Alterado pelo 1º Termo Aditivo

Página 8 de 39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 004/07
3.6. O candidato portador de necessidades especiais deverá entregar, para concorrer à vaga de deficiente, pessoalmente ou
por intermédio de procurador, no período compreendido entre as 10h do dia 21 de novembro de 2007 às 16h do dia 15 de
janeiro de 2008 na FEPESE – Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio‐Econômicos, localizada no Campus Professor João David
Ferreira Lima, da Universidade Federal de Santa Catarina ‐ UFSC, Trindade – Florianópolis‐SC, o Atestado para Caracterização
de Pessoa Portadora de Deficiência, conforme modelo constante do Anexo I.
3.6.1 Excepcionalmente, nos dias 24 e 31 de dezembro de 2007 o horário de atendimento será das 07h:30min as 13horas, e
nos dias 26, 27 e 28 de dezembro de 2007 o horário de atendimento será das 13horas as 19horas.
3.6.2 O candidato também poderá remeter o Atestado para Cararcterização de Pessoa Portadora de Deficiência, pelos
correios via SEDEX para: FEPESE ‐ CONCURSO SAÚDE ‐ PMF, CAIXA POSTAL 5067, CEP 88.040‐900 ‐ Trindade, Florianópolis –
SC, até o dia do dia 2 de janeiro de 2008 respeitando o horário das agências dos correios.
3.6.1 Excepcionalmente, nos dias 24 e 31 de dezembro de 2007, não haverá atendimento externo na FEPESE. Nos dias 26 e
27 dezembro de 2007 o horário de atendimento na FEPESE será das 13horas as 19horas e no dia 28 de dezembro de 2007 o
horário de atendimento será das 7h30mim as 12horas.
3.6.2 O candidato também poderá remeter o Atestado para Caracterização de Pessoa Portadora de Deficiência, pelos
correios via SEDEX para: FEPESE ‐ CONCURSO ‐ PMF, CAIXA POSTAL 5067, CEP 88.040‐900 ‐ Trindade, Florianópolis – SC, até
o dia 15 de janeiro de 2008 respeitando o horário das agências dos correios.
3.7. Os atestados médicos, a que alude o subitem 3.6 deverão obrigatoriamente apresentar data de emissão igual ou
superior a data de publicação deste Edital.
3.8. O candidato portador de deficiência submeter‐se‐á, quando convocado, a exame perante comissão interdisciplinar
credenciada pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, que verificará a existência da deficiência declarada no Requerimento
de Inscrição, bem como de sua compatibilidade com o exercício das atribuições do cargo e terá decisão terminativa sobre:
a) qualificação do candidato como deficiente ou não, e
b) o grau de deficiência capacitante ou não para o exercício do cargo.
3.8. O candidato portador de deficiência submeter‐se‐á, quando convocado, a exame perante comissão interdisciplinar
credenciada pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, que verificará a existência da deficiência declarada no Requerimento
de Inscrição, bem como de sua compatibilidade com o exercício das atribuições do cargo e terá decisão terminativa sobre:
a) qualificação do candidato como deficiente ou não, e
b) o grau de deficiência capacitante ou não para o exercício do cargo.
3.8.1. A convocação para o exame a que se refere o item 3.8. será feita através de convocação por e‐mail indicado pelo
candidato no ato da inscrição e nota que será publicada no endereço eletrônico do concurso: http://pmf.fepese.ufsc.br
3.9. A inobservância de qualquer uma das exigências acima, determinará a perda do direito da vaga reservada a candidatos
portadores de necessidades especiais, sendo a sua inscrição homologada como candidato não portador de deficiência.
3.10. O candidato portador de necessidades especiais participará deste concurso em igualdade de condições aos demais
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, horário de início, data, local de
aplicação e nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
3.10.1. O candidato portador de necessidades especiais que necessitar de tempo adicional para realização das provas, deverá
requerê‐lo à FEPESE, com justificativa, quando da sua inscrição, no Requerimento de Inscrição.
3.11. A solicitação de condições diferenciadas será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
3.12. Os candidatos portadores de necessidades especiais aprovados serão convocados para efeito de nomeação e posse,
segundo a ordem específica de classificação.
3.13. Não provida qualquer uma das vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, por falta de candidatos ou
por reprovação no concurso, será ela preenchida pelos demais candidatos, observada a ordem de classificação.
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4. DA HOMOLOGAÇÃO
4.1. Das inscrições
4.1.1 As inscrições que preencherem todas as condições deste edital serão homologadas e deferidas pela autoridade
competente da Secretaria Municipal da Administração. A relação das inscrições homologadas estará disponível no endereço
eletrônico http://pmf.fepese.ufsc.br.
4.1.2. No mesmo endereço eletrônico será divulgada a relação das inscrições que não forem homologadas.
4.2 Para tomar conhecimento das informações referentes à sua inscrição o candidato deverá acessar o endereço eletrônico:
http://pmf.fepese.ufsc.br e indicar o seu número de inscrição e o número do seu CPF.
4.3 Em caso de divergência entre os dados publicados no ato de homologação e os informados no Requerimento de
Inscrição, o candidato deverá protocolar na FEPESE, localizada no Campus Professor João David Ferreira Lima, da
Universidade Federal de Santa Catarina ‐ UFSC, Trindade, Florianópolis, SC, das 8h30min às 17h, até 48 (quarenta e oito)
horas após a divulgação da homologação das inscrições, requerimento em que deverão ser informados nome e número da
inscrição e discriminados os dados divergentes.
5. DA PROVA
5.1. A prova escrita para os cargos de nível médio e de nível superior será composta de 50(cinqüenta) questões objetivas,
com 5 (cinco) alternativas de respostas cada uma, sendo que apenas 1 (uma) estará correta, versando sobre as ementas
constantes no programa constante do Anexo II do presente edital.
5.1.1. A prova escrita para os cargos de nível médio e superior constará de:
a) Questões de conhecimentos gerais: 15 (quinze) questões e;
b) Questões de conhecimentos específicos: 35 (trinta e cinco) questões.
5.1.2 A prova escrita para os cargos de nível fundamental completo e nível fundamental incompleto será composta de 40
(quarenta) questões objetivas, com 5 (cinco) alternativas de respostas cada uma, sendo que apenas 1 (uma) estará correta,
versando sobre as ementas constantes no programa constante do Anexo II do presente edital.
5.1.3 A prova escrita para os cargos de nível fundamental completo e nível fundamental incompleto constará de:
a) Questões de conhecimentos gerais: 15 (quinze) questões e;
b) Questões de conhecimentos específicos: 25 (trinta e cinco) questões. *
b) Questões de conhecimentos específicos: 25 (vinte e cinco) questões. *
5.2. A prova escrita para todos os cargos será realizada no dia 2 de março de 2007 e terá duração total de 4 (quatro) horas
com início às 14 horas. *
5.2. A prova escrita para todos os cargos será realizada no dia 16 de março de 2008 e terá duração total de 4 (quatro) horas
com início às 14 horas. *
5.2.1 O local da prova será divulgado no endereço eletrônico http://pmf.fepese.ufsc.br, a partir do dia 11 de fevereiro de 2007. *
5.2.1 O local da prova será divulgado no endereço eletrônico http://pmf.fepese.ufsc.br, a partir do dia 07 de março de 2008.*
5.2.2. O acesso aos locais de prova será permitido com a antecedência de 45 (quarenta e cinco) minutos.
5.3. Para a entrada nos locais de prova, os candidatos deverão apresentar o documento de identidade usado na inscrição,
não sendo aceitos quaisquer outros documentos ou cópias autenticados ou não.
5.3.1. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de
Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos
fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte válido; certificado de reservista; carteiras
funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal ou estadual, valham
como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto).
5.3.2. Caso, no dia de realização da prova o candidato esteja impossibilitado de apresentar, documento de identidade
original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão
policial expedido no máximo há 30 (trinta) dias da data da prova.
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5.3.3. Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, protocolos ou qualquer outro documento
não mencionados no sub‐item 5.3.1.
5.3.4. A não apresentação de documento de identidade original, nos termos do item 53 ou do documento previsto no item
5.3.2., impedirá o acesso do candidato ao local de prova e implicará na sua eliminação automática do concurso.
5.3.5 A FEPESE poderá a qualquer momento do concurso verificar a identificação e solicitar a identificação datiloscópica do
candidato.
5.3.6. O candidato declara expressamente concordar em ser submetido a inspeção física ou através de equipamentos
eletrônicos, em qualquer local onde se realizar a prova, com a finalidade de se evitar fraude e manter a lisura do concurso.
5.4 No dia de realização da prova não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação da prova e/ou pelas
autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo e aos critérios de avaliação da prova.
5.5 Durante a realização das provas é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o porte e uso de
relógios analógicos ou digitais, aparelhos celular, pagers, palms e qualquer outro equipamento mecânico, elétrico ou
eletrônico. Também não são permitidos alimentos e bebidas e fumo no local de prova, bem como o uso de chapéus, bonés
ou qualquer outra cobertura e o uso de óculos escuros e ou espelhados (salvo por indicação médica que deverá ser
apresentada pelo candidato).
5.6 Os telefones celulares e demais equipamentos devem ser entregues desligados aos fiscais da sala, antes do inicio da
prova.
5.7. A recusa do candidato em atender o disposto nos itens 5.5 e 5.6 do presente edital, bem como o porte e ou uso de
qualquer dos equipamentos descritos naqueles itens em qualquer lugar do estabelecimento em que se realizar o concurso,
até o momento em que o candidato entregar a sua prova, implicará na atribuição de nota zero (0) e na eliminação
automática do concurso, mesmo que a prova seja entregue.
5.8 Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para a prova escrita, nem a realização de prova fora do horário e
local marcados para todos os candidatos.
5.9 Será atribuída nota 0 (zero) às respostas de questão(ões) que contenha(m):
a)
b)
c)
d)

emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(eis);
mais de uma opção de resposta assinalada;
espaço não assinalado (s) no cartão‐resposta;
cartão‐resposta preenchido fora das especificações contidas no mesmo, ou seja, preenchido com caneta
esferográfica de tinta cuja cor for diferente de azul ou preta, ou, ainda, com marcação diferente da indicada no
modelo previsto no cartão.
5.10. As letras correspondentes às respostas assinaladas, nas questões da prova escrita objetiva, deverão ser transcritas
(marcadas) nos locais e com o tipo de marcação determinados no cartão‐resposta, com caneta esferográfica de tinta preta
ou azul.
5.11 A prova escrita objetiva será corrigida com base na marcação feita pelo candidato no cartão‐resposta, não se
constituindo o caderno de questões o local e ou documento hábil para registro de respostas, sendo que qualquer marcação
nele feita é nula e não será considerada, o que o candidato declara ter conhecimento e concordar.
5.12 Será aprovado na prova escrita objetiva, o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis).
5.13 O candidato, ao encerrar a prova, deverá entregar ao fiscal de prova/sala, o cartão‐resposta e o caderno de prova, sob
pena de ter sua prova anulada e ser automaticamente eliminado do concurso.
5.14. O candidato somente poderá retirar‐se da sala de prova após uma hora do seu início.
5.14.1 Os dois últimos candidatos que restarem em cada sala de prova somente poderão entregar as suas provas e o cartão‐
resposta e retirar‐se do local simultaneamente.
5.15. A prova escrita será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), sendo, as notas, expressas com 2 (duas) decimais,
sem arredondamento.
5.16. A Prefeitura Municipal de Florianópolis e a FEPESE não assumem quaisquer responsabilidades quanto ao transporte,
alimentação, alojamento e/ou hospedagem dos candidatos no concurso.
* Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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5.17 A Prefeitura Municipal de Florianópolis e a FEPESE não assumem qualquer responsabilidade sobre roubos e ou furtos de
pertences ou veículos dos candidatos ou atos de terceiros que vierem a ser cometidos nos locais onde se realizarão as
provas.
5.18 O gabarito provisório e o caderno de questões da prova serão divulgados na Internet no endereço eletrônico
http://pmf.fepese.ufsc.br., a partir das 19h00min, do dia da realização da prova.
6. DA PROVA DE TÍTULOS.
6.1 A Prova de Títulos será aplicada exclusivamente para os candidatos aos cargos com exigência de ensino superior.
6.1.1 A Prova de Títulos constará da avaliação dos diplomas de cursos de Doutorado, Mestrado e ou Especialização (lato‐
sensu) em área de conhecimento compatível com a área de formação profissional em que o candidato se inscreveu.
6.2 Para participar da Prova de Títulos os candidatos deverão entregar, pessoalmente ou por procurador com mandato
específico para tal, fotocópias autenticadas, em uma única via, dos diplomas de cursos de Doutorado, Mestrado ou de
Especialização (lato sensu), juntamente com uma cópia do Requerimento de Inscrição, no período compreendido entre o dia
21 de novembro de 2007 até às 18h do dia 02 de janeiro de 2008. Tais documentos devem ser entregues na FEPESE,
localizada no Campus Professor João David Ferreira Lima, da Universidade Federal de Santa Catarina ‐ UFSC, Trindade –
Florianópolis–SC da 08h30min às 18h.
6.2.1 Excepcionalmente, nos dias 24 e 31 de dezembro de 2007 o horário de atendimento será das 07h:30min as 13horas, e
nos dias 26, 27 e 28 de dezembro de 2007 o horário de atendimento será das 13horas as 19horas. *
6.2 Para participar da Prova de Títulos os candidatos deverão entregar, pessoalmente ou por procurador com mandato
específico para tal, fotocópias autenticadas, em uma única via, dos diplomas de cursos de Doutorado, Mestrado ou de
Especialização (lato sensu), juntamente com uma cópia do Requerimento de Inscrição, no período compreendido entre o dia
21 de novembro de 2007 até às 18h do dia 15 de janeiro de 2008. Tais documentos devem ser entregues na FEPESE,
localizada no Campus Professor João David Ferreira Lima, da Universidade Federal de Santa Catarina ‐ UFSC, Trindade –
Florianópolis–SC da 08h30min às 18h.
6.2.1 Excepcionalmente, nos dias 24 e 31 de dezembro de 2007, não haverá atendimento externo na FEPESE. Nos dias 26 e
27 dezembro de 2007 o horário de atendimento na FEPESE será das 13horas as 19horas e no dia 28 de dezembro de 2007 o
horário de atendimento será das 7h30mim as 12horas. *
6.3 Somente serão aceitos para a Prova de Títulos, os diplomas de curso de Mestrado e/ou Doutorado em curso credenciado
pela CAPES diploma ou certificado de Curso de Especialização, emitido de acordo com a Resolução 01/ CNE/ CES de 3 de abril
de 2001, acompanhado de Histórico Escolar ou certificado de conclusão de Programa de Residência Médica emitido de
acordo com a Resolução CNRM n° 02/2005, de 7 de julho de 2005, contendo obrigatoriamente a comprovação de registro
junto à Comissão Nacional de Residência Médica.
6.4 Serão computados, não cumulativamente, os seguintes pontos:

ITEM
1
2
3
4

TÍTULO
DIPLOMA OU CERTIFICADO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO‐SENSU:
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA.
DIPLOMA DE CURSO MESTRADO, COM DEFESA DE DISSERTAÇÃO.
DIPLOMA DE CURSO DE DOUTORADO, COM DEFESA DE TESE.

PONTOS
5,0
5,0
7,0
10,0

6.5 Os documentos comprobatórios da Prova de Títulos não serão aceitos após o encerramento dos prazos previstos por este
Edital.
6.6 Somente serão avaliados os títulos dos candidatos que tenham obtido nota na prova escrita objetiva igual ou superior a
6,0 (seis).
6.7. Nos cargos em que a escolaridade exigida é de especialização a mesma deverá ser comprovada no ato da posse. *
6.7.1. Nos casos a que se refere o item 6.7. o título que comprove a especialização exigida não será pontuado na Prova de
Títulos. *
6.7.2. Nos casos a que se refere o item 6.7 será aceito, na Prova de títulos, comprovante de outro curso de pós‐graduação
além do exigido para o cargo a que se inscreveu. *
* Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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7 DA NOTA FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO
7.1 A nota final dos candidatos a cargos com exigência de curso superior será calculada da seguinte forma:

Primeiro passo: Cálculo da nota da prova escrita objetiva.

NPO

=

( NQCGx

3 ) + ( NQCEx
10

7)

NPO= NOTA DA PROVA ESCRITA
NQCG= NOTA DAS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS
NQCE= NOTA DAS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Segundo passo: Cálculo da nota final.

NF =

( NPOx 8 ) + ( NPTx 2 )
10

NF= NOTA FINAL
NPEO= NOTA DA PROVA ESCRITA
NPT= NOTA DA PROVA DE TÍTULOS
7.2 A nota final dos candidatos a cargos com exigência de nível médio, nível fundamental e nível fundamental incompleto
será a nota obtida na prova escrita objetiva.

NF =

( NQCGx 3) + ( NQCEx 7)
10

NF= NOTA FINAL DA PROVA ESCRITA OBJETIVA
NQCG= NOTA DAS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS
NQCE= NOTA DAS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

7.3 Os candidatos serão classificados por vaga, em ordem decrescente da Nota Final obtida, expressa com 2 (duas) casas
decimais.
7.4. Será considerado aprovado no concurso, o candidato que obtiver Nota Final (NF) igual ou superior a 6,00 (seis inteiros).
7.5. Serão publicadas duas listas de classificados: a primeira conterá a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos
portadores de deficiência; a segunda, somente a pontuação destes últimos, atendendo ao que dispõe a Lei Estadual Nº
12.870/2004.
7.6. Ocorrendo empate na classificação final, aplicar‐se‐á para o desempate, o disposto no parágrafo único, do art. 27, da Lei
Federal nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), considerados os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso, nos termos
do art. 1º, da mencionada Lei.
7.6.1. Para o desempate dos candidatos não amparados pelo subitem anterior, será considerado, sucessivamente, o seguinte
critério:
a) maior número de acertos na prova escrita objetiva de Conhecimento Específico;
b) maior número de acertos na prova escrita objetiva de Conhecimento Geral;
* Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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c)

tiver idade mais elevada.

7.7. A Secretaria Municipal da Administração homologará o resultado final do concurso com a publicação da listagem dos
candidatos aprovados e respectivas classificações.
8. DO RESULTADO
8.1 O Resultado do Concurso e todas as suas etapas serão divulgadas por meio do endereço eletrônico:
http://pmf.fepese.ufsc.br.
9 DA NOMEAÇÃO E POSSE
9.1 As vagas serão preenchidas, observando‐se a ordem de classificação.
9.2 O candidato aprovado e classificado será convocado através de correspondência enviada pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos – ECT, com aviso de recebimento (AR).
9.3 O candidato que não se apresentar na data, local e horário estabelecidos conforme convocação descrita no subitem 9.2
será excluído deste Concurso Público, com exceção dos casos de ausência justificada para tratamento de saúde, situação em
que o candidato ou seu representante legal deverá protocolar, no máximo, até 02 (dois) dias úteis, a contar da data do
recebimento da correspondência, requerimento junto à Secretaria Municipal da Administração.
9.4 O candidato que não tomar posse ou não entrar em exercício no prazo previsto será eliminado do presente concurso.
9.5 Para tomar posse os candidatos deverão apresentar, quando convocados, os documentos solicitados pela Divisão de
Desenvolvimento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, observando‐se também a escolaridade e
exigências de cada cargo, conforme o item 1.3 deste Edital. *
9.5 Para tomar posse os candidatos deverão apresentar, quando convocados, os documentos solicitados pela Divisão de
Desenvolvimento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, observando‐se também a escolaridade e
exigências de cada cargo, conforme o item 1.11 deste Edital. *
9.6 O laudo médico solicitado para a posse será expedido pela Divisão de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da Prefeitura
Municipal de Florianópolis.
9.7 O exame médico admissional consiste na avaliação do candidato, através de exames médicos para averiguar a aptidão
física e mental para o exercício das atribuições do cargo a ser ocupado.
9.8 O exame médico admissional está restrito somente aos candidatos convocados para nomeação.
9.9 O resultado do exame médico será expresso com indicação de “apto ou inapto”, para o exercício da atribuição do cargo.
9.10 A indicação de condição “inapto” será causa obstativa para a contratação do candidato aprovado no concurso.
9.11 A aprovação e classificação neste Concurso não asseguram ao candidato o direito de ingresso automático no Quadro da
Prefeitura Municipal de Florianópolis. A admissão é de competência do Secretário Municipal da Administração, dentro do
interesse e conveniência da Administração Pública, observada a ordem de classificação dos candidatos.
10. DOS RECURSOS
10.1. Caberá recurso:
a) quanto à homologação das inscrições;
b) quanto ao gabarito provisório da prova escrita;
c) quanto à homologação do resultado do concurso.
10.2. Os recursos deverão ser entregues e protocolizados pessoalmente pelo candidato ou por seu procurador, no seguinte
endereço: FEPESE, Campus Universitário Professor João David Ferreira Lima da UFSC, Trindade – Florianópolis – SC, em até 2
(dois) dias úteis, após a publicação dos relatórios descritos nos subitens 10.1.a, b e c, no horário das 09h00min até as
18h:00min. mediante comprovação do pagamento da “Taxa de Recurso”, obtida no endereço
eletrônico :
http://pmf.fepese.ufsc.br.

* Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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10.2.1. O valor da taxa de recurso será de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para os cargos de nível superior e de R$ 15,00 (quinze
reais) para os demais cargos, que será aplicado somente em relação às letras “b” e “c” do subitem 10.1 deste Edital. As
instruções para recolhimento desta taxa deverão ser obtidas no endereço eletrônico, devendo o recolhimento da taxa ser
realizado em qualquer ag~encia bancária, postos de auto‐atendimento ou home baking, preferencialmente no BANCO DO
BRASIL .
10.2.2. A decisão dos recursos, exarada pela Comissão do Concurso, é irrecorrível na esfera administrativa.
10.3. O recurso deverá obedecer ao padrão estabelecido no Manual do Candidato, devendo ser observados, entre outros, os
seguintes requisitos:
a) ser impresso e assinado em duas vias;
b) ser fundamentado, com argumentação lógica e consistente;
c) ser apresentado em folhas separadas, para questões diferentes, quando for o caso.
10.4. Os recursos que não estiverem de acordo com o disposto nos subitens acima serão liminarmente indeferidos.
10.5. Não serão aceitos recursos interpostos por fax‐símile, telex, internet, ou qualquer meio postal, sendo que os
intempestivos serão desconsiderados e os inconsistentes ou em desacordo com o modelo publicado no endereço eletrônico
http://pmf.fepese.ufsc.br , serão indeferidos.
10.6. No caso de erro de publicação na indicação da resposta de uma questão no gabarito provisório, o mesmo será
corrigido.
10.7. Em caso de anulação de questão, o ponto correspondente será atribuído a todos os candidatos que tiverem se
submetido à prova cuja questão for anulada.
12. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
12.1 Delega‐se competência à FEPESE para:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

receber as inscrições e respectivos valores e taxa de recurso;
homologar as inscrições;
elaborar, aplicar, julgar e corrigir a prova escrita;
proceder a avaliação da prova escrita;
receber, julgar e publicar as respostas dos recursos previstos neste Edital
emitir relatórios de classificação dos candidatos;
prestar informações sobre o concurso dentre de sua competência;
atuar em conformidade com as disposições deste edital.

13. DO FORO JUDICIAL
13.1. O foro para dirimir qualquer questão relacionada com o concurso público de que trata este edital, é o da Comarca da
Capital do Estado de Santa Catarina.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Este concurso será válido por 2 (dois) anos, a contar da data de publicação da homologação do seu resultado final,
podendo ser prorrogado, por igual período, a critério da Secretaria Municipal de Administração.
14.2. Não será aceito pedido de reclassificação, na hipótese de o candidato manifestar desinteresse na posse quando
convocado.
14.3. A classificação neste concurso público não assegura ao candidato o direito de contratação automática no quadro de
pessoal da Prefeitura Municipal de Florianópolis.
14.4. Será excluído do concurso, o candidato que:
a) tornar‐se culpado por agressões ou descortesias para com qualquer membro da equipe encarregada de realização
das provas;
b) for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito
ou por qualquer outra forma;
* Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

for flagrado, utilizando‐se de qualquer meio, visando a burlar a prova, ou apresentar falsa identificação pessoal;
ausentar‐se da sala de prova durante a sua realização, sem estar acompanhado de um fiscal;
negar‐se a fazer a identificação datiloscópica quando solicitado pela coordenação local do concurso;
negar‐se a cumprir o que determina ou descumprir as regras contidas neste Edital.
fizer, em qualquer fase ou documento declaração falsa ou inexata;
não mantiver atualizado seu endereço. Em caso de alteração do endereço informado na inscrição, o candidato
deverá encaminhar documento ou comparecer à Secretaria da Administração da Prefeitura Municipal de
Florianópolis, junto à Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos, à Rua Conselheiro Mafra, 656 – Centro –
2o andar – sala 204, ou através do e‐mail ddrh@pmf.sc.gov.br , indicando seu cargo, número de inscrição, número
da identidade e CPF, fazendo menção expressa que se relaciona ao Concurso Público objeto deste Edital.

14.5. A inscrição do candidato implicará conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas neste edital.
14.6. O Edital na sua íntegra será publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no endereço eletrônico do
concurso: http://pmf.fepese.ufsc.br.
14.7. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar o atendimento
especial para esse fim, deverá levar um (a) acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será
responsável pela guarda da criança.
14.7.1 Não é permitida a permanência nos locais de prova de acompanhantes dos candidatos, mesmo que filhos menores e
ou seus cuidadores, a não ser lactentes nas condições estipuladas no item 14.7.
14.8. Os casos não previstos serão resolvidos, conjuntamente, pelas Comissões de Concurso da FEPESE e da Prefeitura
Municipal de Florianópolis.

Florianópolis, 20 de novembro de 2007.

CONSTÂNCIO ALBERTO SALLES MACIEL
Secretário Municipal de Administração
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ANEXO I

ATESTADO PARA CARACTERIZAÇÃO DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

Atesto, em cumprimento a Lei n° 7853, de 24 de outubro de 1989 e do Decreto n° 3298/99 de 20 de
dezembro
de
1999,
que
o(a)
Sr.(a)_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
portador do RG n° ________________________, nascido em ___/ ____________/ de_______, foi
devidamente avaliado clinicamente enquadrando‐se, segundo o Artigo 4°, do Decreto 3298/99, na
seguinte categoria:
1. ( )
deficiência física
2. ( )
deficiência auditiva
3. ( )
deficiência visual
4. ( )
deficiência mental
5. ( )
múltipla
6. ( )
Outras
CID_______________________________________________________________________

Local:______________________________ Data: ________/ ___________/ _____________

__________________________________________________________________________
Assinatura do Médico

Nome do Médico:____________________________________________________________
CRM Nº ______________________________

Declaro ter recebido cópia deste atestado e autorizo a declaração do CID/ diagnóstico correspondente à
minha deficiência.

__________________________________________________________________________
Assinatura do (a) candidato (a)

* Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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ANEXO II
EMENTAS
ENSINO SUPERIOR
CONHECIMENTOS GERAIS (15 QUESTÕES)
LÍNGUA PORTUGUESA. Compreensão e interpretação de texto(s). Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pronomes:
emprego, forma de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e
verbal. Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo.
Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal. Redação Oficial: formas
de tratamento, tipos de discursos, correspondência oficial.
MATEMÁTICA. Números inteiros, racionais (fracionários e decimais) e reais: operações e propriedades. Números e grandezas
proporcionais; razões e proporções, divisão proporcional, regras de três simples e composta. Porcentagem, juros simples e
compostos. Sistemas de medida: área, volume, massa, capacidade, tempo, sistema monetário brasileiro. Funções algébricas.
Equações e inequações: de 1º e 2º graus, problemas.
ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS, ECONÔMICOS E SOCIAIS. Santa Catarina: localização, área, população, economia,
síntese histórica (ocupação territorial: povoamento inicial, povoamento, Povoamento Vicentista, Povoamento Açoriano,
Conquista do Planalto e do Oeste; a Invasão Espanhola, a República Juliana, Guerra do Contestado), cultura e folclore.
Florianópolis: localização, área, população, economia, síntese histórica (fundação, desenvolvimento econômico e social nos
séculos XIX, XX e XXI, Revolução Federalista), cultura e folclore. *
LÍNGUA PORTUGUESA. Compreensão e interpretação de texto(s). Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pronomes:
emprego, forma de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e
verbal. Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo.
Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal. Redação Oficial: formas
de tratamento, tipos de discursos, correspondência oficial.
MATEMÁTICA. Números inteiros, racionais (fracionários e decimais) e reais: operações e propriedades. Números e grandezas
proporcionais; razões e proporções, divisão proporcional, regras de três simples e composta. Porcentagem, juros simples e
compostos. Sistemas de medida: área, volume, massa, capacidade, tempo, sistema monetário brasileiro. Funções algébricas.
Equações e inequações: de 1º e 2º graus, problemas.
ESTUDOS SOCIAIS. Brasil: localização, área, Estados e capitais, população, limites, economia, síntese histórica (ocupação
territorial, processo de independência, primeiro Império, período regencial, segundo Império, período republicano).
Atualidades: questão ambiental, problemas sociais, situação econômica atual, Mercosul.
INCLUÍDO
LEGISLAÇÃO.LEI COMPLEMENTAR CMF ‐ N° 063/2003 – dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de
Florianópolis e suas alterações ‐ Titulo II ‐ Capitulo I e II; Titulo IV; Titulo V ‐ capitulo I, Titulo VII ‐ Capitulo I, II, III, IV, V e VI.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (35 QUESTÕES)
ADMINISTRADOR ‐ Noções sobre princípios orçamentários e contábeis: Plano Plurianual; Lei de Diretrizes Orçamentárias; Lei
Orçamentária Anual; Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei 4.320/64 – Contabilidade Pública. Noções sobre processo
orçamentário: Elaboração; Estudo e Aprovação; Execução Orçamentária; Alteração Orçamentária; Avaliação. Noções sobre
licitações: Legislação Atual; Modalidade/Tipos de Licitação; Pregão/Compras; Dispensa de Licitação; Edital; Comissões;
Formalização de Contratos; Noções sobre Gestão Patrimonial; Bens Móveis; Imóveis; Semoventes; Alienação de Bens Móveis.
Noções sobre convênios, contratos e ajustes: Instrução Normativa Secretaria do Tesouro Nacional Nº 01 de 15/01/1997;
Requisitos para Celebração de Convênios; Plano Anual de Trabalho; Metas e Ações; Prestação de Contas. Noções sobre
gestão patrimonial: Bens Móveis; Imóveis; Semoventes; Alienação de Bens Móveis. Noções sobre gestão de pessoas:
Legislação Trabalhista; Elaboração Folha de Pagamento e recolhimento de Encargos Sociais; Incorporação, integração,
movimentação; desligamento de pessoal; Organização e atualização de cadastro dos empregados; Controle e registro de
benefícios aos empregados. Noções sobre administração: Planejamento estratégico; Princípios do desenvolvimento
organizacional; Elaboração e acompanhamento de projetos; Sistemas de informação; Modelagem de processos; Técnicas de
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aperfeiçoamento de processos; Gerenciamento da qualidade; Marketing; Sistemas Integrados de Gestão; Gestão do
conhecimento; Responsabilidade social.
ANALISTA DE SISTEMAS ‐ Análise e projeto orientado a objetos: Principais conceitos de orientação a objetos, UML (Unified
Modeling Language), Modelagem de classes e pacotes, Modelagem de casos de uso, Modelagem temporal (estados,
seqüência, atividades, colaboração). Lógica de programação: Algoritmos, Estruturas de dados, Constantes e variáveis,
Comandos de entrada e saída, Estruturas seqüenciais, condicionais e de repetição, Vetores e matrizes. Programação
orientada a objetos: Objetos, Classes, Métodos, Mensagens, Herança, Polimorfismo, Encapsulamento, Agregação, Pacotes,
Tratamento de exceção, Interfaces gráficas, Applets, Acesso a banco de dados. Linguagem de programação java para
ambiente web. Conhecimento de html, flash, xml, css, javascript. Linguagem de consulta estruturada sql: DML (Data
Manipulation Language), DDL (Data Definition Language), PL/SQL. Modelagem de dados: Modelo de Entidade‐
relacionamento, Normalização, Modelagem Dimensional (fatos, dimensões, granularidade, snowflake). Banco de dados:
Conceitos e fundamentos, Sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais e Objeto‐relacionais, Mapeamento do
modelo conceitual‐lógico para o projeto físico, Conceitos de Administração de Dados e Repositórios de Dados, Restrições de
integridade, Gatilhos, Procedimentos armazenados, Funções, Cursores, Tratamento de exceções, Instancia e esquemas,
Backup e Recuperação, Tunning de aplicação. Noções de processos de desenvolvimento de software: RUP (Rational Unified
Process), XP (Extreme Programming), MDA (Model Driven Architecture). Princípios de engenharia de software: Gerência de
projetos de software, Analise e gerencia de requisitos, Modelagem de processos de negócio, Qualidade de software:
processo e produto, Verificação e validação de software, Gerência de Configurações, Métrica de software: FPA (Function
Point Analysis), UCP (Use Case Point), Ferramentas CASE. Princípios de data warehouse: definição e características,
abordagens de implentação, Extração, limpeza e carga de dados, OLAP (OnLine Analythical Processing). Princípios de
arquitetura de sistemas: arquiteturas multicamadas, arquitetura cliente‐servidor, arquitetura de banco de dados distribuído,
arquitetura de objetos distribuídos, arquitetura de aplicações Web. Conceitos de segurança da informação: segurança física,
segurança lógica, criptografia, assinatura digital, mecanismos de autenticação.
Noções de redes de comunicação de dados: tipos e topologias de redes de computadores, Internet, Intranet, Extranet.
Conceitos de sistemas operacionais: sistemas operacionais de redes, Sistemas operacionais das famílias Windows e Linux.
ANALISTA DE SISTEMAS ‐ ADMINISTRADOR DE REDES‐ Configurações de TCP/IP. Criação e configuração de consoles (MMC).
Partição primária / entendida, montagem de volume com unidade simples. Montagem de volume com unidade / caminho,
definição de permissão de acesso à raiz da unidade NTFS. Controle de cotas com atribuição de valores de cota padrão.
Configuração de controle de acesso a pastas por ACL (Access Control List). Domínios (Configuração e manutenção). ACTIVE
DIRECTORY (instalação e configuração). ISA Server (instalação e configuração). Rotinas de Backup incremental. LINUX (RED
HAT, DEBIAN E FEDORA) Apache (instalação e manutenção). Squid (instalação e manutenção) Samba (instalação e
manutenção) DHCP (instalação e manutenção) IPTABLES (instalação e manutenção) Posfix (instalação e manutenção) Shell
Script (conhecimento intermediário) Acesso via SSH. Rotinas de Backup incremental. HARDWARE Conhecimentos avançados
em roteadores e switches (instalação e configuração), unidades de Backup, no‐break ’s e demais equipamentos que
interajam direta ou indiretamente com a estrutura da rede.
ARQUITETO ‐ Conhecimentos gerais de arquitetura e urbanismo. Conhecimentos específicos de AutoCad; Conhecimentos
específicos referentes ao município tais como: Lei Orgânica, Plano Diretor, Código de Obras, Lei de Zoneamento, Lei de
Parcelamento do Solo, Código de Posturas Municipais; Conhecimentos gerais de arquitetura e Meio Ambiente, Legislação
Ambiental Municipal, Estadual e Federal.
ASSISTENTE SOCIAL ‐ Política Nacional de Assistência Social; SUAS ‐ Sistema Único da Assistência Social; LOAS – Lei 8742/93
(Lei Orgânica da Assistência Social); Família, Rede, Laços e Políticas Públicas; Violência Doméstica; Estatuto do Idoso, Estatuto
da Criança e do Adolescente; Código de Ética Profissional do Assistente Social (Lei Federal nº 8668/93); Programas
Governamentais de Transferência de Renda. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde –
princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária;
Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e programação local de saúde. *
ASSISTENTE SOCIAL: Política Nacional de Assistência Social; SUAS: Sistema Único da Assistência Social; LOAS – Lei 8742/93
(Lei Orgânica da Assistência Social); Família, Rede, Laços e Políticas Públicas; Violência Doméstica; Estatuto do Idoso, Estatuto
da Criança e do Adolescente; Código de Ética Profissional do Assistente Social (Lei Federal nº. 8662/93); Programas
Governamentais de Transferência de Renda. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde–princípios
e diretrizes, controle social. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação
atual, medidas e controle de tratamento. *
BIÓLOGO ‐ Eritrogênese; Leucogênese; Imunohematologia; Métodos diagnósticos utilizados para detecção de antígenos
anticorpos; Métodos diagnósticos utilizados para detecção da função imune celular; Mecanismos protetores envolvidos na
resposta imune a agentes infecciosos; Reações de hipersensibilidade; Métodos laboratoriais para identificação de:
protozoários intestinais, helmintos intestinais, parasitas do sangue e dos tecidos; Características morfológicas para
* Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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identificação de larvas; Introdução a coleta de material; Metabolismo glicídico; Metabolismo lípidico; Metabolismo protéico;
Urina – Mecanismo de formação; Hemostasia; Enzimologia Clínica; Diagnóstico laboratorial; Das doenças infecciosas
bacterianas; Métodos bacteriológicos de rotina no laboratório de análises clínicas; Identificação laboratorial das principais
bactérias e importância na clínica médica; Diagnóstico laboratorial de dermatomicoses, saprofitárias e dermatofitoses;
Diagnóstico laboratorial das micoses sistêmicas e oportunistas; Sorologia das micoses pulmonares; Noções gerais de
citologia; Citologia dos líquidos cavitários; Citologia do líquido cel rraquiano (LOR); Líquido Seminal ; Citologia Hormonal pela
Colpocitologia (Citologia Esfoliativa); Citologia Oncótica pela Colpocitologia (Citologia Esfoliativa); Citologia das secreções e
excreções.
CONSULTOR JURÍDICO ‐ Direito Constitucional: Constituição: supremacia da Constituição; aplicabilidade e interpretação das
normas constitucionais; vigência e eficácia das normas constitucionais; classificação das normas constitucionais; classificação
das constituições. Direitos e garantias fundamentais: direitos sociais; direitos políticos; partidos políticos; direitos de
nacionalidade; tutela constitucional dos direitos e das liberdades. Organização do Estado brasileiro: União, estados
federados, municípios, Distrito Federal e territórios; organização político‐administrativa; repartição de competências. Da
Administração Pública: disposições gerais; servidores públicos; dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos
Territórios. 5. Do Poder Judiciário: disposições gerais; do Supremo Tribunal Federal; dos Tribunais superiores; dos Tribunais e
Juízes eleitorais e militares. Das funções essenciais à justiça: do Ministério Público; da Advocacia Pública; da Advocacia e da
Defensoria Pública. Dos orçamentos: o orçamento público: elaboração, acompanhamento, fiscalização, créditos adicionais,
créditos especiais, créditos extraordinários, créditos ilimitados e suplementares; plano plurianual; projeto de lei
orçamentária anual: elaboração, acompanhamento e aprovação; princípios orçamentários; diretrizes orçamentárias;
orçamentos anuais. Ordem econômica e financeira: princípios gerais da atividade econômica; tributação e orçamento. Direito
Administrativo: Ato administrativo: conceito; requisitos; atributos; classificação; espécies e invalidação; anulação e revogação
e prescrição. Controle da administração pública: controle administrativo; controle legislativo; controle judiciário; domínio
público; bens públicos: classificação, administração e utilização. Contratos administrativos: conceito; peculiaridades;
controle; formalização; execução; inexecução; licitação: princípios, obrigatoriedade, dispensa, exigibilidade, procedimentos,
modalidades. Contratos de concessão de serviços públicos. Contratos de gestão. Agentes administrativos: investidura e
exercício da função pública. Princípios básicos da administração: responsabilidade civil da administração: evolução
doutrinária e reparação do dano; enriquecimento ilícito; uso e abuso de poder; sanções penais e civis; improbidade
administrativa. Serviços públicos: conceito; classificação; regulamentação; formas e competência de prestação; concessão e
autorização dos serviços públicos. Organização administrativa: administração direta e indireta, centralizada e
descentralizada; autarquias; fundações; empresas públicas; sociedades de economia mista. Direito Civil: Lei de Introdução ao
Código Civil: pessoas naturais e jurídicas, personalidade, capacidade, direitos de personalidade. Obrigações: modalidades;
efeitos; extinção; inadimplemento; transmissão; contratos; obrigações por atos ilícitos; espécies de contratos;
responsabilidade civil. Dos bens. Dos fatos e atos jurídicos. Do negócio jurídico. Prescrição e decadência. Direito Tributário: O
Estado e o poder de tributar. Direito tributário: conceito e princípios. Tributo: conceito e espécies. Código Tributário
Nacional: Impostos; Taxas; Normas gerais de direito tributário. Obrigação tributária: conceito; espécies; fato gerador
(hipótese de incidência); sujeitos ativo e passivo; solidariedade; capacidade tributária; domicílio tributário. Crédito tributário:
conceito; natureza; lançamento; revisão, suspensão, extinção e exclusão; prescrição e decadência; repetição do indébito.
Sistema Tributário Nacional: princípios gerais. Limitações do poder de tributar. Impostos da União. Impostos dos estados e do
Distrito Federal. Impostos dos municípios. Repartição das receitas tributárias. Dívida ativa e certidões negativas.
CONTADOR ‐ Princípios básicos de contabilidade: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício;
Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados; Plano de Contas Simplificado; Balancete: movimentação das contas,
apuração de saldos, contas patrimoniais e de resultado; Escrituração; Operações com Mercadorias: Estoques e Apuração de
Custos; Análise e interpretação das demonstrações contábeis e análise por meio de índices. Noções básicas sobre direito
tributário: Sistema Tributário Nacional; Competência Tributária da União, dos Estados e dos Municípios; Tributo: conceito,
espécies, impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições sociais ou parafiscais.
Fundamentos básicos de auditoria: Auditoria Contábil; Auditoria de Gestão e Operacional; Normas Profissionais do Auditor
Interno – NBC P 3; Normas Técnicas da Auditoria Interna – NCB T 12; Normas Relativas ao parecer; Relatórios de Auditoria
Interna; Finalidades e objetivos da Auditoria Governamental. Noções sobre princípios orçamentários e contábeis: Plano
Plurianual; Lei de Diretrizes Orçamentárias; Lei Orçamentária Anual; Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei 4.320/64 –
Contabilidade Pública. Elaboração e avaliação de fluxo de caixa: Receitas; Contas a Receber; Contas a Pagar; Desembolso –
Custeio/Investimento; Custo Fixo; Custo Variável.
ECONOMISTA ‐ Análise Microeconômica: determinação das curvas de procura; curvas de indiferença; equilíbrio do
consumidor; efeitos preço, renda e substituição; elasticidade da procura; fatores de produção; produtividade média e
marginal; lei dos rendimentos decrescentes e Rendimentos de Escala; custos de produção no curto e longo prazo; custos
totais, médios e marginais, fixos e variáveis; firma no curto e longo prazo; elasticidade da oferta. Estrutura de Mercado:
concorrência perfeita, concorrência imperfeita, monopólio, oligopólio; dinâmica de determinação de preços e margem de
lucro; padrão de concorrência; análise de competitividade; análise de indústrias e da concorrência; vantagens competitivas;
* Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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cadeias e redes produtivas; competitividade e estratégia empresarial. Análise Macroeconômica: sistemas de contas
nacionais; sistema de contas nacionais no Brasil; análise de determinação da renda – Macroeconomia Neoclássica: curva de
oferta de produto e de demanda de trabalho, teoria quantitativa da moeda e o equilíbrio de pleno emprego. Modelo
keynesiano simples, o modelo IS‐LM e o modelo keynesiano completo; abordagem de expectativas racionais; determinantes
do consumo e do investimento; análise de política monetária e fiscal em economias fechadas e abertas sob diferentes
regimes cambiais; dinâmica econômica; funções da moeda; conceitos de oferta e demanda monetária; taxa de juros; Sistema
Financeiro Nacional; instrumentos de política monetária; teorias da inflação. Crescimento Econômico: modelos de
crescimento exógeno e endógeno; Economia Internacional: teoria do comércio. Internacional: vantagens comparativas,
modelo Heckscher‐Ohlin; comércio e desenvolvimento. Regimes Cambiais: fixo, flutuante e regimes intermediários. Balanço
de Pagamentos: estrutura, saldos e formas de financiamento. Instrumentos de Política Comercial: tarifas, subsídios e cotas;
globalização, blocos econômicos regionais e acordos multilateral e bilateral de comércio exterior; o Mercado de Capital
Global. Organismos Internacionais: FMI, BIRD, BID, OMC. Economia do Setor Público: conceito de bem público; funções
governamentais; conceitos gerais de tributação; tendências gerais da evolução do gasto público no mundo. Conceitos básicos
da contabilidade fiscal: NFSP, conceitos nominal e operacional e resultado primário. “Curva de Laffer monetária” e o
financiamento através de senhoriagem; noção de sustentabilidade do endividamento público; evolução do déficit e da dívida
pública no Brasil a partir dos anos 80; Previdência Social; Sistema tributário; Federalismo; Privatização e regulação no Brasil.
Economia Brasileira Evolução da economia brasileira e da política econômica desde o período do “milagre econômico”.
Reformas estruturais da década de 90.Economia brasileira no pós‐Plano Real: concepções, principais problemas, conquistas e
desafios. . O ajuste de 1999. Desenvolvimento Econômico e Social: Transformações do papel do Estado nas sociedades
contemporâneas e no Brasil; desigualdades socioeconômicas da população brasileira. Distribuição da renda: aspectos
nacionais e internacionais; Noções de Economia do Meio Ambiente. Orçamento na Constituição de 1988: Plano Plurianual;
Lei de Diretrizes Orçamentárias; Lei Orçamentária Anual. Auditoria: Princípios e normas de auditoria do Conselho Federal de
Contabilidade; Controles internos; Planejamento dos trabalhos; Papéis de trabalho; Procedimentos de auditoria.
ENFERMEIRO ‐ Bioética; teorias de enfermagem; semiologia; procedimentos técnicos na assistência de enfermagem; práticas
educativas do enfermeiro para a equipe e clientes; Controle da infecção hospitalar; Administração dos serviços de
enfermagem: planejamento e organização na administração e na assistência de enfermagem – competências do enfermeiro.
Estrutura e funcionamento dos serviços de enfermagem; administração de pessoal e de recursos materiais na enfermagem;
manuais de normas, rotinas e procedimentos das ações de enfermagem; auditoria dos serviços e da assistência. Programas
do Ministério da Saúde: atuação do enfermeiro nas ações dos programas de imunização, da mulher, da criança, do
adolescente, do idoso, de DST e AIDS, de hanseníase, de pneumologia sanitária, de hipertensão arterial e diabetes mellitus.
Atuação do enfermeiro na assistência de enfermagem às crianças, adolescentes, adultos e idosos: com intercorrências
clínicas; portadores de doenças transmissíveis; com distúrbios mentais; em situação cirúrgica, no pré, trans e pós operatório;
em situações de emergências e urgências: clínicas, cirúrgicas e traumato‐ortopédicas; com necessidades de terapia intensiva.
Atuação do enfermeiro na assistência à mulher: no planejamento familiar e pré‐natal. na gestação, parto, puerpério,
climatério fisiológico e patológico, nas afecções ginecológicas clínicas e cirúrgicas. Assistência integral à saúde do recém‐
nascido: nos cuidados imediatos e mediatos pós‐parto, nas intercorrências clínicas e cirúrgicas, e em situações de terapia
intensiva. *
ENFERMEIRO: Atuação do Enfermeiro nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Doenças
transmissíveis: medidas preventivas, diagnóstico diferencial; Ética e Código de Deontologia de Enfermagem, Lei do exercício
profissional; Saúde da Criança e do Adolescente ‐ Puericultura, controle de crescimento e desenvolvimento, saúde do escolar
e saúde do adolescente, Intervenções da Enfermagem na assistência à Criança nos aspectos preventivos e curativos: doenças
preveníveis por imunização: vacinas, (rede de frio, via de administração, validade, rede de frio e esquema do M.S); DST –
Doenças Sexualmente Transmissíveis: HIV e AIDS, Prevenção, Transmissão e Tratamento; Sifilis; Cancro mole e duro,
Vulvovaginites; Noções Básicas de: Vigilância epidemiológica e Vigilância Sanitária; Atenção a Saúde da Mulher: Gravidez,
modificações fisiológicas e psicológicas na gestação, gravidez de baixo e alto risco, pré‐natal, puerpério (normal e patológico)
e amamentação; Saúde do Adolescente, Adulto e Idoso ‐ Assistência à Saúde para melhor qualidade de vida: alimentação
saudável, exercícios psicofísicos e controle emocional. Atenção ao adulto: hipertensão arterial, Diabetes, noções de
oncologia; Consulta em enfermagem: Anamnese, exame físico, diagnóstico e tratamento de enfermagem; Atenção a Saúde
em paciente psiquiátrico: Assistência de Enfermagem e controle de medicamentos; Papel do enfermeiro no processo de
educação em saúde: importância, métodos, atuação, resultados. Sistema Único de Saúde: Lei nº. 8.080 de 19/09/90, Lei nº.
8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde ‐ NOB‐SUS de 1996, Norma Operacional da
Assistência à Saúde/SUS ‐ NOAS‐SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar; *
ENFERMEIRO EPIDEMIOLOGISTA ‐ Fundamentos e exercício da enfermagem: Lei do exercício profissional; ética em
enfermagem;. bioética; teorias de enfermagem;semiologia; procedimentos técnicos na assistência de enfermagem; práticas
educativas do enfermeiro para a equipe e clientes; Controle da infecção hospitalar; auditoria dos serviços e da assistência.
Programas do Ministério da Saúde: atuação do enfermeiro nas ações dos programas de imunização, da mulher, da criança,
do adolescente, do idoso, de DST e AIDS, de hanseníase, de pneumologia sanitária, de hipertensão arterial e diabetes
mellitus. Atuação do enfermeiro na assistência de enfermagem às crianças, adolescentes, adultos e idosos:com
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intercorrências clínicas; portadores de doenças transmissíveis; com distúrbios mentais;em situação cirúrgica, no pré, trans e
pós operatório; em situações de emergências e urgências: clínicas, cirúrgicas e traumato‐ortopédicas; com necessidades de
terapia intensiva. Atuação do enfermeiro na assistência à mulher: no planejamento familiar e pré‐natal;. na gestação, parto,
puerpério, climatério fisiológico e patológico, nas afecções ginecológicas clínicas e cirúrgicas. Assistência integral à saúde do
recém‐nascido: nos cuidados imediatos e mediatos pósparto, nas intercorrências clínicas e cirúrgicas, e em situações de
terapia intensiva.Políticas públicas em saúde. Bases epidemiológicas da saúde pública.
ENGENHEIRO CIVIL ‐ Projetos de obras civis: Estruturais (concreto aço e madeira); Fundações; Instalações elétricas e hidro
sanitárias. Especificação de materiais e serviços. Programação de obras: Orçamento e composição de custos unitários,
parciais e totais: levantamento de quantidades; Planejamento e cronograma físico‐financeiro. Acompanhamento de obras.
Construção: Organização do canteiro de obras: execução de fundações (sapatas, estacas e tubulões); Alvenaria; Estruturas e
concreto armado; Aço e madeira; Coberturas e impermeabilização; Esquadrias; Pisos e revestimentos; Pinturas; instalações
(água, esgoto, eletricidade, lógica e telefonia); Etapas de uma obra e descrição de serviços. Fiscalização: Acompanhamento
da aplicação de recursos (medições, emissão de fatura etc.); Controle de materiais (cimento, agregados aditivos, concreto
usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.); Controle de execução de obras e serviços. Noções de drenagem, de
hidráulica, de hidrologia e solos. Noções de segurança do trabalho. Licitações e contratos; Legislação específica para obras de
engenharia civil. Vistoria e elaboração de pareceres. Princípios de planejamento e de orçamento de obras públicas.
Elaboração de orçamentos.
ENGENHEIRO SANITARISTA ‐ Sistema Público de Abastecimento de Água: barragens, captação e adução, ER (Estação e
Recalque), ETA (Estação de Tratamento de Água). Reservatórios. Rede de Distribuição. Dimensionamento e Orçamento.
Sistema de Esgoto Sanitário: coletores, interceptores, emissários, processos de tratamento de esgotos: lodos ativados, filtros
biológicos, lagoas de estabilização, outros, dimensionamento, orçamento. Saúde Pública e Meio Ambiente: a ecologia, os
ecossistemas, cadeia alimentar, ciclos biogeoquímicos da natureza, a biodegradação, nutrição, respiração e fotossíntese, os
impactos ambientais, a poluição e contaminação, as doenças relacionadas com a falta de saneamento, os aspectos
epidemiológicos, indicadores de saúde. Hidráulica: Hidrologia. Ecologia: ecossistemas – conceitos e componentes. Cadeia
alimentar. Ciclos biogeoquímicos da natureza: água, carbono, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Processos de depuração
biológica das águas: autodepuração dos cursos d’água. Parâmetros biológicos. Tratamento de águas residuárias domésticas e
industriais. Processos físico‐químicos de tratamento de efluentes e de água de abastecimento: Parâmetros físico‐químicos.
Tratamento físico‐químicos de águas. Importância do abastecimento de água. A água na transmissão de doenças. Qualidade,
impurezas e características físicas, químicas e biológicas da água, padrões de potabilidade, controle da qualidade da água.
Consumo de água, estimativa de população. Captação de águas superficiais e subterrâneas: tipos de captação, materiais e
equipamentos, dimensionamento, proteção. Adução de água: tipo de adutoras, dimensionamento, materiais empregados,
bombas e estações elevatórias. Reservatórios de distribuição: tipos, localização, dimensionamento. Redes de distribuição:
traçado, métodos de dimensionamento, materiais empregados. Tratamento de água de abastecimento para pequenas e
grandes comunidades: coagulação/floculação, decantação, filtração, oxidação/desinfecção, fluoretação/desfluoretação,
aeração – tecnologias, dimensionamento e composição do tratamento em função da qualidade da água bruta. Sistemas de
coleta de esgotos sanitários: traçado, materiais e equipamentos, dimensionamento, operação e manutenção. Tratamento
coletivo e individual de águas residuárias domésticas: características dos esgotos, processos e grau de tratamento,
tratamento preliminar, tratamento secundário e terciário, tratamento do lodo, reuso da água e disposição no solo.
Tratamento de efluentes industriais: características dos efluentes, tipos de tratamento, dimensionamento, recuperação de
materiais. Drenagem urbana: traçado, materiais, dimensionamento, manutenção. Resíduos sólidos: conceito, classificação,
acondicionamento, coleta, transporte e destino final, limpeza pública. Resíduos hospitalares: armazenamento, coleta,
destino final, normas técnicas aplicáveis. Ecologia e poluição ambiental. Consciência ecológica. A problemática ambiental e o
ambiente de negócios. Uso sustentado de recursos naturais. Licenciamento ambiental. LAP, LAI e LAO. Estudo de Impacto
Ambiental ‐ EIA. O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. Resolução CONAMA 001/86 e 357/05.
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA TRABALHO ‐ Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações;
Higiene do Trabalho; Proteção do Meio Ambiente; Proteção contra Incêndios e Explosões; Gerência de Riscos; Psicologia na
Engenharia de Segurança, Comunicação e Treinamento; Administração Aplicada à Engenharia de Segurança; O Ambiente e as
Doenças do Trabalho; Ergonomia; Legislação e Normas Técnicas; Estatística.
FARMACÊUTICO ‐ Organização de Almoxarifados, avaliação da área física e condições adequadas de armazenamento.
Controle de estoques de medicamentos e material de consumo. Padronização dos itens de consumo. Sistema de compra.
Sistema de dispensação de medicamentos e materiais de consumo. Sistema de distribuição de medicamentos. Farmacologia.
Conceitos: SUS, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Assistência Farmacêutica. Política de medicamentos ‐
legislação para o setor farmacêutico. Educação em saúde ‐ noções básicas. Estrutura física e organizacional e funções da
Farmácia Hospitalar. Seleção de medicamentos, germicidas e correlatos. Programação e estimativas de necessidade de
medicamento. Noções básicas de epidemiologia. Farmacologia clínica e terapêutica. Serviços/centros de informação de
medicamentos. Farmacovigilância e farmacoepidemiologia. A Farmácia Hospitalar no controle de infecção hospitalar.
* Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica. Misturas intravenosas, nutrição parenteral e manipulação de citostáticos.
Controle de qualidade dos produtos farmacêuticos ‐ métodos físicos, químicos, físico‐químicos, biológicos e microbiológicos.
Boas Práticas de Fabricação de Produtos Farmacêuticos. Conhecimentos gerais sobre material médico‐hospitalar. Garantia de
qualidade em farmácia hospitalar. Legislação farmacêutica. Legislação do Sistema Único de Saúde ‐ SUS. Ética Profissional.
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de
saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e
controle de tratamento; Planejamento e programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque estratégico.
FARMACÊUTICO‐BIOQUÍMICO ‐ Farmacotécnica: Conceito das principais formas e operações farmacêuticas; Preparação de
fórmulas oficinais incluídas na Farmacopéia Brasileira; Preparação de fórmulas magistrais; Ensaios de preparações oficinais
incluídas na Farmacopéia Brasileira; Farmacotécnica industrial de comprimidos e drogas; Farmacotécnica industrial de
injetáveis; Identificação macroscópica das principais drogas vegetais de uso corrente; Avaliação química das principais drogas
vegetais contendo princípios alcalóidicos; Laboratório Clínico: Morfologia – Tipos morfológicos fundamentais das bactérias;
Principais modalidades de agrupamentos; Métodos de coloração – Gram Ziehl, e Neisser; Preparação de lâminas coradas;
Exame e recolhimento dos tipos morfológicos; Verificação da motilidade; Exame em gota pendente; Meios de Cultura:
Principais meios de cultura: orgânicos, sintéticos, seletivos e diferenciais; Elementos que entram na composição dos meios
básicos; Técnica geral de preparo dos meios de cultura; Determinação e ajuste de pH, filtração, clarificação e distribuição;
Esterilização: Principais métodos de esterilização e suas aplicações particulares; emprego do calor úmido – autoclave,
fervura, calor fluente, pasteurização e tindalização; Emprego do calor seco, flambagem, forno de Pasteur; Filtrações; Técnica
bacteriológica geral: Semeaduras em vários meios; Reciclagem; Isolamento de colônias; Reações de fixação do complemento:
Reação de Wassermann; Elementos de Wassermann; Antígenos, soro, complemento, sistema hemolítico; Técnica geral da
reação; Generalidades sobre outras reações de fixação de complemento; Exames de material suspeito de Tuberculose e
Hanseníase: Exame direto de escarro, suco gástrico e muco nasal; Exame após homogenização e concentração, cultura e
inoculação em cobaia; Bioquímica: Exame de urina: Caracteres normais; exames químicos e microscópicos do sedimento;
Determinação de cloretos; Determinação de uréia; Determinação de fosfato, de ácido úrico; Exame de sangue: determinação
de glicose, determinação de uréia, determinação de cloretos, índice glóbulo‐plasmático, determinação de cálcio,
determinação de ferro (hemoglobina), determinação de reserva alcalina, padronização e protocolos de medicamentos.
FISIOTERAPEUTA ‐ Fisioterapia: conceito, recursos e objetivos. Reabilitação: conceito, objetivos técnicos e sociais. Trabalho
Interdisciplinar em Saúde, Fisioterapia nos processos incapacitantes no trabalho, nas doenças infectocontagiosas e
crônicodegenerativas. Fisioterapia em: Traumatologia e Ortopedia, Neurologia, Pneumologia, Reumatologia, Queimados,
Cardiologia e Angiologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Geriatria e em UTI Adulto e Infantil. Legislação do Sistema
Único de Saúde ‐ SUS. Ética Profissional. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e
diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária;
Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e programação local de saúde.
FONOAUDIÓLOGO ‐ Conhecimento em Anatomia e Fisiologia (pertencentes à prática fonoaudiológica). Patologia dos Órgãos
da Fala e da Audição. Patologia do Sistema Nervoso Central: Patologia do SNC e suas implicações na comunicação:
Encefalopatias não progressivas. Encefalopatia Crônica Infantil Fixa (Paralisia Cerebral), Disartrias, Dispraxias, Apraxias,
Dislexia. Deficiência Mental. Distúrbio Psiquiátrico.Lingüística Fonética e fonologia. Desenvolvimento Humano: físico e motor,
perceptual e cognitivo. Desenvolvimento do Indivíduo Excepcional: Conceitos Básicos. Aspectos psico‐sociais dos indivíduos
considerados excepcionais. Classificação das excepcionalidades: mental, visual, auditiva e física. Audiologia: Avaliação
audiológica completa. Linguagem Oral: Desenvolvimento da Linguagem Oral: Contribuições das principais teorias
psicolingüísticas: Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e Sociointeracionista (Vygotsky).
Etapas de aquisição da linguagem: fonético‐fonológica; Sintática, Semântica, Pragmática. Linguagem Escrita:
Desenvolvimento da linguagem escrita: Contribuições das principais teorias psicolingüísticas: Comportamental (Skiner);
Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e Sociointeracionista (Vygotsky). Etapas de aquisição da linguagem escrita. Teorias,
Técnicas, Avaliação e Tratamento dos Distúrbios da Comunicação. Fonoaudiologia em Instituição Educacional:
Fonoaudiologia educacional: objetivos, conceitos e papéis. A instituição e a equipe multi e interdisciplinar. Organização dos
serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistema
de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de
tratamento; Planejamento e programação local de saúde.
GEÓGRAFO ‐ Geoprocessamento. Sistema de Informação Geográfica. Sensoriamento Remoto. Fotogrametria. Plano diretor.
Manejo de bacias hidrográficas. Educação Ambiental. Indicadores Ambientais. Recuperação de Áreas Degradadas. Passivos
Ambientais. Licenciamento Ambiental. Avaliação de riscos e impactos ambientais. Zoneamento ecológico‐econômico. Noções
de ecologia. Geografia Humana e Política. Gestão, gerenciamento e manejo de resíduos sólidos domésticos, construção civil,
e de serviços de saúde. Agenda 21. Climatologia. Classificação e características dos solos. Noções de geologia. Parâmetros
geotécnicos dos solos – porosidade, permeabilidade, deformabilidade, etc). Interação solo‐água. Hidrogeologia (aqüíferos,
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zonas de recarga). Processos do meio físico (erosão, escorregamento, assoreamento, inundação, colapso, subsidência).
Poluição do solo, da água e do ar.
JORNALISTA ‐ Teoria da comunicação: a questão da imparcialidade e da objetividade; ética; papel social da comunicação;
planejamento em mídia. Técnicas de produção em comunicação. Gêneros de redação publicitária. Gêneros de redação
jornalística. Diferenças de linguagem entre veículos. Marketing e comunicação: definições, limites e abrangência.
Comunicação institucional, marketing, endomarketing, marketing institucional. Marketing institucional: prevenção,
formação, manutenção e reação no contexto da sociedade. Legislação em Comunicação Social: Código de Ética do
Profissional. Novas tecnologias de comunicação: a vida digital.
MÉDICO ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária, Emergências
clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares; Código da Ética
Médica; Conhecimentos gerais sobre: prontuário do paciente; transferência de paciente; atestado médico (legislação);
informações às famílias de paciente falecido; intercorrência na ausência do médico assistente; sigilo médico e segredo
profissional; remoção de paciente; responsabilidade do médico. Indicadores de saúde pública; Portaria nº 1886 de 18 de
dezembro de 1997, que aprova as normas e diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e do Programa de
Saúde da Família; Programa de Saúde da Família, noções de medicina comunitária, verminoses, noções de trabalho em
equipe, noções de administração e planejamento público, cronograma de atendimento, territorialização, visitas médicas
domiciliares, tuberculose e dermatologia. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e
diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária;
Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e programação local de saúde;
Distritos sanitários e enfoque estratégico. *
MÉDICO: Cuidados preventivos de saúde: princípios de avaliação e tratamento; Principais patologias do recém nascido,
principais doenças infectos contagiosas da infância; Principais doenças cirúrgicas da infância; Doenças cardiovasculares;
Doenças respiratórias; Doenças renais; Doenças gastrointestinais; Doenças hepáticas, da vesícula e vias biliares; Doenças
hematológicas; Doenças metabólicas; Doenças nutricionais; Doenças endócrinas; Doenças do sistema ósseo; Doenças do
sistema imune; Doenças músculo esqueléticas e do tecido conjuntivo; DST/AIDS – Medidas Preventivas e Diagnóstico
Diferencial; Doenças parasitárias; Doenças neurológicas; Doenças de pele‐tumorais;Urgências e Emergências; Epidemiologia
e Saúde; Medicina Ambulatorial; Planejamento Familiar: Métodos Contraceptivos, Aleitamento Materno; Saúde da Mulher;
Saúde da Criança;Saúde Mental;Saúde do Idoso; Diabete e Hipertensão; Alcoolismo e Tabagismo; Saúde do Trabalhador;
Saúde Ocupacional e Ambiental; Acidentes por animais Peçonhentos; Doenças de Notificação Compulsória, Prevenção,
Diagnóstico e Tratamento.Sistema Único de Saúde: Lei nº. 8.080 de 19/09/90, Lei nº. 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional
Básica do Sistema Único de Saúde ‐ NOB‐SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS ‐ NOAS‐SUS de 2002,
Programa de Controle de Infecção Hospitalar; Código de Ética Profissional.
MÉDICO ANGIOLOGIA ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares;
Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF) Estrutura da parede vascular e suas implicações na
fisiopatologia das doenças vasculares periféricas; fisiopatologia do sistema vascular aplicado ao estudo das doenças
vasculares periféricas; coagulação e anticoagulantes; drogas que interferem na função plaquetaria; sistema fibrinolítico e
terapêutica fibrinolítica; terapêutica para aumento do fluxo sangüíneo, bases da reconstrução cirúrgica vascular, próteses e
enxertos vasculares, bases da micro cirurgia vascular, angioplastia, angioplastia transluminal percutânea e próteses metálicas
endovasculares, embolização transcatéter no tratamento das lesões vasculares, simpatectomia nas arteriopatias isquêmicas,
tratamento compressivo, reabilitação de doenças vasculares periféricas; reabilitação do amputado; diagnóstico clínico das
doenças arteriais periféricas; reabilitação do amputado; diagnóstico clínico das doenças arteriais periféricas; métodos
complementares empregados no diagnóstico das doenças arteriais periféricas; diagnóstico e tratamento das oclusões
arteriais agudas; diagnóstico e tratamento da arteriosclerose obliterante periférica; diagnóstico e tratamento dos aneurismas
de aorta; aneurismas periféricos; isquemia cerebral de origem extra craniana; tumor no corpo carotídeo; isquemia intestinal;
hipertensão renovascular; tromboangiíte obliterante; artrite de células gigantes; artrite infecciosa; vasculites nas doenças do
tecido conjuntivo; dissecção aguda de aorta; doença cística nas artérias; síndrome do aprisionamento da artéria poplítea;
displastia fibromuscular; arteriopatias funcionais; ergotismo; diagnóstico clínico das doenças venosas periféricas; métodos
complementares aplicados ao diagnóstico das doenças venosas periféricas; diagnóstico e tratamento da trombo flebite
superficial; diagnóstico e tratamento da trombose venosa profunda dos membros inferiores e dos membros superiores;
diagnóstico e tratamento da trombo embolia pulmonar; diagnóstico e tratamento das varizes dos membros inferiores;
diagnóstico e tratamento da insuficiência venosa crônica, diagnóstico e tratamento das doenças linfáticas; diagnóstico e
tratamento das doenças vasculares de origem mista; acessos vasculares para hemodiálise; angioplasias; tumores vasculares;
síndromes compressivas neurovasculares do desfiladeiro cervicotoracoaxilar e síndromes do túnel do carpo; pé diabético;
impotência sexual vasculogênica.
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MÉDICO CARDIOLOGIA ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares;
Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular.
Semiologia do aparelho cardiovascular. Métodos diagnósticos: eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina nuclear,
hemodinâmica, ressonância magnética, radiologia. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e
tratamento. Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Síndromes clínicas crônicas e agudas: fisiopatologia, diagnóstico,
tratamento e profilaxia. Doença reumática. Valvopatias. Diagnóstico e tratamento. Miocardiopatias. Diagnóstico e
tratamento. Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas. Diagnóstico e tratamento. Distúrbios
de condução. Marca‐passos artificiais. Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar. Síncope. Doenças do pericárdio.
Doenças da aorta. Embolia pulmonar. Cor pulmonar. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. Infecções pulmonares.
MÉDICO‐CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica
diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções
hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF) Anatomia e fisiologia do aparelho
cardiovascular. Semiologia e exames em cardiologia pediatria. A criança com sopro. Cardiopatias congênitas na infância e
adolescência. Valvopatias. Insuficiência cardíaca congestiva. Choque cardiogênico. Reanimação cardio respiratória. Febre
reumática. Miocardite. Endocardite infecciosa. Pericardite e derrame pericárdico. Tumores primários do coração.
Hipertensão arterial sistêmica na criança. Arritmias cardíacas. Crise hipoxemica e estado hipoxemico. Drogas comumente
usadas em cardiologia.
MÉDICO – CLINICA MÉDICA ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares;
Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Cuidados gerais com o paciente em medicina interna.
Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias,
arritmias cardíacas. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar;
pneumonias e bcessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. Doenças gastrointestinais e
hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite,
hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e
hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra‐renais, distúrbios das glândulas
paratircóides. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. Doenças infecciosas e
terapia antibiótica. Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido‐básicos.
MÉDICO DERMATOLOGIA ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares;
Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Exame dermatológico. Dermatoses alérgicas. Acne,
Eritema polimorfo e eritema nodoso. Rosácea. Dermatite seborréica. Urticária. Farmacodermias. Psoríase. Manifestações
dermatológicas de doenças do tecido conjuntivo. Discromias. Doenças bolhosas. Líquen plano e erupções liquenóides. Úlcera
da perna. Dermatoses ectoparasitárias. Dermatoviroses. Micoses. Vitiligo. Alopecia. DST. Zoodermatoses mais comuns no
nosso meio. Leishmaniose tegumentar americana. Hanseníase. Dermatoses pré‐cancerosas. Câncer cutâneo. Nevos.
Fotodermatoses. Dermatoses ocupacionais.
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica
diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções
hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Diabetes Mellitus: Diagnóstico Clínico,
Diagnóstico Laboratorial, Tratamento Ambulatorial, Complicações Crônicas ‐ Diagnóstico e Tratamento, Oculopaticas,
Neuropatias, Nefropatias, Angiopatias, Hipoglicemias, Resistência Insulínica; Tireóide: Diagnóstico Diferencial dos Nódulos
Tireoidianos, Câncer de Tireóide ‐ Diagnóstico e Tratamento, Hipertireoidismo, Hipotireoidismo, Tireoidites Aguda, Subaguda
e Crônica ‐ Diagnóstico e Tratamento; Hiperprolactinemia ‐ Diagnóstico e Tratamento, Tumores Hipofisários ‐ Diagnóstico
Clínico, Laboratorial e Radiológico, Diabetes Insipidus e SIADH, Testes Funcionais do Eixo Hipotálamo‐Hipofisário; Adrenal:
Síndrome de Cushing ‐ Diagnóstico Diferencial e Tratamento, Insuficiência Adrenal ‐ Diagnóstico e Tratamento, Defeitos de
Síntese de Adrenal, Hiperaldosteronismo e Hipoaldosteronismo, Feocromocitoma; Puberdade; Puberdade Precoce ‐
Diagnóstico e Tratamento, Retardam Puberal ‐ Diagnóstico e Tratamento; Reprodução: Amenorréia ‐ Diagnóstico Diferencial
e Tratamento, Infertilidade Masculina e Feminina, Hirsutismo ‐ Diagnóstico Diferencial e Tratamento, Síndrome de Ovários
Policísticos, Menopausa e Reposição Hormonal, Tumores Ovarianos e Testiculares; Alterações Metabólicas: Diagnóstico
Diferencial de Obesidade, Hiperlipemias ‐ Diagnóstico e Tratamento, Tratamento Dietético de Obesidade e Hiperlipemias;
Paratireóides: Hiperparatireoidismo ‐ Diagnóstico e Tratamento, Hipoparatireoidismo ‐ Diagnóstico e Tratamento,
Diagnóstico Diferencial das Hipercalcemias, Osteoporose ‐ Diagnóstico e Tratamento, Diagnóstico Diferencial dos Distúrbios
de Calcificação.
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MÉDICO GASTROENTEROLOGIA ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica
diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções
hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Hemorragia digestiva. Abdome agudo.
Doença do refluxo gastroesofagiano. Esofagites. Tumores do esôfago (benignos e malignos). Doença ulcero‐peptica.
Helycobacter pylori e doenças associadas. Gastrites. Tumores do estômago (benignos e malignos). Má absorção intestinal.
Doença celíaca. Diarréia aguda. Diarréia crônica. Tumores do intestino delgado. Enteroparasitoses. Tumores do cólon
(benignos e malignos). Doenças diverticular do tubo digestivo. Pancreatite aguda. Pancreatite crônica. Tumores do pâncreas.
Cistos e pseudocistos do pâncreas. Colelitíase e suas complicações. Câncer da vesícula biliar. Hepatites agudas. Hepatites
crônicas. Hepatite autoimune. Cirrose hepática. Carcinoma hepatocelular. Disfagia. Odinofagia. Ascite. Hipertensão porta.
Icterícia. Constipação intestinal. Distúrbios funcionais do tubo digestivo. Doenças inflamatórias intestinais.
MÉDICO GERIATRIA ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares;
Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Epidemiologia do envelhecimento. Biologia e fisiologia
do envelhecimento. Semiologia do idoso. Afecções do sistema nervoso (transtorno cognitivo leve, demências, depressão,
delirium, doenças cerebrovasculares, distúrbios do sono, síndromes extrapiramidais, neuropatias periféricas). Afecções do
sistema cardiovascular (aterosclerose e fatores de risco para doença cardiovascular, hipertensão arterial, hipotensão
ortostática, insuficiência cardíaca, arritmias, doença arterial coronariana, valvulopatias, tromboembolismo pulmonar,
trombose venosa profunda, insuficiência venosa crônica, doença arterial periférica). Afecções do sistema respiratório
(doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, tuberculose). Afecções do sistema digestivo (hemorragia digestiva,
constipação, diarréia, doença diverticular do cólon). Afecções do sistema gênito‐urinário (doenças da próstata, infecção
urinária, insuficiência renal, disfunção sexual, incontinência urinária). Afecções do sistema endócrino (diabetes mellitus,
doenças da tireóide, dislipidemia, climatério, obesidade). Afecções do sistema hematológico (anemias, leucemias, linfomas,
mieloma múltiplo). Afecções do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo (osteoporose, doença de Paget, osteoartrose,
polimialgia reumática e arterite de células gigantes). Envelhecimento do sistema imunológico. Principais afecções
otorrinolaringológicas no idoso. Principais afecções oftalmológicas no idoso. Principais afecções dermatológicas no idoso.
Quedas. Síncope e vertigens no idoso. Síndrome da imobilização . Úlceras de Pressão . Distúrbios hidroeletrolíticos no idoso.
Neoplasias no idoso. Traumas no idoso. Tratamento da dor crônica. Medicina preventiva e envelhecimento (nutrição, saúde
bucal, imunização, atividade física, rastreamento de doenças). Emergências em geriatria.
MÉDICO GINECOLOGIA COM USG ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica
diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções
hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Gestação humana: anatomia e embriologia
do trato genital feminino, ovulação e espermatogênese, diagnóstico de gravidez; Fisiologia da gestação: endométrio,
decídua: menstruação e gravidez, anexos fetais, endocrinologia do ciclo gestativo, desenvolvimento morfo‐funcional do feto,
adaptações maternas à prenhez; Assistência pré‐natal: pré‐natal, estática fetal, pelve normal; Trabalho de parto ‐ parto
normal: fisiologia do trabalho de parto, mecanismo do parto, condução do trabalho de parto normal, assistência ao parto,
anestesia e analgesia em obstetrícia, o recém‐nado, puerpério normal; Distúrbios do trabalho de parto: discinesias, distocia
devido à anormalidade na apresenção, posição e no desenvolvimento fetal, distocia devido à anormalidade do trajeto,
tocotraumatismo; Tococirurgia: fórceps, parto pélvico, grande extração, versão interna e externa, operação cesariana.
Anormalidade do puerpério: doenças do secundamento, infecção puerperal, mastite, papel da obstetra no aleitamento
materno; Interrupção da gestação: aborto, gestação ectópica; Doenças da placenta e membranas: doenças da placenta,
neoplasia trofoblástica gestacional, amniorrexe prematura; Doenças específicas da gestação: préeclampsia, hemorragias do
terceiro trimestre, prematuridade, pós‐datismo, gestação múltipla; Anormalidades fetais: genética, diagnóstico pré‐natal,
drogas na gestação, ultra‐sonografia; Avaliação da vitalidade fetal: cardiotocografia, perfil biofísico fetal, dopiervelocimetria;
Doenças clínicas intercorrentes do ciclo grávido puerperal: cuidados intensivos e traumatismos, cardiopatias, pneumopatias,
nefropatias, uropatias, doenças do aparelho digestivo, endocrinopatias, doenças do tecido conjuntivo, neuropatias,DST,
infecções.
MÉDICO‐HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática
clínica diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções
hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Hematopoese. Morfologia e fisiologia dos
elementos figurados. Interpretação do hemograma. Anemias em geral. Anemias carenciais. Anemias heomolíticas em geral.
Distúrbios de membrana. Hemoglobinopatias e Síndrome Talassêmica. Eritroenzimopatias. Anemias imuno hemolíticas.
Anemias hemolíticas por fatores extrínsecos. Distúrbios de coagulação. Púrpuras. Citopenias sanguíneas. Anemias das
doenças crônicas. Coagulação intravascular disseminada. Hemoterapia. Imunohematologia básica. Grupos sanguíneos.
Sangue, componentes, derivados e frações. Avaliação laboratorial do sangue doado. Testes pré transfusionais. Transfusão de
hemácias. Transfusão de plaquetas. Transfusão de plasma. Transfusão de leucócitos. Uso de outros componentes, derivados
e frações. Doença hemolítica de recém‐nascido. Hemaferes terapêutica. Doação de sangue‐ legislação, recrutamento e
triagem. Complicações de transfusão.
* Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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MÉDICO INFECTOLOGISTA ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares;
Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Epidemiologia das doenças infecciosas. Mecanismos de
Transmissão. Reservatórios. Veículos e Vetores. Incidência, prevalência ou probabilidade pré‐teste. Morbidade, mortalidade,
letalidade, gravidade. Vigilância Epidemiológica. Fatores determinantes da endemia e epidemias. Medidas de controle.
Mecanismos de agressão e defesa nas doenças infecciosas. Imunologia das doenças infecciosas. Solicitação e interpretação
de exames complementares. Microbiologia clínica. Imunodiagnóstico. Métodos moleculares. Testes de sensibilidade aos
antimicrobianos. Cálculo de sensibilidade, especificidade, valor preditivo ou probabilidade pós‐teste. Manifestações clínicas
das doenças infecciosas. Diagnóstico diferencial. Síndrome febril. Febre de origem obscura. Tratamento das doenças
infecciosas. Antibióticos e quimioterápicos antiinfecciosos. Classificação. Mecanismo de ação. Resistência. Efeitos colaterais.
Princípios gerais de uso. Associações. Emprego em situações especiais. Uso profilático. Infecções causadas por vírus. Viroses
respiratórias. Viroses exantemáticas. Raiva. Caxumba. Infecções pelos Herpesviridae. Dengue. Febre amarela. Retro viroses.
Hepatites virais. Infecções causadas por bactérias. Estreptococcias. Estafilococcias. Febre tifóide. Leptospirose. Tuberculose.
Infecções por micobactérias atípicas. Infecções por Chlamydia spp. Infecções por Mycoplasma spp. Rickettsioses e infecções
por agentes relacionados às rickéttsias. Sepse. Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. Endocardites.
Meningoencefalites e supurações intracranianas. Infecção urinária. Pneumonia, abscesso pulmonar e derrame pleural.
Infecções causadas por fungos. Paracoccidioidomicose. Criptococose. Histoplasmose. Candidíase. Pneumocistose. Infecções
causadas por protozoários. Malária. Doença de Chagas. Toxoplasmose. Leishmanioses. Enteroprotozooses. Babesiose.
Infecções causadas por helmintos. Esquistossomose mansônica. Geohelmintíases. Teníases e cisticercose. Filarioses. Larva
migrans cutânea e visceral. Toxiinfecções. Tétano. Botulismo. Difteria. Cólera. Toxi‐infecções alimentares. Infecções
sexualmente transmissíveis. Infecções transfusionais. Síndrome de imunodeficiência adquirida. Infecções no hospedeiro
imunocomprometido. Síndrome de mononucleose infecciosa. Diarréias infecciosas. Infecções e trauma. Mordeduras de
animais e acidentes causados por animais peçonhentos. Complicações infecciosas das queimaduras. Conduta antiinfecciosa
em vítimas de abuso sexual. Infecções Hospitalares. Complicações Infecciosas do Tratamento Médico. Urgências em Doenças
Infecciosas. Profilaxia das doenças infecciosas. Isolamento. Quarentena. Imunizações. Quimioprofilaxia. Aconselhamento de
viajantes. Normas de biossegurança. Cuidados universais com materiais biológicos. Conduta nos acidentes pérfuro‐cortantes.
Imunizações em médicos e profissionais de Saúde.
MÉDICO – Medicina de Família e Comunidade – Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em Atenção
Primária em Saúde, na infância, na adolescência, na idade adulta e na velhice. Promoção e proteção à saúde da criança, da
mulher, do adolescente, do adulto e idoso. Conhecimento sobre o ciclo vital, a estrutura e a dinâmica familiar.
Reconhecimento e abordagem às crises familiares, evolutivas e não evolutivas, às disfunções familiares no âmbito da
Medicina de Família e Comunidade. Promoção de ações de educação em saúde e ações em parceria com a Comunidade.
Cadastro familiar e delineamento do perfil de saúde de grupos familiares. Estudos de prevalência e incidência de morbi‐
mortalidade e de indicadores de saúde na população. Principais patologias do recém nascido, principais doenças infectos
contagiosas da infância. Principais doenças cirúrgicas da infância. Assistência à gestação normal, identificando os diferentes
tipos de risco. Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes do ciclo gravídico‐puerperal. Assistência ao parto e
puerpério normais. Cuidados ao recém nascido normal e condução da puericultura. Orientação dos distúrbios psicológicos
mais comuns na prática ambulatorial. Doenças cardiovasculares. Doenças respiratórias. Doenças renais. Doenças
gastrintestinais. Doenças hepáticas, da vesícula e vias biliares. Doenças hematológicas. Doenças metabólicas. Doenças
nutricionais. Doenças endócrinas. Doenças do sistema ósseo. Doenças do sistema imune. Doenças músculo esqueléticas e do
tecido conjuntivo. DST/AIDS – Medidas Preventivas e Diagnóstico Diferencial. Doenças parasitárias. Doenças neurológicas.
Doenças de pele‐Tumorais. Urgências e Emergências. Epidemiologia e Saúde. Medicina Ambulatorial. Planejamento Familiar:
Métodos Contraceptivos, Aleitamento Materno. Saúde da Mulher. Saúde da Criança. Saúde Mental. Saúde do Idoso. Diabete e
Hipertensão. Alcoolismo e Tabagismo. Saúde do Trabalhador. Saúde Ocupacional e Ambiental. Acidentes por animais Peçonhentos.
Doenças de Notificação Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. Reconhecimento e primeiros cuidados às afecções
graves e urgentes. Orientação pré e pós‐operatória das intervenções cirúrgicas mais simples. Interpretação de exames
complementares de apoio diagnóstico na atividade clínica diária. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº
8.142 de 28/12/90. Código de Ética Profissional. Gerenciamento de serviços de saúde. Orientação e implementação de
atividades de treinamento de pessoal e educação continuada para a equipe de saúde. *
MÉDICO NEFROLOGIA ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares;
Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Provas de função renal. Equilíbrio Hidroeletrolítico:
Equilíbrio do sódio; Equilíbrio da água; Equilíbrio do potássio; Metabolismo do cálcio; Metabolismo do magnésio; Plano de
reposição hidroeletrolítica. Equilíbrio ácidobásico: Aspectos fisiológicos; Aspectos clínicos; Aspectos Laboratoriais; plano de
correção de distúrbios ácido‐básicos. Sídromes renais: o rim da doença sistêmica hipertensiva; Síndrome nefrítica; Síndrome
nefrótica; Infecções urinárias; Insuficiência renal e aguda; Insuficiência renal crônica; Nefropatias congênitas; O rim nas
doenças sistêmicas; Nefropatia tóxica.Procedimentos dialíticos: Acesso vascular para hemodiálise; Anticoagulação;
* Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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Indicações de diálise peritoneal e Hemodiálise; Complicações da diálise peritoneal e hemodiálise. Evolução dos pacientes em
diálise: problemas clínicos; Anestesia e uso de drogas em pacientes com insuficiência renal crônica e aguda em tratamento
dialítico. Transplante renal: Preparação do receptor; Preparação do doador; Imunossupressão no transplante renal; Controle
clínico do receptor pós‐transplante; Complicações clínicas.
MÉDICO NEUROLOGIA ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares;
Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Infecções do sistema nervoso central. Doenças
Vasculares Cerebrais. Hipertensão intracraniana. Comas. Epilepsias. Doenças Desmilelinizantes. Doenças neuromusculares.
Neuropatias periféricas. Demências. Doenças Congênitas. Algias e Cefaléias. Princípios gerais da Psicofarmacologia. Doenças
Extrapiramidais. Doenças Metabólicas e tóxicas. Sono normal e seus distúrbios. Alcoolismo e crise de abstinências.
MÉDICO‐ NEUROLOGIA PEDIATRICA ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica
diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções
hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Avaliação do desenvolvimento
neuropsicomotor do lactente. Transtornos neurológicos neonatais. Recém nato hipotônico. Convulsões neonatais. Crises
convulsivas ocasionais e circunstanciais. Estado de mal convulsivo. Síndromes epilépticas e drogas anticonvulsivantes.
Cefaléias. Infecção e parasitoses do sistema nervoso. Erros inatos do metabolismo. Coréias. Enfermidades neuro vasculares.
Encefalopatias crônicas não progressivas. Maformações congênitas do SNC. Tumores intra cranianos. Manifestações
neurológicas das doenças sistêmicas. Disfunção cerebral mínima. Deficiência mental. Paralisia cerebral infantil. Hidrocefalia e
craniossinostose. Hipertensão intra craniana. Traumatismo craniano. Coma na infância.
MÉDICO OFTAMOLOGIA ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares;
Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Noções de Anatomia e Fisiologia ocular. Correção
cirúrgica das afecções palpebrais. Cirurgia da conjuntiva. Cirurgia da córnea. Cirurgia da órbita. Traumatismos oculares.
Anomalias da refração. Afecções da conjuntiva, córnea e esclera. Afecções do trato uveal. Manifestações oculares em
doenças do sistema nervoso. Manifestações oculares em doenças sistêmicas. Afecções do cristalino. Tumores oculares.
Afecções das pálpebras. Afecções da órbita. Afecções das vias lacrimais. Prevenção da cegueira. Fundo de olho: normal; na
retinopatia hipertensiva; na retinopatia diabética. Queimaduras oculares. Urgências em oftalmologia. Glaucoma.
MÉDICO OFTAMOLOGIA PEDIÁTRICA ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática
clínica diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções
hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Noções de Anatomia e Fisiologia ocular.
Correção cirúrgica das afecções palpebrais. Cirurgia da conjuntiva. Cirurgia da córnea. Cirurgia da órbita. Traumatismos
oculares. Anomalias da refração. Afecções da conjuntiva, córnea e esclera. Afecções do trato uveal. Manifestações oculares
em doenças do sistema nervoso. Manifestações oculares em doenças sistêmicas. Afecções do cristalino. Tumores oculares.
Afecções das pálpebras. Afecções da órbita. Afecções das vias lacrimais. Prevenção da cegueira. Fundo de olho: normal; na
retinopatia hipertensiva; na retinopatia diabética. Queimaduras oculares. Urgências em oftalmologia. Glaucoma.
MÉDICO –CANCEROLOGIA ‐ Proliferação celular. Cinética celular. Princípios da biologia molecular de células malígnas.
Princípios da quimioterapia antineoplásica. Princípios e aplicação da terapêutica biológica: imunologia tumoral, anticorpos
monoclonais imunoterapia. Doença de Hodgkin. Linfomas não‐Hodgkin. Mieloma múltiplo. Leucemias agudas e crônicas.
Metástases de primário desconhecido. Tratamento de apoio na doença neoplásica. Farmacologia das drogas antiblásticas.
Modificadores da resposta biológica. Fatores de crescimento da medula óssea. Avaliação das resposts terpêuticas em
Oncologia Clínica. Avaliação do estado geral em Oncologia Clínica. Avaliação da sobrevida. Emergências Oncológicas.
Tratamento da dor oncológica. Complicações do tramento quimioterápico. Tratamento de suporte em oncologia.
Epidemiologia história natural, patologia, diagnóstico, estadiamento, prognóstico, indicações cirúrgicas, radioterapias e
quimioterapia dos seguintes tumores: câncer da cabeça e pescoço; câncer do pulmão; tumores do mediastino; câncer do
esôfago; câncer do estômago; câncer do pâncreas e do sistema hepatobiliar; câncer do colon do reto; câncer do canal anal;
câncer do rim e da bexiga; câncer da próstata; câncer do pênis; câncer do testículo; tumores ginecológicos (vulva, vagina,
cérvice e endométrio). Sarcomas uterinos. Doença trofoblástica gestacional. Câncer do ovário; câncer da mama; Sarcomas
das partes moles; sarcomas ósseos; câncer de pele; melanoma.
MÉDICO‐ ORTOPEDIA ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares;
Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Traumatologia: fraturas e luxações da coluna cervical,
dorsal e lombar, fratura da pélvis, fratura do acetátulo, fratura e luxação dos ossos dos pés, tornozelo, joelho, lesões
meniscais e ligamentares, fratura diafisária do fêmur, fratura transtrocanteriana, fratura do colo do fêmur, fratura do ombro,
fratura da clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero, fratura da extremidade distal do úmero, luxação do cotovelo
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e fratura da cabeça do rádio, fratura e luxação da monteggia, fratura diafisária dos ossos do antebraço; fratura de Colles e
Smith, luxação do carpo, fratura do escafóide capal. Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e falangiana, ferimentos da
mão, lesões dos tendões flexores e extensores dos dedos. Anatomia e radiologia em ortopedia e traumatologia, anatomia do
sistema osteoarticular. Radiologia. Tomografia. Ressonância Nuclear Magnética, Ultra‐sonografia do sistema osteoarticular.
Anatomia do sistema muscular. Anatomia dos vasos e nervos. Anatomia cirúrgica: vias de acesso, traumatologia e anomalias
congênitas.
MÉDICO ‐ ORTOPEDIA PEDIÁTRICA ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica
diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções
hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Traumatologia: fraturas e luxações da
coluna cervical, dorsal e lombar, fratura da pélvis, fratura do acetátulo, fratura e luxação dos ossos dos pés, tornozelo, joelho,
lesões meniscais e ligamentares, fratura diafisária do fêmur, fratura transtrocanteriana, fratura do colo do fêmur, fratura do
ombro, fratura da clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero, fratura da extremidade distal do úmero, luxação do
cotovelo e fratura da cabeça do rádio, fratura e luxação da monteggia, fratura diafisária dos ossos do antebraço; fratura de
Colles e Smith, luxação do carpo, fratura do escafóide capal. Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e falangiana,
ferimentos da mão, lesões dos tendões flexores e extensores dos dedos. Anatomia e radiologia em ortopedia e
traumatologia, anatomia do sistema osteoarticular. Radiologia. Tomografia. Ressonância Nuclear Magnética, Ultra‐sonografia
do sistema osteoarticular. Anatomia do sistema muscular. Anatomia dos vasos e nervos. Anatomia cirúrgica: vias de acesso,
traumatologia e anomalias congênitas.
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática
clínica diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções
hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Fossas nasais e cavidades paranasais:
anatomia, fisiologia e propedêutica de nariz e seios paranasais. Endoscopia nasosinusal; rinites agudas e crônicas; alterações
vasomotoras das rinites e rinopatias; rinites específicas e alergia nasal; sangramento nasal; epistaxes; deformidades do septo
nasal; cirurgia do septo nasal; tumores benignos e malignos do nariz; sinusites agudas e crônicas; complicações das sinusites;
faringe: anatomia e fisiologia do faringe (rino, oro e hipofaringe); amigdalites agudas; doenças crônicas de amígdalas e
adenóides; tumores benignos e malignos do faringe; laringe; anatomia e fisiologia; propedêutica; diagnóstico de alterações
laríngeas; paralisias do laringe; tumores malignos e benignos do laringe; Microcirurgia do laringe: técnicas e indicações
traqueostomia: indicações; ouvidos: anatomia e fisiologia da audição; anatomia e fisiologia vestibulares; Semiologia:
audimetria, timpanometria, eletronistagmografia; BERA (audiometria de tronco cerebral), disacusias, classificação; otites
externas e outras alterações do ouvido externo; otites médias agudas; otites médias crônicas; otite serosa; cirurgia da otite
média crônica e do colesteatoma; complicações das otites médias agudas e crônicas; paralisia facial otogênica; trauma e
fraturas do osso temporal; tumores do nervo acústico‐vestibular; surdez neurosensorial; surdez súbita; otosclerose e cirurgia
para otosclerose; surdez congênita.
MÉDICO PNEUMOLOGIA ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares;
Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Tosse Crônica;
Tuberculose. Tromboembolismo Pulmonar; Influenza; Prevenção. Pneumologia Pediátrica: Fibrose cística. Pneumonias.
Broncoespasmos. Imunodeficiências. Alergias. Supurações Pulmonares: Bronquectasias. Abcesso Pulmonar primário e
secundário. Sarcoidose; Pneumoconioses;Provas de Função Pulmonar / Gasometria: Interpretação de resultados. Derrames
Pleurais.
MÉDICO‐ PSIQUIATRIA INFANTIL ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica
diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções
hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Psicopatologia Delirium, demência,
transtornos amnésticos e outros transtornos cognitivos; Transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas;
Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos; Transtornos do humor; Transtornos de ansiedade; Transtornos somatoformes;
Transtornos alimentares; Transtornos do sono; Transtornos de adaptação e transtorno de estresse pós‐traumático;
Transtornos dissociativos; Transtornos da identidade e da preferência sexual; Transtornos da personalidade; Transtornos
factícios, simulação, não adesão ao tratamento; Transtornos emocionais e comportamentais com início usualmente
ocorrendo durante a infância ou adolescência; Interconsulta psiquiátrica; Emergências psiquiátricas; Psicoterapias;
Psicofarmacologia e Psicofarmacoterapia; Eletroconvulsoterapia e outras terapias biológicas; Epidemiologia dos transtornos
psiquiátricos; Psiquiatria social e preventiva.
MÉDICO‐ DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática
clínica diária, Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções
hospitalares; Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Princípios básicos da física das radiações.
Medidas de proteção em radiologia diagnóstica. Técnicas de imagem radiológica. Princípios básicos da física do ultra‐som.
* Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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Radiologia ostearticular. Ultra‐sonografia muscular esquelética. Neuroradiologia. Radiologia de face e crânio. Ultra‐
sonografia torácica (extra cardíaca). Radiologia torácica. Radiologia do abdome e trato gastrointestinal. Ultrasonografia do
fígado e vias biliares, baço e pâncreas. Radiologia cardiovascular. Ultrasonografia gastrointestinal e retro peritônio.
Radiologia do aparelho urinário. Ultra‐sonografia do aparelho urinário. Radiologia pélvica. Ultra‐sonografia pélvica.
Radiologia de membros superiores e inferiores. Ultra‐sonografia de órgãos e estrutura superficiais. Ultra‐sonografia cervical e
tireóide. Ultra‐sonografia de bolsa escrotal. Avaliação radiológica do traumatismo. Avaliação radiológica das artrites.
Avaliação radiológica dos tumores e lesões tumoraes. Avaliação radiológica das infecções musculares esqueléticas. Avaliação
radiológica das anomalias congênitas e do desenvolvimento. Mamografia. Ultra‐sonografia obstétrica. Ultra‐sonografia de
mamas.
MÉDICO REUMATOLOGIA ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares;
Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Exame clínico do paciente reumático.Mecanismos
etiopatogênicos da dor da inflamação e da autoimunidade. Doenças difusas do tecido conjuntivo: espondiloartropatias ‐
vasculites. Doenças reumáticas de partes moles: bromialgia. Enfermidades da coluna vertebral. Osteoartrose, artrites
microcristalinas. Doenças osteometabólicas. Artrites infecciosas: neoplasias articulares. Doenças sistemáticas com
manifestações articulares. Enfermidades reumáticas da criança e do adolescente.
MÉDICO UROLOGIA ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares;
Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Anatomia cirúrgica e imaginologia do trato urinário e
genital. Traumatismo urogenital. Tumores renais. Tumores de próstata. Tumores de bexiga. Tumores da supra‐renal.
Tumores do Uroepitálio alto. Tumores de testículo. Tumores de pênis. Litíase Urinária. Infecções Urinárias. Tuberculose
urogenital. Transplante renal. Uropediatria. Infertilidade Masculina. Disfunção Erétil. Urologia Feminina. Uroneurologia.
Endourologia e Cirurgia Videolaparoscópica. Doenças Sexualmente Transmissíveis.

MÉDICO‐ EPIDEMIOLOGIA ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares;
Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Fundamentos, histórico, aplicações. Processo saúde‐
doença e seus determinantes. História natural das doenças e agravos à saúde ‐ níveis de prevenção. Fontes de dados e
mensuração da morbi‐mortalidade. Indicadores de saúde. Estatísticas vitais ‐ registro dos eventos vitais. Sistemas de
informação em saúde. Classificação Internacional de Doenças. Medidas de freqüência de doenças. Comparação de
coeficientes ‐ padronização de taxas. Apresentação gráfica e tabular de dados. Noções básicas de amostragem. Testes de
hipóteses. Medidas de tendência central e dispersão. Conceito e medidas de risco. Medidas de associação. Distribuição
espacial e temporal de doenças. Validade de testes diagnósticos. Epidemiologia e Vigilância Sanitária à Saúde: Vigilância
Epidemiológica; Epidemiologia descritiva – variáveis de tempo, lugar e pessoal – padrões de distribuição das doenças –
endemia, epidemia‐diagrama de controle; Modelos explicativos da determinação do processo Saúde – doença:
multicausalidade, história natural da doença; modelo ecológico; determinação social; Estatística vital: fontes de registros de
dados; coeficientes e índices mais utilizados em saúde pública; mortalidade; Epidemilogia Analítica – principais modelos de
estudos epideimológicos: estudos transversais, estudos de coortes, estudos de casos e controles, estudos ecológicos;
Epidemiologia das doenças transmissíveis: sistema de Vigilância Epidemiológica, doenças infecto‐contagiosas, Fisiopatogenia,
diagnóstico, tratamento e complicações das patologias, menigites bacterianas, lepstospirose, AIDS, doenças exantemáticas,
hepatites infecciosas, esquistossomose, raivas, tétano, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, Aspectos Gerais,
Infecção hospitalar, Choque séptico, Febre de origem indeterminada, Síndrome Mononucleose, características gerais,
distribuição, comportamento epidemiológico, medida de controle empregadas, O Programa Nacional de Imunização.
Estratégias de vacinação. Contra‐indicações. Reações adversas. Avaliação de eficácia e cobertura vacinal. Epidemiologia das
doenças não transmissíveis: principais trabalhos, tendências e perspectivas do estudo de epidemiologia das doenças
cardiovasculares, neoplasias, hipertensão e diabetes. Epidemiologia Ocupacional: o trabalho enquanto determinante do
processo saúde doença, metodologias de abordagem da questão do trabalho e o processo saúde doença, epidemiologia dos
principais problemas de saúde ocupacional no Brasil, o acidente do trabalho. Epidemias e endemias: conceitos e métodos de
identificação, mensuração e monitoramento. Epidemiologia aplicada à administração e planejamento em saúde, à
fiscalização sanitária. Avaliação de Sistemas Locais de Saúde. Diagnóstico de saúde.
MÉDICO SANITARISTA ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares;
Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSFParâmetros de avaliação do Serviço de Saúde).
Planejamento e Programação em Saúde. Planejamento normativo. Planejamento estratégico. Planejamento e programação
local em Saúde. Ação Programática em Saúde. Programa de Saúde da criança e adolescente, da mulher, do trabalhador, do
idoso, mental e bucal. Epidemiologia e Vigilância Sanitária à Saúde. Epidemiologia – conceitos e usos. Epidemiologia
* Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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descritiva – variáveis de tempo, lugar e pessoal – padrões de distribuição das doenças – endemia, epidemiadiagrama de
controle. Modelos explicativos de determinação do processo Saúde – doença: multicausalidade, história natural da doença,
modelo ecológico, determinação social. Estatística vital: fontes de registros de dados, coeficientes e índices mais utilizados
em saúde pública, mortalidade. Epidemiologia analítica – principais modelos de estudos epidemiológicos: estudos
transversais, estudos de casos e controles, estudos ecológicos. Epidemiologia das doenças transmissíveis: Sistemas de
Vigilância Epidemiológica; Doenças de notificação compulsória no Estado de Santa Catarina: caracterização geral,
distribuição, comportamento epidemiológico, medidas de controle empregadas. Programa Nacional de Imunização.
Epidemiologia das doenças não transmissíveis: principais trabalhos, tendências e perspectivas do estudo da epidemiologia
das doenças cardiovasculares e neoplasias. Epidemiologia Ocupacional: o trabalho enquanto determinante do processo
saúde doença, metodologia de abordagem da questão do trabalho e o processo saúde‐doença, epidemiologia dos principais
problemas de saúde ocupacional no Brasil: o acidente do trabalho. Saúde Ambiental e Vigilância à Saúde: saneamento do
meio: sistemas de abastecimento de água, disposição de esgoto e resíduos sólidos, poluição ambiental – Controle de fauna
sinatrópica e Zoonoses – Vigilância Sanitária de alimentos – Vigilância Sanitária de produtos relacionados à saúde. Vigilância
Sanitária dos serviços de atenção e assistência à Saúde.
MÉDICO‐ HOMEOPATA ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares;
Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). História e filosofia homeopática. Semiologia
homeopática. Repertório, clínica e terapêutica. Farmácia. Matérias médicas. Casos clínicos.
MÉDICO DO TRABALHO ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares;
Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Noções básicas para o reconhecimento dos riscos
potenciais à saúde nos locais de trabalho. Epidemiologia e bioestatística relacionadas à saúde ocupacional. Doenças
originadas pelo trabalho: Identificação e Prevenção. Agentes químicos (metais, solventes, gases e poeiras). Agentes físicos
(ruídos, temperatura, radiação ionizante e não ionizante). Agentes biológicos (vírus, bactérias, protozoários) Fatores
ergonômicos (movimentos repetitivos, elevação de peso, posições estáticas e dinâmicas). Ergonomia: Princípios básicos da
adaptação do posto de trabalho ao ser humano. Fundamentos de biomecânica e sua aplicação prática na prevenção das
lombalgias e tenossinovites relacionadas ao trabalho. Doenças degenerativas e crônicas, agravadas por condições especiais
de trabalho. Exames, avaliações e visitas médicos ocupacionais. Saúde mental do trabalhador e estresse. Vigilância sanitária
nos locais de trabalho (tóxicos sociais e doenças transmissíveis). Atendimento médico ambulatorial e nas urgências e
emergências clínicas no local de trabalho. Acidentes do trabalho: Aspectos clínicos, preventivos, trabalhistas e
previdenciários. Promoção de saúde nos ambientes de trabalho.
MÉDICO VETERINÁRIO ‐ Exames complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária,
Emergências clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares;
Sistema Único de Saúde (SUS), programa de Saúde da Família (PSF). Epidemiologia Geral: cadeia epidemiológica, formas de
ocorrência de doenças em populações, profilaxia geral e prevenção. Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública:
controle sanitário, projetos de saúde animal e saúde pública. Educação Sanitária. Tecnologia e Inspeção de Produtos de
Origem Animal: legislação e fiscalização sanitária, manipulação e armazenamento de produtos de origem animal. Clínica
Médica e Cirurgia Veterinária: noções básicas com vistas de instituir diagnóstico, prognóstico e tratamento individual.
Zootecnia: técnicas de criação, manejo, alimentação e produção animal. *
MÉDICO VETERINÁRIO ‐ Epidemiologia Geral: cadeia epidemiológica, formas de ocorrência de doenças em populações,
profilaxia geral e prevenção. Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública: controle sanitário, projetos de saúde animal e
saúde pública. Educação Sanitária. Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal: legislação e fiscalização sanitária,
manipulação e armazenamento de produtos de origem animal. Clínica Médica e Cirurgia Veterinária: noções básicas com
vistas de instituir diagnóstico, prognóstico e tratamento individual. Zootecnia: técnicas de criação, manejo, alimentação e
produção animal.*
NUTRICIONISTA ‐ Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e
procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e segurança na produção de
alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de higienização da área física, equipamentos e utensílios.
Técnica Dietética: conceito, classificação e composição química. Características organolipticas, seleção, conservação, Pré‐
preparo, preparo e distribuição dos alimentos. Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o controle higiênico‐
sanitário. Sistema de análise de perigos em pontos críticos de controle ‐ APPCC. Vigilância e Legislação Sanitária. Nutrição
Normal: conceito de alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e especiais, Leis da alimentação.
Nutrientes: definação, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares e
interação. Nutrição materno‐infantil; crescimento e desenvolvimento em toda faixa etária. Gestação e lactação, nutrição do
lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na infância. Organização, planejamento e gerenciamento do Lactário e
Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de epidemologia das doenças nutricionais, infecciosas, má
* Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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nutrição protéico‐calórica, anemias e carências nutricionais. Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programas
integrados de saúde pública. Avaliação nutricional. Epidemologia da desnutrição protéico‐calórica. Avaliação dos estados
nutricionais nas diferentes faixas etárias. Dietoterapia: princípios básicos e cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3ª
idade e atividades do nutricionista na EMTN. Modificação da dieta normal e padronização hospitalar. Nutrição enteral:
indicação, técnica de administração, preparo e distribuição. Seleção e classificação das fórmulas enterais e infantis. Ética
profissional. Legislação do Sistema Único de Saúde ‐SUS. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de
Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e
sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e programação local de
saúde; Distritos sanitários e enfoque estratégico.
ODONTÓLOGO ‐ Semiologia: anamnese; exame clínico; exames complementares; classificação e nomenclatura das lesões
bucais; lesões ulcerativas, vésico‐bolhosas, brancas e enegrecidas, alterações vasculares; semiologia das glândulas salivares e
ossos maxilares, doenças infecciosas, crescimentos teciduais de origem traumática, tumores benignos e malignos. Oclusão e
articulação temporomandibular: anatomia funcional e biomecânica do aparelho mastigatório; critérios para uma oclusão
funcional normal; sinais, sintomas e princípios de tratamento das disfunções temporomandibulares. Dentística e materiais
dentários: princípios no tratamento da cárie; materiais odontológicos para proteção do complexo dentina polpa; estrutura e
propriedades do amálgama de prata e das resinas compostas; confecção e características dos preparos cavitários e das
restaurações com amálgama de prata e resinas compostas. Periodontia: exame clínico das alterações gengivoperiodontais;
diagnóstico diferencial em periodontia; alterações crônicas: gengivite e periodontite; procedimentos básicos: operatória
periodontal: raspagem, alisamento e polimento dentário; higienização bucal; manutenção e controle periódico. Radiologia:
técnicas radiográficas intrabucais; métodos de localização radiográfica; radiografias panorâmicas; anatomia radiográfica
dentomaxilomandibular; princípios de interpretação radiográfica; aspectos radiográficos das alterações e lesões do órgão
dentário, do periápice e do periodonto. Endodontia: métodos de diagnóstico; tratamento conservador da polpa dentária;
patologia pulpar, aspectos microbiológicos em endodontia; patologia pulpar e periapical; planejamento do tratamento
endodôntico; tratamento endodôntico em dentes com polpa viva e polpa morta; morfologia interna e abertura coronária;
preparo do canal radicular; substâncias químicas auxiliares; medicação intracanal; obturação do canal radicular. Anestesia
local em odontologia: técnicas de anestesia odontológica; tipos, efeitos e indicações dos anestésicos locais utilizados em
odontologia; acidentes e complicações da anestesia local. Cirurgia: princípios de exodontia não‐complicada e complicada;
normas de conduta em dentes impactados; controle pós‐operatório do paciente; prevenção e tratamento das complicações
das exodontias; princípios de tratamento e prevenção das infecções odontogênicas; equipamentos e instrumentos usados
em cirurgia oral básica; noções sobre traumatologia. Biossegurança: a AIDS e a prática odontológica; risco de infecção pelo
HIV: doenças passíveis de transmissão durante o tratamento odontológico; medidas de precaução padrão; condutas frente a
acidentes profissionais; normas de biossegurança na clínica odontológica. Odontologia preventiva: utilização tópica e
sistêmica do flúor na prevenção da cárie; flúor sistêmico: aspectos básicos, toxicológicos e clínicos; considerações clínicas e
laboratoriais sobre a reatividade de compostos fluoretados no esmalte; tipos e indicações dos selantes de fóssulas e fissuras.
Odontopediatria. *
ODONTÓLOGO: Semiologia: anamnese; exame clínico; exames complementares; classificação e nomenclatura das lesões
bucais; lesões ulcerativas, vésicobolhosas, brancas e enegrecidas, alterações vasculares; semiologia das glândulas salivares e
ossos maxilares, doenças infecciosas, crescimentos teciduais de origem traumática, tumores benignos e malignos. Oclusão e
articulação temporomandibular: anatomia funcional e biomecânica do aparelho mastigatório; critérios para uma oclusão
funcional normal; sinais, sintomas e princípios de tratamento das disfunções temporomandibulares. Dentística e materiais
dentários: princípios no tratamento da cárie; materiais odontológicos para proteção do complexo dentina polpa; estrutura e
propriedades do amálgama de prata e das resinas compostas; confecção e características dos preparos cavitários e das
restaurações com amálgama de prata e resinas compostas. Periodontia: exame clínico das alterações gengivoperiodontais;
diagnóstico diferencial em periodontia; alterações crônicas: gengivite e periodontite; procedimentos básicos: operatória
periodontal: raspagem, alisamento e polimentodentário; higienização bucal; manutenção e controle periódico. Radiologia:
técnicas radiográficas intrabucais; métodos de localização radiográfica; radiografias panorâmicas; anatomia radiográfica
dentomaxilomandibular; princípios de interpretação radiográfica; aspectos radiográficos das alterações e lesões do órgão
dentário, do periápice e do periodonto. Endodontia: métodos de diagnóstico; tratamento conservador da polpa dentária;
patologia pulpar, aspectos microbiológicos em endodontia; patologia pulpar e periapical; planejamento do tratamento
endodôntico; tratamento endodôntico em dentes com polpa viva e polpa morta; morfologia interna e abertura coronária;
preparo do canal radicular; substâncias químicas auxiliares; medicação intracanal; obturação do canal radicular. Anestesia
local em odontologia: técnicas de anestesia odontológica; tipos, efeitos e indicações dos anestésicos locais utilizados em
odontologia; acidentes e complicações da anestesia local. Cirurgia: princípios de exodontia não complicada e complicada;
normas de conduta em dentes impactados; controle pós‐operatório do paciente; prevenção e tratamento das complicações
das exodontias; princípios de tratamento e prevenção das infecções odontogênicas; equipamentos e instrumentos usados
em cirurgia oral básica; noções sobre traumatologia. Biossegurança: a AIDS e aprática odontológica; risco de infecção pelo
HIV: doenças passíveis de transmissão durante o tratamento odontológico; medidas de precaução padrão; condutas frente a
acidentes profissionais; normas de biossegurança na clínica odontológica. Odontologia preventiva: utilização tópica e
sistêmica do flúor na prevenção da cárie; flúor sistêmico: aspectos básicos, toxicológicos e clínicos; considerações clínicas e
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laboratoriais sobre a reatividade de compostos fluoretados no esmalte; tipos e indicações dos selantes de fóssulas e fissuras.
Odontopediatria. Sistema Único de Saúde: Lei nº. 8.080 de 19/09/90, Lei nº. 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica
do Sistema Único de Saúde ‐ NOB‐SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS ‐ NOAS‐SUS de 2002,
Programa de Controle de Infecção Hospitalar. *
ODONTÓLOGO‐ PACIENTES ESPECIAIS ‐ Diagnóstico e Plano de Tratamento em Clínica Geral; Conceitos da Etiologia da Cárie
e sua Prevenção; Microbiologia da Placa
Bacteriana e sua Prevenção; Controle e Prevenção da Cárie Dentária, Dieta, Flúor; Cirurgia Oral Menor, cuidados iniciais e
posteriores as Exodontais; Hemorragias‐Controle; Problemas periodontais a cargo do Clínico Geral; Procedimento Básicos em
Odontologia que afetam o Periodonto; Proteção do Complexo Dentina – Polpa – Seleção e Eleição dos materiais de Proteção:
Materiais Restauradores em Dentística Operatória, Materiais Restauradores Estéticos, Materiais Metálicos – Amálgama;
Materiais para Prevenção; Selantes de Fóssulas e Fissuras; Esterilização, Controle de Doenças e Infecção no Consultório
Odontológico; Prevenção (AIDS, Hepatite).

ODONTÓLOGO – CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MÁXILO FACIAIS ‐ Anatomia: Ossos do crânio, músculos da cabeça e
pescoço, vascularização e drenagem venosa da cabeça e pescoço, nervos cranianos, anatomia aplicada à propagação das
infecções odontogênicas, articulação temporomandibular, anatomia aplicada à anestesia local. Anestesiologia: Técnicas
anestésicas de maxila e mandíbula, farmacologia dos anestésicos locais, farmacologia dos vasoconstrictores, complicações
locais e sistêmicas. Farmacologia: Administração, absorção, biotransformação e eliminação dos medicamentos. Analgésicos,
antiinflamatórios, ansiolíticos, antibióticos. Patologia: Alterações de desenvolvimento da região maxilofacial, alterações
pulpares e periapicais, infecções bacterianas, virais e micóticas, patologia das glândulas salivares, hiperplasias e neoplasias
benignas, neoplasias malignas, cistos e tumores odontogênicos e não‐odontogênicos, desordens hematológicas e ósseas,
manifestações orais de doenças sistêmicas. Cirurgia: Pré e pós‐operatório, exodontia, dentes inclusos, complicações
bucossinusais, diagnóstico e tratamento das infecções odontogênicas, hemorragia e hemostasia, diagnóstico e tratamento
das fraturas faciais, traumatismo dento‐alveolar, traumatismo de tecidos moles, cirurgia da articulação têmporo‐mandibular,
cirurgia pré‐protética, cirurgia ortognática.
ODONTÓLOGO‐ ODONTOPEDIATRA ‐ Anestesia loco‐regional em crianças: tipos, técnicas, anestésicos, indicações e contra
indicações. Acidentes. Medicação de emergência. Manejo do paciente infantil. Dentística e prótese em odontopediatria.
Terapia pulpar em odontopediatria. Traumatismos bucais em crianças. Cirurgia em odontopediatria. Crescimento e
desenvolvimento crânio‐facial. Diagnóstico, prevenção e tratamento das maloclusões. Diagnóstico e procedimentos
ortodônticos preventivos e interceptativos.
ODONTÓLOGO‐ ENDODONTIA ‐ Anatomia dentária. Topografia da cavidade pulpar e do periápice. Histofisiologia do
complexo dentino‐pulpar. Microbiologia relacionada à endodontia. Farmacologia: Receituário. Antiinflamatórios.
Antibióticos. Analgésicos. Drogas utilizadas em anestesia local. Técnicas anestésicas e tratamento de complicações
relacionadas à anestesia local. Prevenção e tratamento de emergências médicas em odontologia. Princípios de tratamento e
prevenção das infecções odontogênicas. Métodos e técnicas de exame em endodontia. Material e instrumental endodôntico.
Assepsia e anti‐sepsia na prática endodôntica. Alterações da polpa dental. Alterações patológicas do periápice. Acesso e
preparo da câmara pulpar. Tratamento conservador da polpa dental. Odontometria. Apicificação. Instrumentação dos canais
radiculares. Tratamento biomecânico dos canais radiculares: Biopulpectomia. Necropulpectomia. Medicação intracanal.
Obturação dos canais radiculares. Tratamento endodôntico em odontopediatria. Diagnóstico e tratamento das urgências em
endodontia: Pulpite reversível. Pulpite irreversível. Pericementite apical aguda. Abscesso apical agudo. Abscesso fênix.
Reabsorção dentária. Trauma dental. Problemas endodônticos e periodontais de interesse comum. Clareamento de dentes
com alteração de cor. Cirurgia em endodontia. Diagnóstico e Plano de Tratamento em Clínica Geral; Conceitos da Etiologia da
Cárie e sua Prevenção; Microbiologia da Placa Bacteriana e sua Prevenção; Controle e Prevenção da Cárie Dentária, Dieta,
Flúor; Cirurgia Oral Menor, cuidados iniciais e posteriores as Exodontais; Hemorragias‐Controle; Problemas periodontais a
cargo do Clínico Geral; Procedimento Básicos em Odontologia que afetam o Periodonto; Proteção do Complexo Dentina –
Polpa – Seleção e Eleição dos materiais de Proteção: Materiais Restauradores em Dentística Operatória, Materiais
Restauradores Estéticos, Materiais Metálicos – Amálgama; Materiais para Prevenção; Selantes de Fóssulas e Fissuras;
Esterilização, Controle de Doenças e Infecção no Consultório Odontológico; Prevenção (AIDS, Hepatite, etc.);
ODONTÓLOGO‐ PERIODONTIA ‐ Anatomia macroscópica e microscópica do periodonto. Farmacologia: Receituário. Anti‐
inflamatório. Antibióticos. Analgésicos. Drogas utilizadas em anestesia local. Técnicas anestésicas e tratamento de
complicações relacionadas à anestesia local. Prevenção e tratamento de emergências médicas em odontologia. Princípios de
tratamento e prevenção das infecções odontogênicas. Materiais e instrumentais utilizados em periodontia. Afiação de
instrumentos em periodontia. Instrumentação periodontal. Exames clínicos e radiográficos em periodontia. Importância da
função mastigatória para o periodonto. Mecanismos de defesa da gengiva. Características clínicas da gengivite. Epidemiologia
das doenças gengival e periodontal. Classificação das doenças periodontais. Doenças gengivais da infância. Periodontite
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juvenil. Microbiologia periodontal. Papel do cálculo e da placa na doença periodontal. Envolvimento de furca nas doenças
periodontais. Trauma oclusal. Tratamento periodontal de pacientes com doenças sistêmicas. Plano de tratamento em
periodontia. Controle químico e mecânico da placa dental. Antibioticoterapia em periodontia. Tratamento das doenças
gengivais agudas. Tratamento dos abscessos periodontais. Considerações ortodônticas na terapia periodontal. Tratamento
endodôntico‐ periodontal associado. Princípios da cirurgia periodontal. Curetagem gengival. ctngivectomia e gengivoplastia.
Espaço biológico. Cirurgias ósseas ressectivas e reconstrutivas. Retalhos periodontais. Regeneração óssea guiada. Efeitos das
condições sistêmicas sobre o periodonto. Manutenção periodontal. Estética periodontal. Diagnóstico e Plano de Tratamento
em Clínica Geral; Conceitos da Etiologia da Cárie e sua Prevenção; Microbiologia da Placa Bacteriana e sua Prevenção;
Controle e Prevenção da Cárie Dentária, Dieta, Flúor; Cirurgia Oral Menor, cuidados iniciais e posteriores as Exodontais;
Hemorragias‐Controle; Problemas periodontais a cargo do Clínico Geral; Procedimento Básicos em Odontologia que afetam o
Periodonto; Proteção do Complexo Dentina – Polpa – Seleção e Eleição dos materiais de Proteção: Materiais Restauradores
em Dentística Operatória, Materiais Restauradores Estéticos, Materiais Metálicos – Amálgama; Materiais para Prevenção;
Selantes de Fóssulas e Fissuras; Esterilização, Controle de Doenças e Infecção no Consultório Odontológico; Prevenção (AIDS,
Hepatite).
ODONTÓLOGO‐ PRÓTESE DENTÁRIA ‐ Anomalias dos dentes. Doenças da polpa e do periápice. Manifestações orais de
doenças sistêmicas. Dor facial e doenças neuromusculares. Articulação temporomandibular. Dinâmica da articulação
temporomandibular. Músculos da mastigação. Músculos supra‐hióideos. Músculos da língua. Anatomia descritiva e
topográfica da cavidade bucal. Anatomia do desdentado. Dentes: Generalidades. Anestésicos locais. Antifúngicos. Fármacos
usados em emergências durante o atendimento odontológico. Conceito, indicações e contra‐indicações em PPR. Classificação
dos desdentados parciais. Sistemas da prótese parcial removível. Grampos ou retentores extracoronários. Preparo da boca
para receber prótese parcial removível. Articuladores. Fundamentos da oclusão. Preparos para coroas totais. Preparos para
coroas parciais. Preparos para dentes extremamente danificados. Restaurações provisórias. Controle da saliva e da água e
manejo dos tecidos moles. Acabamento e cimentação. Considerações estéticas. Próteses parciais fixas adesivas. Abordagem
do paciente sob quimioterapia e radioterapia.
PSICÓLOGO ‐ Infância, adolescência. As inter‐relações familiares: casamento, conflito conjugal, separação, guarda dos filhos.
A criança e a separação dos pais. A criança e o adolescente vitimizados. Natureza e origens da tendência anti‐social. Os
direitos fundamentais da criança e o do adolescente. O trabalho do psicólogo em equipe multiprofissional. Psicodiagnóstico –
técnicas utilizadas. A entrevista psicológica. Teoria da Personalidade, Teorias e Técnicas Psicoterápicas. Diferenças individuais
e de classes. Noções de cidadania, cultura e personalidade: “status”, papel e o indivíduo. Fatores sociais da anormalidade.
Interação social. A psicologia social no Brasil. Aconselhamento psicológico. Desenvolvimento X Aprendizagem. Abordagem
Psicológica da Educação. Teoria de Personalidade: ‐Psicanálise –Freud, Melaine Klein, Erickson,; ‐ Reich; ‐ Jung; ‐ Adler; ‐
Sullivan; ‐ Horney; ‐ Fromm; ‐ Rogers; ‐ Teoria Cognitiva de Kelly; ‐ Topologia de Lewin; ‐ A abordagem S = R. Teorias e
Técnicas Psicoterápicas. Entrevista Psicológica. Processos de Mudanças em Psicoterapia. Diferenças Individuais e de
Classes. Cultura e Personalidade: “Status”, papel e o indivíduo. Fatores Sociais na Anormalidade. Interação Social. A
Psicologia Social no Brasil. Aconselhamento Psicológico. Desenvolvimento X Aprendizagem. Abordagem Psicológica da
Educação. Ética Profissional.
TERAPEUTA OCUPACIONAL ‐ Ergoterapia e a assistência asilar. Conceitos básicos da terapia ocupacional e socioterápica.
Conceitos e idéias básicas dos modelos de terapia ocupacional que se fundamentam nas linhas psicológicas, terapia
ocupacional psicodinâmica e junguiana. Conceitos e idéias que fundamentam a terapia ocupacional das críticas ao sistema
segregativo e asilar, isto é das práticas de transformação institucional. A idéia do trabalho como recurso de terapia
ocupacional. Conceito de reabilitação e as propostas alternativas de atenção à saúde da população assistida em terapia
ocupacional. Os modelos de terapia ocupacional referentes ao atendimento às pessoas portadoras de deficiência física e/ou
sensorial (modelo neurológico e cinesiológico), bem como as abordagens corporais e globalizantes (Gerda Alexander Noshe
Faldenkrais, Pheto Sandor). O papel das unidades extra‐hospitalares (UBS), centro de convivência hospitais‐dia e centros de
referência diante da questão da não internação do paciente psiquiátrico e da não institucionalização da pessoa portadora de
deficiência física, sensorial e/ou mental. A ação do terapeuta ocupacional na emergência psiquiátrica, enfermarias
psiquiátricas em hospitais gerais, assim como no tratamento hospitalar e ambulatorial de pessoas portadoras de deficiência.
A atuação do terapeuta ocupacional no atendimento ao bebê de alto risco e a crianças que apresentam retardo no
desenvolvimento neuro‐psicomotor.
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ENSINO MÉDIO
CONHECIMENTOS GERAIS (15 QUESTÕES)
LÍNGUA PORTUGUESA ‐ Compreensão e interpretação de texto(s). Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pronomes:
emprego, forma de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e
verbal. Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo.
Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal. Redação Oficial: formas
de tratamento, tipos de discursos, correspondência oficial.
MATEMÁTICA ‐ Números inteiros, racionais (fracionários e decimais) e reais: operações e propriedades. Números e
grandezas proporcionais; razões e proporções, divisão proporcional, regras de três simples e composta. Porcentagem, juros
simples e compostos. Sistemas de medida: área, volume, massa, capacidade, tempo, sistema monetário brasileiro. Funções
algébricas. Equações e inequações: de 1º e 2º graus, problemas.
ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS, ECONÔMICOS E SOCIAIS ‐ Santa Catarina: localização, área, população, economia,
síntese histórica (ocupação territorial: povoamento inicial, povoamento, Povoamento Vicentista, Povoamento Açoriano,
Conquista do Planalto e do Oeste; a Invasão Espanhola, a República Juliana, Guerra do Contestado), cultura e folclore.
Florianópolis: localização, área, população, economia, síntese histórica (fundação, desenvolvimento econômico e social nos
séculos XIX, XX e XXI), cultura e folclore. *
LÍNGUA PORTUGUESA. Compreensão e interpretação de texto(s). Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pronomes:
emprego, forma de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e
verbal. Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo.
Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal. Redação Oficial: formas
de tratamento, tipos de discursos, correspondência oficial.
MATEMÁTICA. Números inteiros, racionais (fracionários e decimais) e reais: operações e propriedades. Números e grandezas
proporcionais; razões e proporções, divisão proporcional, regras de três simples e composta. Porcentagem, juros simples e
compostos. Sistemas de medida: área, volume, massa, capacidade, tempo, sistema monetário brasileiro. Funções algébricas.
Equações e inequações: de 1º e 2º graus, problemas.
ESTUDOS SOCIAIS. Brasil: localização, área, Estados e capitais, população, limites, economia, síntese histórica (ocupação
territorial, processo de independência, primeiro Império, período regencial, segundo Império, período republicano).
Atualidades: questão ambiental, problemas sociais, situação econômica atual, Mercosul.
INCLUÍDO
LEGISLAÇÃO.LEI COMPLEMENTAR CMF ‐ N° 063/2003 – dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de
Florianópolis e suas alterações ‐ Titulo II ‐ Capitulo I e II; Titulo IV; Titulo V ‐ capitulo I, Titulo VII ‐ Capitulo I, II, III, IV, V e VI.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (35 QUESTÕES)
ALMOXARIFE ‐ Conceitos e noções gerais de almoxarifado. Administração de depósitos. Atividades de um depósito. Registros
de estoque. Precisão dos registros. Modelos e formulários de controle. Codificação e classificação de materiais. Controle do
almoxarifado. Controle físico e de segurança. Inventário de materiais. de materiais. Conservação e tipos de embalagens de
materiais. Requisição de materiais. Recepção, armazenamento e distribuição de materiais. Localização e movimentação de
materiais.
Arranjo físico, higiene e segurança em depósitos. Noções básicas de informática: editor de textos, planilha eletrônica e
internet. Noções básicas de combate a incêndio. Conhecimento geral de medidas de segurança e primeiros socorros.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ‐ Recepção e arquivamento de documentos. Serviço postal: tipos de correspondência,
postagem de cargas e encomendas. Correspondência eletrônica. Equipamentos de escritório‐computador, impressoras,
telefones, fac‐símile, máquinas de calcular: noções de funcionamento, terminologia empregada na operação desses
equipamentos. Atitudes e regras de comportamento profissional para trato diário com o público interno e externo. Uso de
editores de texto, planilhas, Microsoft Power Point (em nível de usuário). Ofícios, contratos, cartas, memorandos,
requerimentos: definição, normas de redação e encaminhamento. Relações humanas no trabalho. Conhecimento geral de
medidas de segurança e primeiros socorros.
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TÉCNICO ENFERMAGEM ‐ Vigilância Epidemiológica: Notificação Compulsória. Assistência de enfermagem à saúde da
criança: Criança 21, PCCN, SISVAN, ACD, Teste do Pezinho. Coleta de material do preventivo do câncer uterino. Precauções
Universais. Lei do Exercício Profissional: lei 7.498 de 1996 e alteração do artigo 23 (lei 8967). Decreto nº 94406/878. Código
de ética de Enfermagem. Resolução COFEN nº 195/97. Sistema Único de Saúde – SUS, Leis Federais 8.080 e 8.142. Higiene e
segurança do trabalho. Fundamentos de Enfermagem: Sinais Vitais Curativo, Terapêutica Medicamentosa nas diferentes vias.
Verificação das medidas antropométricas. Nebulização. Esquema Básico de Imunização ‐ MS. Assepsia e Antissepsia.
Prevenção de doenças infecto contagiosas e Visita Domiciliar. Métodos de desinfecção e esterilização. Conhecimento geral
de medidas de segurança e primeiros socorros. *
TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Principais responsabilidades da atenção básica: Ações de Saúde da Criança; Ações de Saúde da
Mulher Estrutura mínima de unidade de saúde da família. Base das ações da equipe de saúde da família e equipe de saúde
bucal: Planejamento das ações; Saúde, Promoção e Vigilância à saúde; Trabalho interdisciplinar em equipe; abordagem
integral da família; Atribuições específicas da Estratégia de Saúde da Família ‐ ESF; Noções gerais sobre o PACS e ESF;
Imunização: conceito, importância, tipos, principais vacinas e soros utilizados em saúde pública (indicação, contra‐indicações,
doses, vias de administração, efeitos colaterais), conservação de vacinas e soros (cadeia de frio); Doenças transmissíveis:
agente, forma de transmissão, prevenção, sinais e sintomas, assistência de enfermagem e vigilância epidemiológica das
principais doenças transmissíveis; Assistência de enfermagem à mulher: na prevenção do Câncer cérvico‐uterino e de Mama,
no Pré‐natal no planejamento familiar; Assistência de enfermagem à criança: no controle do crescimento e desenvolvimento,
no controle das doenças diarréicas, no controle das infecções respiratórias agudas (pneumonia, otites, amigdalites, infecções
das vias aéreas superiores), no controle das principais verminoses (ascaradíase, oxioríase, estrogiloidíase, giardíase, amebíase
e esquitossomose), na alimentação da criança (aleitamento materno e orientação para o desmame); Assistência de
enfermagem ao adulto: diabetes mellitus; Controle da Hipertensão; Controle da Diabete Mellitus; Controle da Tuberculose;
Eliminação da Hanseníase; Procedimentos básicos de enfermagem: verificação de sinais vitais: pressão arterial, pulso,
temperatura e respiração, curativos (técnicas, tipos de curativos), administração de medicamentos (diluição, dosagem, vias e
efeitos colaterais); terminologia de enfermagem; Legislação em Enfermagem: Lei do exercício profissional; Conceitos
matemáticos aplicados à prática profissional. Sistema Único de Saúde: Lei nº. 8.080 de 19/09/90, Lei nº. 8.142 de 28/12/90,
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde ‐ NOB‐SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS ‐
NOAS‐SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar. *
TÉCNICO DE CONTABILIDADE ‐ Contabilidade: Contabilidade básica (Introdutória). Sistemas de informações contábeis.
Contabilidade Pública. Receitas e despesas públicas‐de custeio; de capital. Noções básicas de Orçamento. Legislação: Lei de
Diretrizes Orçamentárias; Lei Orçamentária Anual; Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei 4.320/64.
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES ‐ Tramo de viga; Teste de Slump; Contra – Flecha; Concretos ‐ Traços em Volume; Aceleradores e
Redutores; Escoramento de laje maciça; Sarrafos e Ripas; Cotas de piso. Conhecimento geral de medidas de segurança e
primeiros socorros.
TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL ‐ Agravos à saúde bucal e processo de saúde‐doença. Anatomia dentária. Controle de infecção
na prática odontológica. Educação em saúde bucal. Aspectos ergonômicos aplicados ao trabalho em odontologia. Materiais
restauradores. Técnicas de restauração dentária. Urgências odontológicas. O trabalho com pessoal auxiliar no atendimento
individual do paciente odontológico. Conhecimento geral de medidas de segurança e primeiros socorros. *
TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL: Agravos à saúde bucal e processo de saúde doença. Anatomia dentária. Controle de infecção
na prática odontológica. Educação em saúde bucal. Aspectos ergonômicos aplicados ao trabalho em odontologia. Materiais
restauradores. Técnicas de restauração dentária. Urgências odontológicas. O trabalho com pessoal auxiliar no atendimento
individual do paciente odontológico. Conhecimento geral de medidas de segurança e primeiros socorros, Sistema Único de
Saúde: Lei nº. 8.080 de 19/09/90, Lei nº. 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde ‐ NOB‐
SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS ‐ NOAS‐SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção
Hospitalar. *
TÉCNICO DE LABORATÓRIO ‐ Procedimentos para limpeza e ou designação de utensílios e instalações de laboratório;
lavagem e secagem de vidraria e materiais em geral; Reconhecimento e manuseio de vidraria; Pesagem e medidas (massa e
volume); Limpeza e conservação de aparelhos; Métodos e técnicas de esterilização; Conhecimento e manuseio de amostras
biológicas: sangue total, soro, plasma sangüíneo e urina; Noções sobre procedimentos básicos para a coleta de materiais
para exame (sangue, urina e fezes); Noções básicas sobre coloração (Gram Ziehl, e Neisser, etc.) e montagem de lâminas;
Conhecimento geral de medidas de segurança e primeiros socorros. Conhecimento geral de medidas de segurança e
primeiros socorros.
TÉCNICO DE RADIOLOGIA ‐ Formação de imagem, Radiação secundária, Acessórios de um aparelho de Raios X, Composição
de filmes radiografícos, Câmara Clara e Escura, Manipulação de químicos: Revelador e Fixador, Ecrans, Intensificadores,
Chassis, Procedimentos de filmes radiográfIcos, Proteção Radiológica. Anatomia e Fisiologia humana, Técnicas radiológicas,
Incidência básicas e Acessórios. Crâneo e Face, Membros superiores e Inferiores, Coluna vertebral, Bacia, Tórax, Abdome e
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cuidados nos procedimentos radiográficos. Protocolo de Tomografia Computadorizada, Procedimentos para realização de
Exame em Ressonância Magnética. Conhecimento geral de medidas de segurança e primeiros socorros.
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO ‐ Higiene do Trabalho: conceitos, definições e classificação dos riscos ambientais.
Política de saúde e segurança do trabalho. Implementação de ações preventivas e corretivas. Análise preliminar de risco.
Riscos químicos, físicos e Biológicos. Parâmetros e índices utilizados nas avaliações dos riscos. Instrumentos e técnicas
aplicadas na medição dos riscos ambientais. Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios. Procedimentos e normas de
sistemas de segurança. Metodologia para investigação de acidentes. Determinação de causas de acidentes. Ações educativas
de segurança e saúde. Equipamentos fixos e móveis de combate a incêndios: tipos, inspeção, manutenção e recarga.
Sistemas e equipamentos de alarme e detecção e proteção contra incêndio. Instruções gerais em emergências e Brigadas de
incêndio. Acidente do Trabalho: Conceitos, causas e conseqüências do acidente do trabalho. Estatísticas de acidentes do
trabalho. Doenças profissionais e doenças do trabalho. Medidas de controle: EPIs e EPCs. Atividades Educativas de Segurança
no Trabalho: CIPA. Medidas preventivas e de controle dos agentes de risco. Garantias do empregador e deveres do
trabalhador.
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ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
CONHECIMENTOS GERAIS (15 QUESTÕES)
LÍNGUA PORTUGUESA ‐ Substantivo ‐ Classificação ‐ Flexão; Adjetivo ‐ Classificação ‐ Flexão; Classificação dos numerais;
Pronomes; Verbo; Sintaxe ‐ frase e termos da oração.
MATEMÁTICA ‐ Adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais; Expressões numéricas com números
naturais; Potenciação de números naturais; Divisibilidade: divisores e múltiplos de números naturais; Decomposição de um
número natural em fatores primos; Máximo Divisor Comum; Mínimo Múltiplo Comum; Os números e o sistema decimal de
medidas; Números racionais: ordinários e decimais – operações..
ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS, ECONÔMICOS E SOCIAIS ‐ Florianópolis: localização, área, população, economia,
síntese histórica (fundação, desenvolvimento econômico e social nos séculos XIX, XX e XXI), cultura e folclore. *
ESTUDOS SOCIAIS. Mundo atual: Continentes (quais são e localização), os maiores e mais populosos países, globalização,
questão ambiental. O Mercosul: o que é. Brasil: localização, área, população e limites.
LEGISLAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR CMF ‐ N° 063/2003 – dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de
Florianópolis e suas alterações ‐ Titulo II ‐ Capitulo I e II; Titulo IV; Titulo V ‐ capitulo I, Titulo VII ‐ Capitulo I, II, III, IV, V e VI. *

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES)
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ‐ Noções sobre anatomia e fisiologia do corpo humano. Anatomia das
unidades dentárias. Funcionamento geral do consultório: organização de arquivos e fichários, atribuições e funções; noções
básicas de manuseio de agendas para marcação de consultas e preenchimento de fichas. Materiais dentários; radiologia
odontológica: técnicas de revelação; isolamento do campo operatório; instrumental odontológico; biossegurança; métodos
de utilização do Flúor tópico; técnicas de higienização bucal; métodos para limitar a propagação de microorganismos,
controle da infecção. Segurança no trabalho. Conhecimento geral de medidas de segurança e primeiros socorros. *
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: Noções sobre anatomia e fisiologia do corpo humano. Anatomia das
unidades dentárias. Funcionamento geral do consultório: organização de arquivos e fichários, atribuições e funções; noções
básicas de manuseio de agendas para marcação de consultas e preenchimento de fichas. Materiais dentários; radiologia
odontológica: técnicas de revelação; isolamento do campo operatório; instrumental odontológico; biossegurança; métodos
de utilização do Flúor tópico; técnicas de higienização bucal; métodos para limitar a propagação de microorganismos,
controle da infecção. Segurança no trabalho. Conhecimento geral de medidas de segurança e primeiros socorros. Sistema
Único de Saúde: Lei nº. 8.080 de 19/09/90, Lei nº. 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde ‐
NOB‐SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS ‐ NOAS‐SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção
Hospitalar. *
AUXILIAR DE ALMOXARIFE ‐ Controle do almoxarifado. Controle físico e de segurança. Inventário de materiais. Requisição de
materiais. Recepção, armazenamento e distribuição de materiais. Localização e movimentação de materiais. Arranjo físico,
higiene e segurança em depósitos. Noções básicas de combate a incêndio. Conhecimento geral de medidas de segurança e
primeiros socorros.
TELEFONISTA ‐ Operação de equipamentos de telefonia e fac símile. Ligações locais e a distância. Atuação do (a) telefonista:
voz, interesse, calma e sigilo. Atendimento de chamadas: fraseologias adequadas. Redação de memorandos e, comunicações
internas. Conhecimentos básicos (em nível de usuário) de informática: computador, impressoras, softwares (Microsoft Word;
Microsoft Excel; Microsoft Outlook).
MOTORISTA I ‐ Legislação de trânsito: Regras gerais para a circulação de veículos. Os sinais de trânsito, segurança e
velocidade. Registro e licenciamento de veículos. Condutores de veículos – deveres e proibições. As infrações à legislação de
trânsito, penalidades e recursos.
MOTORISTA II ‐ Legislação de trânsito: Regras gerais para a circulação de veículos. Os sinais de trânsito, segurança e
velocidade. Registro e licenciamento de veículos. Condutores de veículos – deveres e proibições. As infrações à legislação de
trânsito, penalidades e recursos.
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ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CONHECIMENTOS GERAIS (15 QUESTÕES)
LÍNGUA PORTUGUESA ‐ Substantivo ‐ Classificação ‐ Flexão; Adjetivo ‐ Classificação ‐ Flexão; Classificação dos numerais;
Pronomes; Verbo; Sintaxe ‐ frase e termos da oração.
MATEMÁTICA ‐ Adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais; Expressões numéricas com números
naturais; Potenciação de números naturais; Divisibilidade: divisores e múltiplos de números naturais; Decomposição de um
número natural em fatores primos; Máximo Divisor Comum; Mínimo Múltiplo Comum; Os números e o sistema decimal de
medidas; Números racionais: ordinários e decimais – operações.
ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS, ECONÔMICOS E SOCIAIS ‐ Florianópolis: localização, área, população, economia,
síntese histórica (fundação, desenvolvimento econômico e social nos séculos XIX, XX e XXI), cultura e folclore. *
ESTUDOS SOCIAIS. Mundo atual: Continentes (quais são e localização), os maiores e mais populosos países, globalização,
questão ambiental. O Mercosul: o que é. Brasil: localização, área, população e limites.
INCLUÍDO
LEI COMPLEMENTAR CMF ‐ N° 063/2003 – dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de Florianópolis e
suas alterações ‐ Titulo II ‐ Capitulo I e II; Titulo IV; Titulo V ‐ capitulo I, Titulo VII ‐ Capitulo I, II, III, IV, V e VI.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES)
AUXILIAR OPERACIONAL ‐ Técnicas para capinar, varrer e roçar. Pequenos reparos em instalações elétricas, carpintaria e
alvenaria. Cuidados no transporte de cargas e materiais. Higiene no trabalho. Conhecimento geral de medidas de segurança e
primeiros socorros.
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