MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N°. 03/2007

EDITAL N°. 03/2007
Abre inscrições e define normas para o concurso
público destinado ao preenchimento de cargos de
Provimento Efetivo do Quadro de Pessoal do
Município de Balneário Camboriú.
O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Sr. Rubens Spernau e a Secretária de Administração Sra. Ana Paula
Pires Schueda Holetz, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a realização do Concurso Público,
destinado ao preenchimento de vagas para os cargos de Provimento Efetivo do Quadro de Pessoal do Município
de Balneário Camboriú, de acordo com o Anexo II, da Lei Municipal n°1.068/91 e suas alterações posteriores, que
se regerá pelas normas estabelecidas neste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Concurso público será realizado sob a responsabilidade da Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio‐
Econômicos – FEPESE, localizada no Campus Professor João David Ferreira Lima, da Universidade Federal de Santa
Catarina ‐ UFSC, Trindade – Florianópolis – SC. Telefones (48) 3953‐1000 e (47) 3366‐5761.
1.2.
Mais
informações
poderão
ser
obtidas
nos
seguintes
endereço
eletrônicos:
http://concursopmbc.fepese.ufsc.br ou www.camboriu.sc.gov.br e‐mail pmbcamboriu@fepese.ufsc.br.

2. DOS CARGOS, VAGAS, ESCOLARIDADE, CARGA HORÁRIA E DA REMUNERAÇÃO.
2.1 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.
2.2 Os cargos, número de vagas, escolaridade e exigência específica mínima exigida, salário base, carga horária
(jornada de trabalho) e exigências específicas a cada cargo, objeto deste Concurso Público são descritos na tabela
abaixo:

SALÁRIO
BASE

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

Ensino Médio Completo.

R$ 728,09

40 h

08

Diploma de Ensino Fundamental
completo e curso específico na área.

R$ 637,42

40 h

Auxiliar de Laboratório

03

Ensino Médio Completo.

R$ 728,09

40 h

071

Bioquímico

01

Graduação em bioquímica e registro no
R$ 2.724,07
conselho de classe profissional.

40 h

072

Enfermeiro

05

Graduação em enfermagem e registro
R$ 1.386,65
no conselho de classe profissional.

40 h

073

Farmacêutico Bioquímico

02

Graduação e farmácia bioquímica e
registro no conselho de classe R$ 2.724,07
profissional.

40 h

074

Fiscal Saúde Pública

05

Diploma de Ensino Médio Completo

40 h

CÓD.

CARGOS

VAGAS

068

Agente de atividades de
saúde

02

069

Atendente
Dentário

070

*Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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075

Fisioterapeuta

06

Graduação em fisioterapia registro no
R$ 1.299,43
conselho de classe profissional.

30 h

20 h

076

Médico Angiologista

01

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

077

Médico Cardiologista

02

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

20 h

20 h

078

Médico Cirurgião Geral

01

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

079

Médico Dermatologista

02

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

20 h

20 h

080

Médico do Trabalho

01

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

081

Médico Endocrinologista

02

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

20 h

082

Médico
Gastroenterologista

01

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

20 h

083

Médico Geriatra

02

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

20 h

20 h

084

Médico Ginecologista

04

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

085

Médico Hematologista

01

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

20 h

20 h

086

Médico Infectologista

01

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

087

Médico Internista

07

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

20 h

088

Médico Nefrologista

01

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

20 h

089

Médico Neurocirurgião

01

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

20 h

*Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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090

Médico Neuropediatra

01

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

091

Médico Neurologista

02

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

20 h

20 h

20 h

092

Médico Oftalmologista

02

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

093

Médico Ortopedista

03

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

20 h

094

Médico
Otorrinolaringologista

03

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

20 h

095

Médico Pediatra

01

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

20 h

096

Médico Pneumologista

01

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

20 h

20 h

097

Médico Proctologista

01

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

098

Médico Psiquiatra

05

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

20 h

20 h

099

Médico Radiologista

02

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

100

Médico Reumatologista

02

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

20 h

20 h

101

Médico Sanitarista

01

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

102

Médico Urologista

02

Graduação
em
Medicina,
especialização na área e registro no R$ 1.362,07
conselho de classe profissional.

20 h

103

Médico Veterinário

01

Graduação em Medicina VETERINÁRIA
R$ 1.362,07
e registro no CRMV.

20 h

104

Odontólogo

05

Graduação em odontologia e registro
R$ 1.362,07
no Conselho de Classe Profissional.

20 h

105

Psicólogo Clínico

04

Graduação em psicologia e registro no R$ 1.386,61

40 h

*Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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conselho de classe profissional.
106

Técnico em Enfermagem

10

Diploma
de
Profissionalizante:
Enfermagem.

Ensino
Médio
Técnico
em

107

Técnico em Patologia
Clínica/Citotécnico

01

Ensino Médio Completo e curso
específico na área.

108

Técnico em Radiologia

05

Ensino Médio Completo e curso
R$ 1.112,33
específico na área.

30 h

109

Terapeuta Ocupacional

03

Graduação em Terapia Ocupacional e
registro no conselho de classe R$ 1.299,43
profissional.

40 h

110

Técnico em Higiene Dental

01

Ensino Médio Completo e curso
técnico na área

40 h

R$ 821,33

40 h

R$ 821,32

40 h

R$ 821,33

2.3 Para os cargos com exigência de nível superior será exigida, quando da posse, além da comprovação da
escolaridade, a comprovação do registro no Órgão de Representação da Classe Profissional, quando houver.
2.4 Para os cargos com exigência de nível médio será exigida, quando da posse, além da comprovação da
escolaridade, a comprovação do registro profissional, quando houver.

3. DA LOTAÇÃO
3.1. Os candidatos aprovados quando da nomeação, serão lotados na Secretaria de Saúde e Saneamento do
Município de Balneário Camboriú.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 Ao inscrever‐se o candidato declara conhecer, concordar e aceitar todas as condições estabelecidas no inteiro
teor deste Edital e Termos Aditivos, bem como compromete‐se a conhecer quaisquer outros avisos, erratas ou
comunicados publicados nos endereços eletrônicos do concurso http://concursopmbc.fepese.ufsc.br ou
www.camboriu.sc.gov.br, dos quais não poderá alegar desconhecimento.
4.2 A participação no Concurso Público iniciar‐se‐á pela inscrição, que deverá ser efetuada no prazo e nas
condições estabelecidas neste edital.
4.3 No requerimento de inscrição, sob as penas da Lei, o candidato declarará:
a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos
políticos, nos termos do § 1º, do artigo 12 da Constituição Federal;
b) Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral, e, quando do sexo masculino, estar
quite também, com as obrigações do serviço militar;
c) Não ter sofrido, quando no exercício de cargo, função ou emprego público, demissão a bem do serviço
público ou por justa causa, o que deverá ser declarado, no ato inscrição, por meio da assinatura de
regular termo de declaração;
d) Não ter antecedentes criminais, achando‐se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;

*Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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e) Ter conhecimento das exigências contidas neste edital e eventual termo aditivos das instruções
específicas contidas em outros avisos pertinentes ao presente concurso;
f)

Possuir a escolaridade exigida na forma deste Edital.

4.4 As informações e orientações para a realização das inscrições e provas, está disponível nos endereços
eletrônicos: http://concursopmbc.fepese.ufsc.br ou www.camboriu.sc.gov.br.
4.5 A inscrição somente será efetuada mediante o preenchimento de Requerimento de Inscrição padronizado, via
Internet, publicado nos endereços eletrônicos: http://concursopmbc.fepese.ufsc.br ou www.camboriu.sc.gov.br
no período compreendido entre 17h do dia 21 de dezembro de 2007 e 16h do dia 31 de janeiro de 2008. *
4.5 A inscrição somente será efetuada mediante o preenchimento de Requerimento de Inscrição padronizado, via
Internet, publicado nos endereços eletrônicos: http://concursopmbc.fepese.ufsc.br ou www.camboriu.sc.gov.br
no período compreendido entre 17h do dia 21 de dezembro de 2007 e 16h do dia 11 de fevereiro de 2008. *
4.6 São de inteira responsabilidade dos candidatos os dados cadastrais informados no ato da sua inscrição, bem
como o correto preenchimento do Requerimento de Inscrição e demais formulários exigidos para a participação
no presente Concurso.
4.7 Para realizar a inscrição o candidato deverá proceder da seguinte maneira:
a) Acessar via Internet, os endereços eletrônicos do concurso: http://concursopmbc.fepese.ufsc.br ou
www.camboriu.sc.gov.br;
b) Preencher integralmente o Requerimento de Inscrição;
c) Conferir atentamente os dados informados;
d) Imprimir o Requerimento de Inscrição;
e) Imprimir o Boleto Bancário referente à taxa de inscrição do cargo escolhido, e efetuar o pagamento
em qualquer agência bancária ou em postos de auto‐atendimento ou via Internet, até o horário de
encerramento do expediente bancário das agências e postos de auto‐atendimento bancários do dia
31 de janeiro de 2008. *
e) Imprimir o Boleto Bancário referente à taxa de inscrição do cargo escolhido, e efetuar o pagamento
em qualquer agência bancária ou em postos de auto‐atendimento ou via Internet, até o horário de
encerramento do expediente bancário das agências e postos de auto‐atendimento bancários do dia
11 de fevereiro de 2008. *

4.7.1 Só serão aceitas as inscrições cujo pagamento for efetuado utilizando‐se do boleto bancário, contendo o
respectivo código de barras, não será aceito pagamento efetivado por quaisquer outros meios.
4.8 Em Balneário Camboriú, os candidatos sem acesso à Internet ou que tenham dificuldades para efetuar a sua
inscrição, poderão comparecer no período compreendido entre os dias 21 de dezembro de 2007 a 31 de janeiro
de 2008, das 12h às 17h, no Centro Municipal Educacional Ariribá, situado à Avenida dos Tucanos, nº. 60, Bairro
das Nações, Balneário Camboriú, onde estará disponível equipamento e pessoal para orientar sua inscrição, ou
obter informações através do telefone: (47) 3366‐5761. *
4.8 Em Balneário Camboriú, os candidatos sem acesso à Internet ou que tenham dificuldades para efetuar a sua
inscrição, poderão comparecer no período compreendido entre os dias 21 de dezembro de 2007 a 11 de fevereiro
de 2008, das 12h às 17h, no Centro Municipal Educacional Ariribá, situado à Avenida dos Tucanos, nº. 60, Bairro
das Nações, Balneário Camboriú, onde estará disponível equipamento e pessoal para orientar sua inscrição, ou
obter informações através do telefone: (47) 3366‐5761. *
*Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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4.8.1 Excepcionalmente nos dias 24 e 31 de dezembro de 2007 não haverá atendimento externo no endereço
acima.
4.9 A FEPESE e a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú não se responsabilizarão por solicitação de inscrição
via Internet não recebida por falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados ou a impressão dos documentos
relacionados no subitem 4.7.
4.10 A inscrição somente será efetivada após a FEPESE ser notificada, pelo banco, do pagamento da taxa de
inscrição.
4.11 As taxas de inscrição para este Concurso Público são:
a) Para os cargos com exigência de ensino superior: R$ 85,00 (oitenta e cinco reais);
b) Para os cargos com exigência de ensino médio: R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais).

4.12 Será cancelada a inscrição do candidato que:
a) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição com cheque ou agendamento eletrônico de pagamentos sem a
devida provisão de fundos ou com qualquer outra irregularidade que impossibilite a sua liquidação.
b) Prestar declarações falsas, inexatas, adulterar qualquer documento informado ou apresentado ou que não
satisfizer integralmente a todas as condições estabelecidas neste edital.

4.13 No caso de cancelamento da inscrição, com base no disposto no subitem 4.12 letras “a” e “b”, serão anulados
todos os atos dela decorrentes, a qualquer tempo, mesmo que o candidato tenha sido aprovado e que o fato seja
constatado posteriormente.
4.14 A inscrição não poderá ser feita pelo correio, fac‐símile ou por qualquer outro meio não descrito neste edital.
4.15 Não será aceita inscrição condicional ou fora do prazo estabelecido.
4.16 Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alterações dos dados informados, a não ser o
decorrente de mudança de endereço.
4.17. Os pedidos de mudança de endereço deverão ser feitos, pelo próprio candidato, ou através de procurador
com mandado específico para tal fim, com firma reconhecida em cartório, via Protocolo Geral da Prefeitura
Municipal de Balneário Camboriú, localizada a Rua Dinamarca, nº. 320, Praça Papa João Paulo I, Bairro das Nações,
Balneário Camboriú – SC, sempre em dias úteis das 12h às 17h.
4.18 Verificando‐se mais de uma inscrição de um mesmo candidato, será considerada a última paga.
4.19 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será restituído.
4.20 Todos os cargos/ funções descritos neste Edital podem ser exercidos por pessoas de ambos os sexos.
4.21 O candidato declara estar ciente e concordar que a FEPESE, através de seus prepostos, poderá proceder à
identificação datiloscópica de qualquer candidato, bem como revista pessoal e de seus pertences, por quaisquer
meios inclusive eletrônicos.
4.22 O inteiro teor deste Edital estará disponível nos endereços eletrônicos: http://concursopmbc.fepese.ufsc.br
ou www.camboriu.sc.gov.br e fixado para leitura no mural da Prefeitura Municipal de BALNEARIO CAMBORIÚ,
situado no andar térreo do paço municipal, entre os dias 21 de dezembro de 2007 a 31 de janeiro de 2008, das
12h às 17h.

*Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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4.23 O candidato que necessitar de condições especiais para a realização das provas deverá protocolar
pessoalmente ou por intermédio de Procurador, via Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Balneário
Camboriú, localizada a Rua Dinamarca, nº. 320, Praça Papa João Paulo I, Bairro das Nações, Balneário Camboriú –
SC, sempre em dias úteis no período compreendido entre os dias 21 de dezembro de 2007 a 31 de janeiro de
2008, das 12h às 17h, requerimento, ao qual juntará cópia fotostática (xerográfica) do Requerimento de Inscrição,
indicando as condições especiais que necessita.
4.23.1 Os candidatos que preencherem os requisitos previstos na Lei Estadual 10.567/97 (isenção da taxa de
inscrição para doadores de sangue) deverão entregar pessoalmente ou por intermédio de Procurador, via
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, localizada a Rua Dinamarca, nº. 320, Praça Papa
João Paulo I, Bairro das Nações, Balneário Camboriú – SC, sempre em dias úteis das 12h às 17h, no período
compreendido entre os dias 21 de dezembro de 2007 a 31 de janeiro de 2008, requerimento, ao qual juntará
cópia fotostática (xerográfica) do Requerimento de Inscrição, documento expedido por entidade coletora,
comprovando a qualidade de doador, cuja doação não poderá ser inferior a 3 (três) vezes anuais. *
4.22 O inteiro teor deste Edital estará disponível nos endereços eletrônicos: http://concursopmbc.fepese.ufsc.br
ou www.camboriu.sc.gov.br e fixado para leitura no mural da Prefeitura Municipal de BALNEARIO CAMBORIÚ,
situado no andar térreo do paço municipal, entre os dias 21 de dezembro de 2007 a 11 de fevereiro de 2008, das
12h às 17h.
4.23 O candidato que necessitar de condições especiais para a realização das provas deverá protocolar
pessoalmente ou por intermédio de Procurador, via Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Balneário
Camboriú, localizada a Rua Dinamarca, nº. 320, Praça Papa João Paulo I, Bairro das Nações, Balneário Camboriú –
SC, sempre em dias úteis no período compreendido entre os dias 21 de dezembro de 2007 a 11 de fevereiro de
2008, das 12h às 17h, requerimento, ao qual juntará cópia fotostática (xerográfica) do Requerimento de Inscrição,
indicando as condições especiais que necessita.
4.23.1 Os candidatos que preencherem os requisitos previstos na Lei Estadual 10.567/97 (isenção da taxa de
inscrição para doadores de sangue) deverão entregar pessoalmente ou por intermédio de Procurador, via
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, localizada a Rua Dinamarca, nº. 320, Praça Papa
João Paulo I, Bairro das Nações, Balneário Camboriú – SC, ou na Fundação de Estudos e Pesquisas
Sócio‐Econômicos – FEPESE, localizada no Campus Professor João David Ferreira Lima, da Universidade Federal de
Santa Catarina ‐ UFSC, Trindade – Florianópolis – SC, sempre em dias úteis das 12h às 17h, no período
compreendido entre os dias 21 de dezembro de 2007 a 11 de fevereiro de 2008, ou enviar via SEDEX para o
seguinte endereço: FEPESE – Concurso PMBC – Doador, Caixa Postal 5067, Campus Universitário, Florianópolis ‐
SC, CEP 88040‐900, postado até o dia 11 de fevereiro de 2008, requerimento, ao qual juntará cópia fotostática
(xerográfica) do Requerimento de Inscrição e documento expedido por entidade coletora, comprovando a
qualidade de doador, cuja doação não poderá ser inferior a 3 (três) vezes anuais.*
4.24 O requerimento a que se refere o subitem 4.23 não se constitui no requerimento para concorrer a vagas
reservadas a deficientes.

5. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
5.1 Ao candidato portador de necessidades especiais é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso
Público.
5.2 Serão reservadas vagas aos portadores de necessidades especiais, nos termos do § 2º, do Artigo 11º, da Lei
Municipal 1069/91, com a redação da Lei Municipal 1.346/94, para o cargo cujas atribuições sejam compatíveis
com a deficiência de que sejam portadores, conforme tabela abaixo:
CÓD.

*Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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106

Técnico em Enfermagem

10

01

5.3. Serão consideradas necessidades especiais somente àquelas conceituadas na medicina especializada, de
acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que se enquadrem nas categorias descritas no art. 4º do
Decreto Federal nº. 3.298/99 e Lei Estadual 12.870/04.
5.4. O candidato portador de deficiência visual que solicitar à FEPESE, provas e o cartão‐resposta com letras
ampliadas, receberá os mesmos com tamanho de letra correspondente à fonte 24, cabendo ao candidato sua
leitura e marcação no respectivo cartão‐resposta.
5.5. O candidato portador de necessidades especiais deverá entregar, para concorrer à vaga de deficiente,
pessoalmente ou por intermédio de procurador, no período compreendido entre o dia 21 de dezembro de 2007
até o dia 31 de janeiro de 2008, das 12h às 17h, no Centro Municipal Educacional Ariribá, situado à Avenida dos
Tucanos, nº. 60, Bairro das Nações, Balneário Camboriú, ou na Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio‐
Econômicos – FEPESE, localizada no Campus Professor João David Ferreira Lima, da Universidade Federal de Santa
Catarina ‐ UFSC, Trindade – Florianópolis‐SC, de segunda a quinta feira das 12h às 17h e nas sextas feiras das 08
às 13 horas, o Atestado para Caracterização de Pessoa Portadora de Deficiência, conforme modelo constante do
Anexo I. *
5.5. O candidato portador de necessidades especiais deverá entregar, para concorrer à vaga de deficiente,
pessoalmente ou por intermédio de procurador, no período compreendido entre o dia 21 de dezembro de 2007
até o dia 11 de fevereiro de 2008, das 12h às 17h, no Centro Municipal Educacional Ariribá, situado à Avenida dos
Tucanos, nº. 60, Bairro das Nações, Balneário Camboriú, ou na Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio‐
Econômicos – FEPESE, localizada no Campus Professor João David Ferreira Lima, da Universidade Federal de Santa
Catarina ‐ UFSC, Trindade – Florianópolis‐SC, de segunda a quinta feira das 12h às 17h e nas sextas feiras das 08
às 13 horas, ou enviar via SEDEX para o seguinte endereço: FEPESE – Concurso PMBC – PNE, Caixa Postal 5067,
Campus Universitário, Florianópolis ‐ SC, CEP 88040‐900, postado até o dia 11 de fevereiro de 2008, o Atestado
para Caracterização de Pessoa Portadora de Deficiência, conforme modelo constante do Anexo I. *
5.5.1 Excepcionalmente nos dias 24 e 31 de dezembro de 2007 não haverá atendimento externo nos endereços
acima.
5.5.2 Somente serão aceitos atestados médicos cuja data de emissão seja igual ou posterior à data de publicação
deste Edital.
5.6 O candidato portador de necessidades especiais participará deste concurso em igualdade de condições aos
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, critérios de aprovação, data, horário de início, local
de aplicação e nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
5.7 Os candidatos que apresentarem requerimento nos termos do subitem 5.5, submeter‐se‐ão, quando
convocados, à avaliação de equipe multiprofissional formada por servidores do Município de Balneário Camboriú
que terá a decisão terminativa sobre: a) a qualificação do candidato como deficiente ou não e b) o grau de
deficiência, capacitante ou não para o exercício do cargo.
5.8 Os candidatos com necessidades especiais que se declararam no ato de inscrição como portadores de
deficiência e que não atenderem plenamente ao disposto no subitem 5.5 e subitens terão suas inscrições
homologadas como candidatos não portadores de deficiência.
5.9. O candidato portador de deficiência, conforme o Art. 40, § 2º, do Decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de
1999, que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá requerê‐lo, pessoalmente ou por
intermédio de procurador, no período compreendido entre o dia 21 de dezembro de 2007 até o dia 31 de janeiro
de 2008, das 12h às 17h, no Centro Municipal Educacional Ariribá, situado à Avenida dos Tucanos, nº. 60, Bairro
das Nações, Balneário Camboriú, ou na Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio‐Econômicos – FEPESE, localizada
no Campus Professor João David Ferreira Lima, da Universidade Federal de Santa Catarina ‐ UFSC, Trindade –
*Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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Florianópolis‐SC, de segunda a quinta feira das 13h às 17h e nas sextas feiras das 08 às 13 horas, o Atestado para
Caracterização de Pessoa Portadora de Deficiência, conforme modelo constante do Anexo I. *
5.9. O candidato portador de deficiência, conforme o Art. 40, § 2º, do Decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de
1999, que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá requerê‐lo, pessoalmente ou por
intermédio de procurador, no período compreendido entre o dia 21 de dezembro de 2007 até o dia 11 de
fevereiro de 2008, das 12h às 17h, no Centro Municipal Educacional Ariribá, situado à Avenida dos Tucanos, nº.
60, Bairro das Nações, Balneário Camboriú, ou na Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio‐Econômicos – FEPESE,
localizada no Campus Professor João David Ferreira Lima, da Universidade Federal de Santa Catarina ‐ UFSC,
Trindade – Florianópolis‐SC, de segunda a quinta feira das 13h às 17h e nas sextas feiras das 08 às 13 horas, ou
enviar via SEDEX para o seguinte endereço: FEPESE – Concurso PMBC – PNE, Caixa Postal 5067, Campus
Universitário, Florianópolis ‐ SC, CEP 88040‐900, postado até o dia 11 de fevereiro de 2008, o Atestado para
Caracterização de Pessoa Portadora de Deficiência, conforme modelo constante do Anexo I. *
5.9.1 As solicitações de condições especiais serão atendidas obedecendo a critérios de viabilidade e de
razoabilidade.

6. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
6.1. As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão homologadas e deferidas pela FEPESE. O
ato de homologação será divulgado no mural da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, na Rua Dinamarca,
nº. 320, Praça Papa João Paulo I, Bairro das Nações, Balneário Camboriú–SC e nos endereços eletrônicos:
http://concursopmbc.fepese.ufsc.br e www.camboriu.sc.gov.br, onde estarão indicados o nome do candidato, o
número de inscrição e o cargo para o qual está concorrendo.
6.2. A relação de inscrições indeferidas será divulgada no mural da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú na
Rua Dinamarca, nº. 320, Praça Papa João Paulo I, Bairro das Nações, Balneário Camboriú – SC e nos endereços
eletrônicos: http://concursopmbc.fepese.ufsc.br e www.camboriu.sc.gov.br onde estarão indicados o nome do
candidato, o número de inscrição e o cargo para o qual estava concorrendo.
6.3. Em caso de divergência entre os dados publicados no ato de homologação e os informados no Requerimento
de Inscrição, o candidato deverá protocolar, das 12h às 17h, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de
Balneário Camboriú, na Rua Dinamarca, nº. 320, Praça Papa João Paulo I, Bairro das Nações, Balneário Camboriú –
SC, ou na Sede da FEPESE, localizada no Campus Professor João David Ferreira Lima, da Universidade Federal de
Santa Catarina ‐ UFSC, Trindade – Florianópolis, SC, até 2 (dois) dias úteis após a homologação, requerimento em
que deverão ser informados nome e número da inscrição e discriminados os dados que devem ser alterados.

7. DAS PROVAS.
7.1 O presente Concurso Público para os cargos de todos os níveis constará de uma prova escrita objetiva com 30
(trinta questões).
7.2 Os programas sobre os quais versarão as questões da prova escrita objetiva encontram‐se em anexo deste
Edital.
7.3 A prova escrita objetiva será realizada no dia 02 de março de 2008, às 14h, tendo a duração de 3 (três) horas.
7.3.1 O Local onde o candidato realizará as provas será divulgado no mural da Prefeitura Municipal de Balneário
Camboriú, na Rua Dinamarca, nº. 320, Praça Papa João Paulo I, Bairro das Nações, Balneário Camboriú – SC e nos
endereços eletrônicos: http://concursopmbc.fepese.ufsc.br e www.camboriu.sc.gov.br.
7.4 Os candidatos somente poderão retirar‐se do local da prova escrita objetiva após 1 (uma) hora do início da
mesma.

*Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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7.5 O candidato, ao encerrar a prova, entregará ao fiscal de sua sala o cartão resposta devidamente assinado e o
caderno de prova.
7.6 Durante a realização das provas é vedada à consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, o porte e uso de
máquinas de calcular e ou qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, bem como relógios analógicos ou digitais,
bonés, chapéus, lenços de cabeça ou qualquer outra cobertura.
7.6.1 Não será permitido na sala de prova o ingresso de candidato portando alimentos de toda espécie e bebidas,
exceto água acondicionada em vasilhame transparente e sem rótulo.
7.7. Os candidatos só poderão manter em seu lugar de prova os materiais necessários para a sua realização
(caneta, caderno de provas e cartão resposta) e documento de identidade, devendo entregar ao fiscal de sala
quaisquer outros os materiais, objetos e equipamentos, que serão acondicionados em invólucro apropriado e
devolvidos quando da saída do local.
7.8. Os candidatos que se recusarem em atender o determinado nos subitens 7.4, 7.6, 7.6.1 e 7.7 terão sua
inscrição cancelada, não tendo qualquer validade à prova eventualmente entregue.
7.9. Para a entrada nos locais de prova, os candidatos deverão apresentar o documento de identidade válido e
com foto.
7.10. Não serão aceitos quaisquer outros documentos ou papéis em substituição aos exigidos, quer estejam
autenticados ou não.
7.11. O acesso aos locais de prova será permitido com a antecedência de 40 (quarenta) minutos em relação ao seu
início. O horário fixado será o horário oficial de Brasília. Será vedada a admissão ao local de prova ao candidato
que se apresentar após o horário determinado para o seu início.
7.12. Os 3 (três) últimos candidatos da sala de prova somente poderão entregar as provas e retirar‐se do local,
simultaneamente.
7.13. Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para nenhuma das provas, nem a realização de prova
fora do horário e local marcados para todos os candidatos.
7.14. O Município de Balneário Camboriú e a FEPESE não assumem qualquer responsabilidade quanto ao
transporte, alimentação e/ ou alojamento dos candidatos, furtos e roubos quando da realização das provas.
7.15. Os candidatos não poderão estar acompanhados de outras pessoas na sala de provas, mesmo que filhos
menores.
7.16. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá dirigir‐se à
Coordenação do Concurso, no local onde fará a prova, acompanhada por pessoa responsável pela guarda e zelo da
criança. A criança e acompanhante deverão permanecer em sala especificamente destinada para este fim. Nos
horários de amamentação a candidata será conduzida, acompanhada por um fiscal de sala, até o local onde se
encontra. O tempo destinado, pela candidata, à amamentação não será acrescido ao tempo de duração da prova.

8. DA PROVA ESCRITA OBJETIVA
8.1. Da prova escrita objetiva para os cargos com exigência de nível superior e ensino médio.
8.1.1. A prova escrita objetiva constará de 30 (trinta questões) de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de
resposta cada uma, das quais apenas 1 (uma) será a correta.
8.1.2. As questões a que se refere o subitem 8.1.1 serão divididas em 15 (quinze) questões de Conhecimentos
Gerais e 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos do cargo.

*Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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8.1.3. As questões de Conhecimentos Gerais para os cargos de nível superior e ensino médio versarão sobre as
seguintes áreas de conhecimento:
a) Língua Portuguesa (5 questões);
b) Temas Atuais (5 questões);
c) Informática (3 questões);
d) Legislação (2 questões).
8.1.4. As questões de Conhecimentos Específicos versarão sobre as áreas de conhecimento do cargo escolhido
pelo candidato.
8.2. Da prova escrita objetiva para os cargos com exigência de nível fundamental.
8.2.1. A prova escrita objetiva constará de 30 (trinta questões) de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de
resposta cada uma, das quais apenas 1 (uma) será a correta.
8.2.2. As questões a que se refere o item 8.2.1. serão divididas em 15 (quinze) questões de Conhecimentos Gerais
e 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos do cargo.
8.2.3. As questões de Conhecimentos Gerais para os cargos de nível fundamental versarão sobre as seguintes
áreas de conhecimento:
a) Língua Portuguesa (8 questões);
b) Temas Atuais (7 questões).
8.2.4. As questões de Conhecimentos Específicos versarão sobre as áreas de conhecimento do cargo escolhido
pelo candidato. *
8.3. Das provas escritas objetivas para todos os cargos.
8.3.1. Na hipótese de anulação de questão da prova escrita objetiva a mesma será considerada respondida
corretamente por todos os candidatos presentes.
8.3.2. Na hipótese de alteração do gabarito provisório da prova escrita objetiva, a mesma será corrigida de acordo
com o gabarito definitivo sendo desconsiderado o gabarito anteriormente divulgado.
8.3.3. Será atribuída nota 0 (zero) à questão da prova escrita objetiva:
a) Cuja resposta não coincida com o gabarito oficial;
b) Que contenha emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível (eis);
c) Que contenha mais de uma opção de resposta assinalada;
d) Que não estiver assinalada no cartão de respostas;
e) Seja preenchida fora das especificações contidas no cartão resposta ou nas instruções da prova, com
canetas não esferográficas ou com canetas esferográficas com tinta de cor diferente de azul ou preta,
ou ainda, com marcação diferente da indicada no modelo previsto no cartão.
8.3.4 As questões de Conhecimento Gerais da prova escrita objetiva, para todos os cargos, serão avaliadas de 0 a
10,0000 (zero a dez) e terão peso 3; as questões de Conhecimentos específicos da prova escrita objetiva, de todos
os cargos, serão avaliadas de 0 a 10,0000 e terão peso 7.
8.3.5 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.
8.3.6 O candidato compromete‐se a, antes de iniciar a resolução da prova, conferir o caderno de questões e o
cartão resposta que lhe foram entregues, verificando se estão em perfeitas condições, sem falha de impressão,
*Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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contendo todas as questões da prova, bem como se correspondem ao número da sua inscrição e cargo a que se
inscreveu devendo, caso haja qualquer discordância, comunicar a irregularidade imediatamente ao fiscal de sala.

8.3.7 A nota final da prova escrita objetiva será calculada com base na seguinte fórmula:

NFPO =

(NCGx3 ) + (NCEx7 )
10

Nesta fórmula:
NFPO= Nota Final da Prova Escrita Objetiva;
NCG= Nota da prova de conhecimentos gerais;
NCE= Nota da prova de conhecimento específico.

9. DA CLASSIFICAÇÃO
9.1. A nota final, para todos os cargos, será a nota final da prova escrita objetiva, conforme fórmula acima.
9.2. A nota mínima para aprovação e classificação, para todos os cargos, será igual ou superior a 5,0000. (cinco).
9.3. Os candidatos serão classificados por vaga, em ordem decrescente da média obtida, expressa com 4 (quatro)
decimais sem arredondamento.
9.4. Ocorrendo empate na média final, aplicar‐se‐á para o desempate, o disposto no parágrafo único do artigo 27
da Lei Federal 10.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso nos termos do Artigo 1º da
mencionada Lei (possuírem 60 anos completos ou mais).
9.4.1. Para o efeito do item 9.4. será considerada a idade do candidato na data do último dia de inscrições para o
presente concurso.
9.5. Para os candidatos que não se enquadrarem no item anterior, na hipótese de igualdade de notas, o
desempate será feito através dos seguintes critérios: a) Maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos; b)
Maior nota nas questões de Conhecimentos Gerais; d) Maior idade.
9.5.1 Os portadores de deficiência integrarão lista especial de classificação.
9.6.O gabarito da prova escrita objetiva, a média e a classificação final serão divulgados nos endereços eletrônicos:
http://concursopmbc.fepese.ufsc.br e www.camboriu.sc.gov.br e afixados no mural da Prefeitura Municipal de
Balneário Camboriú, situada à Rua Dinamarca, nº. 320, Praça Papa João Paulo I, Bairro das Nações, Balneário
Camboriú – SC.
9.6.1 O gabarito da prova escrita objetiva será divulgado após o seu efetivo encerramento no endereço eletrônico:
http://concursopmbc.fepese.ufsc.br.

10. DOS RECURSOS
10.1. Será admitido recurso, que deverá ser interposto, exclusivamente, pelo candidato ou seu procurador
quando da publicação do (a):
a) Homologação das inscrições;
b) Gabarito provisório da prova escrita objetiva;
c) Resultado final do concurso.
*Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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10.2. O valor da taxa de recurso será de R$ 15,00 (quinze reais) para todos os cargos.
10.2.1. Estão dispensados de pagamento da taxa de recurso os recursos interpostos quando da homologação das
inscrições.
10.2.2. As instruções para recolhimento desta taxa poderão ser obtidas nos endereços eletrônicos:
http://concursopmbc.fepese.ufsc.br ou www.camboriu.sc.gov.br.
10.2.3. A taxa de recurso deverá ser paga em qualquer agência bancária, com o formulário (boleto) obtido no
endereço eletrônico do concurso.
10.3. Os recursos deverão ser entregues e protocolados pessoalmente pelo candidato ou por seu procurador, no
prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados após a data de divulgação da homologação das inscrições;
publicação do gabarito provisório da prova escrita objetiva e publicação do resultado final do concurso, na FEPESE,
Campus Professor João David Ferreira Lima, da Universidade Federal de Santa Catarina ‐UFSC, Trindade –
Florianópolis – SC, das 12h às 17h, ou no Protocolo geral da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, Rua
Dinamarca, nº. 320, Praça Papa João Paulo I, Bairro das Nações, Balneário Camboriú – SC, das 12h às 17h,
acompanhados de cópia do boleto de pagamento, devidamente quitado, da taxa de recurso.
10.4. O recurso deverá obedecer ao modelo padrão, disponível nos endereços eletrônicos:
http://concursopmbc.fepese.ufsc.br ou www.camboriu.sc.gov.br , devendo ser observados os seguintes requisitos:
a) Ser impresso e assinado em duas vias de igual teor;
b) Ser fundamentado, com argumentação lógica e consistente;
c) Ser apresentado em folhas separadas, para questões ou petições diferentes.
10.5. Não serão aceitos recursos interpostos por fac‐símile, telex, e‐mail, ou qualquer meio postal (correio), sendo
que os intempestivos serão desconsiderados e os inconsistentes ou em desacordo com o modelo disponível nos
endereços eletrônicos: http://concursopmbc.fepese.ufsc.br e www.camboriu.sc.gov.br .
10.6. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos candidatos nos endereços eletrônicos:
http://concursopmbc.fepese.ufsc.br e www.camboriu.sc.gov.br
10.7. A decisão dos recursos, exarada pela Comissão do Concurso, é irrecorrível na esfera administrativa.

11. DA NOMEAÇÃO E POSSE.
11.1 A nomeação dos candidatos classificados e aprovados se dará mediante convocação publicada em jornal de
circulação regional, endereço eletrônico www.camboriu.sc.gov.br e mural da Prefeitura Municipal. Serão exigidos
destes, cópias autenticadas dos seguintes documentos:
a) Quitação com as obrigações eleitorais e militares (em caso de candidato do sexo masculino);
b) Comprovação do nível de escolaridade exigido para o cargo, mediante a apresentação dos documentos
exigidos por este edital e previstos em lei;
c) Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades previstas no artigo 137 e
seu parágrafo único, da lei federal nº. 8.112/90 e na legislação correspondente dos estados e municípios;
d) Declaração de bens;
e) Declaração de não‐acumulação de cargo público ou de condições de acumulação amparada pela
Constituição;
f)

Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe, respectivo, quando couber;

*Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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g) RG, CPF, Título eleitoral;
h) CNH correspondente, quando couber;
i)

PIS/PASEP;

j)

Certidão de casamento;

k) Certidão de nascimento de filhos menores;
l)

Comprovante de residência;

11.1.1 Na nomeação dos candidatos classificados e aprovados será exigido ainda:
a) CTPS original;
b) 1 foto 3x4;
c) Atestado médico admissional original, emitido por médico do trabalho (saúde física);
d) Atestado médico original, atestando saúde mental, emitido por médico psiquiatra (saúde mental).
11.2. Os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos acima, serão exigidos apenas dos candidatos
classificados e convocados para a nomeação.
11.3. Os candidatos convocados e habilitados serão nomeados obedecendo‐se a ordem crescente de classificação
por cargo.
11.4. Os candidatos nomeados terão um prazo máximo de 30 (trinta) dias para tomar posse no cargo, contados a
partir da data da publicação do ato.
11.5. Não será prorrogado o prazo de Posse no cargo, a fim de que o candidato convocado complete as exigências
previstas neste edital para habilitação no cargo.
11.6. As providências e atos necessários para a nomeação e posse dos candidatos aprovados classificados e
habilitados são de competência e responsabilidade do Município de Balneário Camboriú.
11.7. A classificação neste concurso público, não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no
Quadro de Pessoal permanente do Município de Balneário Camboriú.
11.8. O candidato que na data da Posse estiver com 70 (setenta) anos, ou mais, de idade não será nomeado. Em
razão do disposto no Inciso II, do parágrafo 1º, do Art. 40 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº. 20, de 15/12/98 (DOU de 16/12/98), combinada com a com o artigo 63 da Lei Municipal
2.421/2004.
11.9. O candidato no ato da posse deverá comprovar idade mínima de 18 anos completos.

12. DO FORO
12.1. O foro para dirimir qualquer questão relacionada com o Concurso Público de que trata este Edital é o de
Balneário Camboriú, Santa Catarina.

13. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
13.1

Fica delegada competência à FEPESE para:

a) Divulgar e prestar informações sobre o Concurso Público objeto deste Edital;
b) Receber os requerimentos de inscrições;
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c) Deferir e indeferir e homologar as inscrições;
d) Elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas escritas e de títulos;
e) Receber e julgar os recursos previstos neste Edital;
f)

Receber os valores da taxas de inscrição e recurso.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
14.1. É vedada à inscrição neste Concurso Público de quaisquer membros da Comissão do Concurso, tanto da
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú como da FEPESE.
14.2. Os casos não previstos neste edital, no que tange à realização deste Concurso Público, serão resolvidos,
conjuntamente, pela FEPESE e pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 21 de dezembro de 2007.

Sr. Rubens Spernau

Sra. Ana Paula Pires Schueda Holetz

Prefeito Municipal de Balneário Camboriú

Secretária 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 ______/ ______/________, foi devidamente avaliado
clinicamente enquadrando‐se, segundo o Artigo 4°, do Decreto 3298/99, na seguinte categoria:
(
(
(
(
(
(

) deficiência física
) deficiência auditiva
) deficiência visual
) deficiência mental
) múltipla
) outros

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)
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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ENSINO SUPERIOR
CONHECIMENTOS GERAIS
PORTUGUÊS. Fonética (acentuação tônica e gráfica). Sintaxe (análise sintática, funções sintáticas, termos da oração:
essenciais, integrantes e acessórios). Orações coordenadas. Orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais.
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Predicação verbal. Crase. Colocação pronominal.
Semântica: Significação das palavras no contexto. Homônimas, parônimas, antônimas, sinônimas, monossemia e
polissemia. Sentido denotativo e conotativo (figurado). Pontuação gráfica. Vícios de linguagem. Redação Oficial.
TEMAS ATUAIS: O mundo pós‐guerra: Surgimento da Organização das Nações Unidas (ONU); A guerra fria; A
descolonização afro‐asiática. As últimas décadas do século XX e o início do século XXI: A crise do socialismo na Europa;
Os conflitos no Oriente Médio; A Comunidade Européia ‐ o Mercado Comum Europeu; o MERCOSUL, os problemas
ecológicos ‐ o aquecimento global. O Brasil pós‐guerra: A redemocratização; O governo Juscelino Kubitscheck; o
governo Jânio Quadros; o governo João Goulart; os governos militares; campanha das Diretas‐já; a Nova República, o
governo José Sarney; o governo Fernando Collor de Mello; o governo Fernando Henrique Cardoso; o governo Luis
Inácio Lula da Silva; Alguns dos grandes problemas do Brasil Contemporâneo: distribuição da terra, fome, segurança,
saúde, educação.
INFORMÁTICA. Conceitos básicos em Informática (fundamentos, hardware, software, memórias, unidade central de
processamento, dispositivos de entrada/ saída); Sistema Operacional Windows (configurações básicas, manipulação de
arquivos e pastas); Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access); Conhecimentos básicos de Internet (browser,
www, e‐mail, FTP, chat); Backup; Antivírus.
LEGISLAÇÃO: Constituição da República Federativa do Brasil. Lei Municipal 1069/91 (Estatuto dos Servidores públicos
Municipais). Lei orgânica municipal. Segurança no trabalho.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
BIOQUÍMICO: Carboidratos: identificação, dosagem e metabolismo. Lipídios: identificação, dosagem e metabolismo.
Lipidograma; interpretação clinica. Proteínas; identificação, dosagem e metabolismo. Eletroforese; das proteínas,
lipoproteínas e fenoglobinas. Técnicas e interpretação clinica. Hepatograma; dosagem e interpretação clinica,
Equilíbrio acido básico. Liquor: avaliação bioquímica. Eletrólitos; dosagem e interpretação clinica de sódios, potássio.
HEMATOLOGIA: Anticoagulantes. Valores de referencia das células sangüíneas. Índices hematométricos. Anemia:
pesquisa, identificação e interpretação clinica. Hemoglobimopetivos: pesquisa e interpretação Clinica. Coagulação
sangüínea; biopatologia e interpretação clinica. Imuno‐hepatologia; sistema ABO e RH e transplante sangüíneo.
IMUNOLOGIA: Reagentes imunes: fundamentos. Técnicas Sorológicas empregadas na Imunologia. Doenças auto‐
imunes: Vacinas e soros. Imunodeficiência. MICROBIOLOGIA: Métodos gerais de estudos das Bactérias. Coleta,
Transporte e correto procedimento de amostras. Meios de cultura: básicos, de enriquecimentos diferenciais e
especiais. Provas de sensibilidade. Fungos; aspectos morfológicos e principais meios de cultura. Micose: métodos
clínicos e laboratoriais empregados para diagnóstico. Vírus: métodos gerais utilizados para estudar os seguintes Vírus:
Entreouviras, Vírus e Ontogênicos. URINÁLISE: Colheita, transporte, conservação da urina para exame de rotina e
bacteriologia. Caracteres Físicos. Elementos Anormais. Sedimentos Urinários: estudo e interpretação. Substâncias
químicas da urina: avaliação qualitativa e quantitativa. PARASITOLOGIA: Coleta, transporte, conservação e
enriquecimento para exames de rotina. Protozoários: estudo geral da morfologia, biológica. Classificação das espécies
de interesse clinico. Técnicas parasitológicas utilizadas para o diagnostico laboratorial.
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
*Alterado pelo 1º Termo Aditivo

17

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO DE CAMBORIÚ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N°. 03/2007

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. Políticas públicas em saúde. Lei orgânica de
saúde a partir da Constituição de 1988. Bases epidemiológicas da saúde pública.
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. Propedêutica fisioterapêutica. Fisioterapia reumatológica nas: síndromes dolorosas, osteoartrite,
osteopenias, artrites microcristalinas, nas artrites infecciosas e fisioterapia nas doenças inflamatórias do tecido
conjuntivo. Fisioterapia ortopédica e traumatológica: Tratamento fisioterapêutico nas Alterações posturais e
deformidades angulares dos MMII; Lesões traumáticas e artroplastias dos MMSS e MMII; Lesões às estruturas ósseas e
de tecidos moles do joelho; Fisioterapia nas sinovectomias, tenorrafias e transferências tendinosas; Tratamento
fisioterapêutico nas lesões teciduais. Fisioterapia pneumofuncional: Análise de gases (gasometria); Oxigenoterapia e
aerossolterapia; Terapia desobstrutiva; Terapia de expansão pulmonar; Fisioterapia nas cirurgias abdominais e
torácicas; Reabilitação pulmonar; Espirometria; Fisioterapia respiratória em Pediatria; Introdução à ventilação
mecânica; Fisioterapia nos distúrbios do sono. Fisioterapia Cardiovascular: Adaptações cardiovasculares ao exercício
físico; Ergometria e análise de testes ergométricos; Reabilitação precoce do paciente infartado e pré e pós‐operatório
da cirurgia cardíaca; Fisioterapia nas arteriopatias e venopatias; Reabilitação do paciente amputado; Fisioterapia nas
linfopatias dos membros inferiores; Reabilitação das pacientes mastectomizadas. Fisioterapia Desportiva: Treinamento
de flexibilidade na prevenção de lesão desportiva; Tratamento fisioterapêutico nas lesões desportivas; Fisioterapia
desportiva em atletas com deficiência. Fisioterapia Neurofuncional: Desenvolvimento neuropsicomotor normal e
anormal na paralisia cerebral; Fisioterapia nas distrofias musculares; Fisioterapia na espinha bífida; Fisioterapia nas
lesões encefálicas adquiridas; Estimulação psicomotora precoce; Síndrome de Down; Poliomielite; Pé torto congênito;
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Má formação congênita; Luxação congênita do quadril; Lesões do plexo braquial; Facilitação neuromuscular
proprioceptiva (FNP) – Kabat Knott‐Voss; Método neuroevolutivo – Bobath; Facilitação central – Brunnstrom;
Estimulação periférica cutânea – Rood; Hidroterapia no paciente neurológico; Hemiplegias nos A.V.C.s; Lesões
medulares: traumáticas e não traumáticas; Traumatismos crânioencefálicos (TCEs); Neuropatias periféricas ‐
Polineuropatias (infecciosa – Síndrome de Güillian Barre; alcoólica; tóxica; metabólica) Paralisia facial periférica e
Lesões isoladas dos nervos periféricos (radial, ulnar, ciático poplíteo externo); Distúrbios cerebelares: ataxia; Doenças
degenerativas: síndrome de Parkinson, esclerose múltipla e doença de Alzheimer; Tumores cerebrais; Síndrome da
Imuno Deficiência Adquirida (AIDS). Fisioterapia em Ginecologia: Fisioterapia nas síndromes menstruais; Reeducação
perineal; Fisioterapia em cirurgia ginecológica; Fisioterapia na paciente mastectomizada; Exercício terapêutico e
atividade física na gestação; Fisioterapia no pré‐natal; Fisioterapia na gestação de risco; Atuação fisioterapêutica no
pré‐parto; Fisioterapia no puerpério. Fisioterapia em Ginecologia: Teorias do envelhecimento; Alterações biológicas do
idoso; Principais distúrbios dos sistemas orgânicos e imunológico do idoso; Fisioterapia na doença de Parkinson;
Fisioterapia na doença de Alzheimer; Fisioterapia na esclerose múltipla; Fisioterapia na atacia de Friedrich; Fisioterapia
na doença de Dick; Fisioterapia na Coreia de Huntington; Fisioterapia na neuropatia diabética.
MÉDICO ANGIOLOGISTA, CARDIOLOGISTA, CIRURGIÃO GERAL, DERMATOLOGISTA, MÉDICO DO TRABALHO,
ENDOCRINOLOGISTA, GASTROENTEROLOGISTA, GERIATRA, GINECOLOGISTA, HEMATOLOGISTA, INFECTOLOGISTA,
INTERNISTA, NEFROLOGISTA, NEURO CIRURGIÃO, NEURO PEDIATRA, NEUROLOGISTA, OFTALMOLOGISTA,
ORTOPEDISTA, OTORRINOLAGOLOGISTA, PEDIATRA, PNEUMOLOGISTA, PROCTOLOGISTA, PSIQUIATRA,
RADIOLOGISTA, REUMATOLOGISTA, SANITARISTA, UROLOGISTA: 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)
Conteúdo específico da área de atuação, conforme programas abaixo, com ênfase em condutas (diagnóstico e
tratamento) das patologias mais prevalecentes.
MÉDICO ANGIOLOGISTA: 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.
MÉDICO CARDIOLOGISTA. 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
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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 CIRURGIÃO GERAL. Considerações fundamentais: pré e pós‐operatório; resposta endócrina e metabólica ao
trauma; reposição nutricional e hidroeletrolítica do paciente cirúrgico. Trauma; politraumatismo; choque; infecções e
complicações em cirurgia. Cicatrização das feridas e cuidados com drenos e curativos. Lesões por agentes físicos,
químicos e biológicos; queimaduras. Hemorragias interna e externa; hemostasia; sangramento cirúrgico e transfusão.
Noções importantes para o exercício da Cirurgia Geral sobre oncologia; anestesia; cirurgias pediátrica, vascular
periférica e urológica; ginecologia e obstetrícia. Antibioticoterapia profilática e terapêutica; infecção hospitalar. Tétano;
mordeduras de animais. Cirurgia de urgência; lesões viscerais intra‐abdominais. Abdome agudo inflamatório,
traumático penetrante e por contusão. Sistemas orgânicos específicos: pele e tecido celular subcutâneo; tireóide e
paratireóide; tumores da cabeça e do pescoço; parede torácica, pleura, pulmão e mediastino. Doenças venosa, linfática
e arterial periférica. Esôfago e hérnias diafragmáticas. Estômago, duodeno e intestino delgado. Cólon, apêndice, reto e
ânus. Fígado, pâncreas e baço. Vesícula biliar e sistema biliar extra‐hepático. Peritonites e abcessos intra‐abdominais.
Hérnias da parede abdominal. Parede abdominal; epíploo; mesentério; retroperitônio.
MÉDICO DERMATOLOGISTA. 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 DO TRABALHO. 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 ENDOCRINOLOGISTA. 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
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Tratamento, Diagnóstico Diferencial das Hipercalcemias, Osteoporose ‐ Diagnóstico e Tratamento, Diagnóstico
Diferencial dos Distúrbios de Calcificação.
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA. 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 GERIATRA. 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 GINECOLOGISTA. 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 HEMATOLOGISTA. 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.
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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.
MÉDICO INFECTOLOGISTA. 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 INTERNISTA Doenças Cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença cardiovascular;
insuficiência cardíaca; cardiomiopatias; doença arterial coronária; arritmias; doenças do miocárdio e pericárdio;
hipertensão arterial sistêmica; doenças vasculares periféricas; diagnóstico diferencial de dor torácica; alterações
eletrocardiográficas; doenças valvar e da aorta. Doenças Pulmonares: avaliação e tratamento do paciente com doença
respiratória; doença intersticial e infiltrativa; doenças pulmonares obstrutivas; doenças da pleura e mediastino;
neoplasia pulmonar; síndrome da apnéia do sono e doenças pulmonares ambiental e ocupacional. Doenças Renais:
avaliação e tratamento do paciente com doença renal; distúrbios eletrolíticos e de fluidos; doenças glomerular;
vascular renal; insuficiência renal aguda e crônica; desordens não glomerulares. Doenças Gastroinstestinais: avaliação e
tratamento das principais manifestações clínicas das doenças gastrointestinais; doenças do esôfago; do estômago e
duodeno; doença inflamatória intestinal; neoplasias do trato gastrointestinal e doenças do pâncreas. Doenças do
Fígado e Sistema Bilear: avaliação laboratorial do fígado; icterícia; hepatite aguda e crônica; insuficiência hepática;
cirrose e suas complicações; doenças da vesícula biliar e trato biliar; neoplasias do fígado; doenças infiltrativas e
vascular. Doenças Hematológicas: desordens da hemostasia (sangramento e trombose); avaliação e tratamento das
anemias; avaliação da leucocitose e leucopenia. Doenças do Metabolismo: obesidade; anorexia nervosa e bulimia;
desordens do metabolismo dos lípides. Doenças Endocrinológicas: doenças da tireóide; diabetes mellito; hipoglicemia
e insuficiência adrenal. Doenças Músculo‐esqueléticas e do Tecido Conectivo: avaliação e tratamento do paciente com
doença reumática; artrite reumatóide; lúpus eritematoso sistêmico; espondiloartropatias; síndrome do anticorpo‐
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fosfolípide; esclerose sistêmica; osteoratrites; gota e desordens do tecido mole não articular. Doenças Ósseas e do
Metabolismo Ósseo: osteoporose; doenças da paratireóide e distúrbios do cálcio. Doenças Infecciosas. Doenças
Neurológicas/Psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico; desordens da consciência; demência e distúrbios de
memória; doenças cerebrovasculares; cefaléias; avaliação das síncopes; miastenia gravis; doença de Parkinson;
diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva; distúrbios ansiosos e depressão.
MÉDICO NEFROLOGISTA. 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; 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 NEUROCIRURGIÃO. Anatomia e semiologia do SNC e autônomo. Exames neuroradiológicos e de imagens.
Maformações congênitas do SNC. Síndrome de hipertensão endocraniana na criança. Hidrocefalia. Craniossinostose.
Tumores do SNC. Traumatismo crânio encefálico. Traumatismo raquimedular. Lombociatalgias e cervicobranquialgias.
Tratamento cirúrgico de hérnia de disco intervetrebal. Tumores do canal raquiano. Mielomeningocele. Infecções do
SNC. Hemorragia subaracnóide. Tratamento cirúrgico das doenças cérebro vasculares.
MÉDICO NEUROPEDIATRA. 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 NEUROLOGISTA. 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 OFTAMOLOGISTA. 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 ORTOPEDISTA. Anatomia do sistema musculoesquelético e Articular. Exame físico e semiologia ortopédica.
Fraturas, luxações e lesões ligamentares do esqueleto axial: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento.
Fraturas do membro superior no adulto e na criança: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento.
Fraturas do membro Inferior no adulto e na criança: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento.
Afecções Infecciosas do aparelho osteomioarticular. Patologias congênitas do esqueleto axial, membros superiores e
membros inferiores, na criança e no adulto. Vias de acesso em cirurgia traumato‐ortopédica. Lesões tumorais e pseudo
tumorais na criança e no adulto, que afetam o aparelho osteomioarticular. Desordens adquiridas acometendo a
cartilagem de crescimento. Embriologia, fisiologia do aparelho osteomioarticular. Propedêutica e tratamento das
deformidades angulares e rotacionais, que acometem o esqueleto axial e apendicular. Radiologia convencional e
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avançada: TC, RM, US. Navegação. Propedêutica e tratamento das afecções degenerativas que acometem o esqueleto
axial e apendicular. Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho‐DORT (ex‐ L.E.R.). Afecções da Coluna Vertebral‐
Cervicobraquialgias,Dorsalgias,Lombalgias e Lombociatalgias Agudas e Crônicas. Urgências em Traumato‐Ortopedia e
Emergências Traumato‐Ortopédicas. Doenças Osteometabólicas .
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA. 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 PEDIATRA. Aparelho Cardiocirculatório: Parada Cárdio Respiratório. Reanimação Cárdiorespiratória Cerebral.
Insuficiência Cardíaca Congestiva. Choque. Crise Hipertensiva. Arritmias Cardíacas. Níveis Pressóricos. Anafilaxia.
Aparelho Gastrointestinal:. Doença Diarréica Aguda. Desidratação. Doença Diarréica Crônica e Persistente. Dor
Abdominal Aguda. Refluxo Gastro‐esofágico. Hemorragia Digestiva. Insuficiência Hepática. Obstipação Intestinal.
Verminoses. Suporte Nutricional (nutrição enteral e parenteral). Dor Abdominal Crônica Recorrente. Doença
Inflamatória Intestinal. Aparelho Respiratório:Crise Aguda de Asma. Bronquiolite. Infecções de Vias Aéreas Superiores.
Infecções de Vias Aéreas Inferiores. Bebê Chiador. Epistaxe. Aparelho Urinário. Infecções do Trato Urinário. Insuficiência
renal Aguda. Síndrome Nefrítica. Síndrome Nefrótica. Litíase Renal. Sistema Endócrino. Cetoacidose Diabética.
Insuficiência de Supra‐renal. Hipoglicemia. Hematológico: Anemia Ferropriva. Anemia Falciforme. Talassemia.
Esferocitose. Anemia Megaloblástica. Aplasia Medular. Púrpura Trombocitopênica Idiopática. Síndrome Hemolítico
Urêmica. Politraumatizado: Identificação. Escore de Trauma Pediátrico . Escala de Glasgow. Traumatismo Crânio‐
encefálico. Risco Relativo de Lesão Intracraniana. Traumatismo Abdominal. Traumatismo Raquimedular. Fraturas.
Ferimentos corto‐contusos‐ tratamento. Sistema Nervoso: Convulsão Febril. Estado de Mal Convulsivo. Coma. Morte
Encefálica. Moléstias Infecciosas:Meningites. Encefalites. Sepsis. Tétano. Febre Maculosa. Difteria. Coqueluche.
Dengue. Diagnóstico Diferencial de Doenças Exantemáticas. Tuberculose. Leptospirose. Hepatites Virais Agudas. Raiva.
Acidentes na Infância:Quase Afogamento. Queimadura. Choque Elétrico. Intoxicações. Animais Peçonhentos. Corpo
Estranho. Maus Tratos na Infância e Adolescência. Urgências em Neonatologia :Parada Cárdio Respiratória. Distúrbios
Metabólicos. Insuficiência Respiratória. Icterícias Neonatais. Apnéia do Recém Nascido. Reumatologia: Febre
Reumática. Artrite Reumatóide Juvenil. Púrpura de Henoch Schöenlein. Procedimentos: Acessos Venosa Periférica.
Sondagem Gastroenteral. Sondagem Vesical. Intubação Traqueal. Traqueostomia. Cricotireoidostomia. Cateterismo
Venoso Central por punção. Cateterismo Arterial por punção percutânea. Cateterismo Arterial Pulmonar. Toracocentese
e Drenagem Pleural. Suturas. Imunização. Crescimento e desenvolvimento:, alimentação. Lista de Doenças de
Notificação Compulsória.
MÉDICO PNEUMOLOGISTA. 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 PROCTOLOGISTA. Bases da cirurgia anorretal. Anatomia. Esfíncteres anorretais e músculo elevador do ânus.
Vascularização e inervação. Embriologia. Fisiologia ano‐retal. Bases da cirurgia do intestino grosso. Anatomia,
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embriologia e fisiologia. Anatomia da parede ântero‐lateral do abdome. Incisões abdominais. Técnica geral das
laparotomias. Cirurgia video‐laparoscópica colo‐retal. Diagnóstico das doenças do ânus, reto e cólon. Exame do
abdome e proctológico, Colonoscopia, Exame radiológico simples e contrastado. Tomografia computadorizada,
ressonância magnética e ultrassonografia endo‐retal. Doença hemorroidária. Etiopatogenia. Quadro clínico e
diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Criptite e papilite. Abscesso anorretal. Etiopatogenia e
classificação dos abscessos. Quadro clínico e diagnóstico. Conduta terapêutica. Fissura anal. Etiopatogenia. Quadro
clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Fístula anal. Etiopatogenia. Classificação. Quadro
clínico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Hidroadenite supurativa. Etiopatogenia. Quadro clínico e
diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Doença pilonidal sacro‐coccígea. Etiopatogenia. Quadro clínico e
diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Prurido anal. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico.
Conduta terapêutica. Doenças sexualmente transmissíveis em Coloproctologia. Sindrome da imunodeficiência
adquirida. Prolapso e procidência do reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta
terapêutica. Malformações congênitas do cólon e da região anorretal. Classificação. Considerações embriológicas.
Anomalias associadas. Diagnóstico. Conduta terapêutica. lncontinência anal. Etiopatogenia. Quadro clínico e
diagnóstico. Conduta terapêutica. Abdomen agudo em coloproctologia ‐ Aspectos gerais do diagnóstico e tratamento.
Obstrução intestinal. Etiopatogenia e fisiopatologia. Conduta terapêutica. Traumatismo abdominal. Traumatismo do
cólon e reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Tumores
benignos do cólon, reto e ânus. Princípios fundamentais de oncologia. Bases da cirurgia oncológica. Fundamentos,
indicações e contra‐indicações da quimioterapia, radioterapia e imunoterapia no câncer do cólon reto e ânus. Câncer
do cólon, reto e ânus. Megacólon. Megacólon chagásico. Etiopatogenia e fisiologia. Quadro clínico e diagnóstico.
Diagnóstico diferencial. Complicações. Conduta terapêutica. Enterocolopatias parasitárias. Helmintíases, Protozooses.
Epidemiologia, quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Doengas inflamatórias
inespecíficas do cólon e do reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Complicações.
Conduta terapêutica. Doenças inflamatórias específicas do cólon e do reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico
diferencial. Complicações. Conduta terapêutica. Doença isquêmica do cólon e reto. Fisiopatologia. Quadro clínico e
diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Doença diverticular do cólon. Etiopatogenia. Fisiopatologia.
Quadro clínico e diagnóstico diferencial. Complicações. Conduta terapêutica. Ectasias vasculares do cólon. Hemorragia
digestiva baixa. Derivações intestinais. Indicações. Técnicas. Complicações. Alterações do hábito intestinal. Síndrome do
intestino irritável. Aspectos clínicos e terapêuticos. Dietas em colopatias.
MÉDICO PSIQUIATRA. 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.
MÉDICO RADIOLOGISTA. Princípios básicos da física das radiações. Medidas de proteção em radiologia diagnóstica.
Técnicas de imagem radiológica. Princípios básicos da física do ultra‐som. 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. Ultrasonografia de mamas.
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MÉDICO REUMATOLOGISTA. 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 SANITARISTA. Parâmetros 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 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 UROLOGISTA. 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 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.
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
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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.
PSICÓLOGO CLÍNICO. 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.
ENSINO MÉDIO
CONHECIMENTOS GERAIS
PORTUGUÊS. Letras, fonemas e sílabas. Encontros vocálicos e consonantais. Divisão silábica. Dígrafos. Estrutura e
formação de palavras. Tonicidade. Acentuação gráfica. Crase. Regência verbal e nominal. Concordância verbal e
nominal. Colocação de pronomes Análise sintática do período simples e composto (funções e classificações).
Significação de palavras (homônimas, parônimas, antônimas, sinônimas). Linguagem figurada. Vícios de linguagem.
Redação Oficial.
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TEMAS ATUAIS: O mundo pós‐guerra: Surgimento da Organização das Nações Unidas (ONU); A guerra fria; A
descolonização afro‐asiática. As últimas décadas do século XX e o início do século XXI: A crise do socialismo na Europa;
Os conflitos no Oriente Médio; A Comunidade Européia ‐ o Mercado Comum Europeu; o MERCOSUL, os problemas
ecológicos ‐ o aquecimento global. O Brasil pós‐guerra: A redemocratização; O governo Juscelino Kubitscheck; o
governo Jânio Quadros; o governo João Goulart; os governos militares; campanha das Diretas‐já; a Nova República, o
governo José Sarney; o governo Fernando Collor de Mello; o governo Fernando Henrique Cardoso; o governo Luis
Inácio Lula da Silva; Alguns dos grandes problemas do Brasil Contemporâneo: distribuição da terra, fome, segurança,
saúde, educação.
INFORMÁTICA. Noções de informática: hardwares e softwares Microsoft Word, Excel, Power Point e Access. Noções de
Internet, correio eletrônico e ferramentas de navegação.
LEGISLAÇÃO: Constituição da República Federativa do Brasil. Lei Municipal 1069/91 (Estatuto dos Servidores públicos
Municipais). Noções de segurança do trabalho.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AGENTE DE ATIVIDADES DE SAÚDE. Conceito de Agente Comunitário de Saúde; Atribuições dos Agentes Comunitários
de Saúde: Quem é o ACS, O Agente Comunitário de Saúde no PACS e PSF; Cadastramento e acompanhamento dos
dados coletados; Diagnóstico do Meio Ambiente; Micro área e Micro área de risco; Mapeamento; Funções. Higiene,
profilaxia e imunidade. Tipos de doença: hereditária, congênita, adquirida e epidemiológica. Fontes de infecção.
Doenças causadas por bactérias e vírus. Aids e Dengue. Principais verminoses humanas. *
AGENTES DE ATIVIDADE DE SAÚDE: Noções de políticas de saúde pública; Alterações ambientais – Conseqüências para
o homem; Saúde física, mental e social; Primeiros socorros ‐ noções básicas; Tipos de Imunidade; Profilaxia de doenças
transmissíveis por vetores biológicos; Vacinas e soros; Higiene e prevenção de doenças; Tipos de doenças: hereditárias,
congênitas e adquiridas; Principais viroses que atingem o homem; Doenças bacterianas; Doenças parasitárias;
Epidemiologia: epidemia, endemia e pandemia; Sistema básico de Saúde – Lei 8080/90; Programa Saúde da Família –
Objetivos e desenvolvimento; Programa Nacional de Controle da Dengue. *
AUXILIAR 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.
FISCAL SAÚDE PÚBLICA. Noções sobre Saneamento. Saneamento de alimentos. Saneamento do meio. Noções gerais
sobre saneamento básico. Combate à poluição. Saúde Pública – Conceito e Objetivos. Atividades inerentes à defesa da
saúde e higiene da população. Noções de combate ao mosquito Aedes Aegypti. Visita domiciliar. Visita em
estabelecimentos em geral que produzam bens, mercadorias ou serviços para o consumo. Controle de qualidade
quanto à saúde e higiene.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM. Fundamentos de Enfermagem: procedimentos e ações do técnico de enfermagem no
atendimento ao cliente/paciente; conhecimentos teóricos que fundamentam as ações do técnico de enfermagem;
relacionamento interpessoal com o paciente; processo de educação em saúde; prevenção de acidentes; medidas de
controle da infecção hospitalar. Supervisão em Enfermagem: ações do técnico de enfermagem na supervisão do
pessoal auxiliar. Atuação do técnico de enfermagem na assistência: à mulher no período grávido‐puerperal e a
portadora de patologias específicas da gravidez e ginecológicas; ao recém‐nascido; à criança e ao adolescente no
processo de crescimento e desenvolvimento; à criança, ao adolescente, ao adulto e ao idoso com distúrbios clínicos,
psiquiátricos, doenças infecciosas e parasitárias, em situações cirúrgicas, emergenciais e de terapia intensiva. Ações do
técnico de enfermagem no centro cirúrgico e central de material. Participação do técnico de enfermagem nos
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programas especiais de saúde: imunização e cadeia de frio; tuberculose, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis e AIDS; diabetes mellitus; hipertensão arterial; saúde do adolescente.
TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA‐ CITOTÉCNICO. Manejamento e Conhecimentos Básicos de: Microscópio e aparelhos
ópticos acessórios; Histotécnico e seu funcionamento; Micrótomo e seu funcionamento; Criostato; Centrífuga
(Citocentrífuga); Confecção e Investigação de Preparações Frescas de: Líquidos, Tecidos. Fixação: Generalidades acerca
da fixação; Operações consecutivas à fixação; Composição de diversos líquidos fixadores de aplicação geral.
Impregnação e Inclusão: Técnica de inclusão em parafina; Preparação do bloco para ser cortado; Técnica de inclusão
em material para exame em congelação. Modo de "Pegar" os Cortes Para Exame Histológico: Em congelação; Em
parafina; com água, com albumina e especiais. Tratamento Ulterior de Cortes Histológico em: Parafina; Congelação.
Coloração: Generalidades; Métodos: Colorações com hematoxilina; eosina; carmin; papanicolau, corantes de anelina;
coloração múltipla; coloração vital; colorações específicas para colágeno; fibras elásticas; bacilos; bactérias; fungos;
parasitas e componentes específicos do tecido. Montagem das Preparações: Meios; Montagem em Resinas; Outros
Métodos.
TÉCNICO EM RADIOLOGIA. Formação de imagem, Radiação secundária Acessórios de um aparelho de Raios X,
Composição de filmes radiográficos, 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 Acessórias. Crânio e Face, Membros superiores e Inferiores, Coluna vertebral,
Bacia, Tórax, Abdome e cuidados nos procedimentos radiográficos. Protocolo de Tomografia Computadorizada,
Procedimentos para realização de Exame em Ressonância Magnética.
TÉCNICO EM 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. Normas para o
exercício profissional. O trabalho com pessoal auxiliar no atendimento individual do paciente odontológico. Reforma
sanitária no Brasil. Oitava Conferência Nacional de Saúde. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. Programa
Saúde da Família ‐ Legislação vigente.
ENSINO FUNDAMENTAL
CONHECIMENTOS GERAIS
PORTUGUÊS. Leitura e Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Ortografia. Substantivo, adjetivo, verbo e sinais de
pontuação. Pronomes: emprego, colocação e formas de tratamento. Sinônimos e Antônimos. Utilização adequada de
elementos de coesão.
ATUALIDADES. O Mundo em que vivemos: Continentes, oceanos, mares. O aquecimento global. Preservação do meio‐
ambiente. O Brasil atual: população, o que o Brasil produz, exporta e importa (economia); problemas que temos
(saúde, segurança, educação, moradia, distribuição de terras). Balneário Camboriú: população do município, do que
vive o município (economia), atrações turísticas, cultura e folclore. Lei Municipal 1069/91 (Estatuto dos Servidores
públicos Municipais).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO. 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.

*Alterado pelo 1º Termo Aditivo
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