PREFEITURA DE ITAPETININGA/SP
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 001/2016

EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES
A Prefeitura do Município de Itapetininga/SP, usando das atribuições legais, faz saber que fará realizar, pela
empresa INTEGRI BRASIL Projetos e Serviços Integrados, INSCRIÇÕES para o Concurso Público de Provas e
Títulos Nº 001/2016 – com a supervisão da Comissão de Concurso Público especialmente nomeada pela Portaria
nº 86/2016, de 11 de fevereiro de 2016, para os cargos constantes do ITEM 2.5 – Do Quadro de cargos, do Edital
em tela.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1

1.2

1.3

1.4

O Concurso Público de Provas e Títulos, para todos os efeitos, terá validade de 02 (dois) anos, podendo
ser prorrogado por igual período a partir da data da Homologação que será publicada no Jornal
“SEMANÁRIO OFICIAL DA PREFEITURA DE ITAPETININGA”, no endereço www.integribrasil.com.br, e
ainda, afixado no quadro de avisos da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, localizada na
Praça dos Três Poderes, nº 1000, Jardim Marabá – Itapetininga – Estado de São Paulo.
O período de validade estabelecido para este Concurso não gera, para a Prefeitura do Município de
Itapetininga/SP, a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados, além daquelas vagas
previstas no quadro constante no ITEM 2.5. A habilitação dos demais candidatos constantes da listagem
final de classificação gera, para o candidato, apenas o direito à preferência na contratação, dependendo da
sua classificação no Concurso.
O candidato uma vez inscrito no presente Concurso Público de Provas e Títulos estará sujeito às normas e
instruções especiais do presente Edital, e ainda submetidos à Lei Municipal Complementar nº 26 de 27 de
junho de 2008 e suas alterações; Lei Municipal Complementar nº 104 de 14 de dezembro de 2015 e suas
alterações.
Os candidatos aprovados e empossados ficarão sujeitos ao regime próprio de Previdência Social – RPPS
do Município (SEPREM), conforme Lei Municipal Complementar nº 49, de 23 de abril de 2012 e suas
alterações.

2. DOS CARGOS
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

O presente CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS destina-se ao preenchimento de Cargos
atualmente vagos, que vagarem; criados ou acrescidos; regido de acordo com o constante do ITEM 2.5 QUADRO DE CARGOS, durante o prazo de validade do Concurso, pelo Regime Estatutário e pela
Legislação Municipal pertinente.
As atividades inerentes ao Cargo ora concursado serão desenvolvidas - conforme demanda - nas diversas
dependências ou órgãos da Prefeitura do Município Itapetininga/SP, visando atender ao restrito interesse
público.
A remuneração para os Cargos é aquela constante do ITEM 2.5 - DO QUADRO DE CARGOS, mais os
benefícios assegurados por lei.
Fazem parte deste Edital os seguinte anexos:
a) ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES – Informa a descrição das atividades e demais requisitos
inerentes aos Cargos.
b) ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO e SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS – Indica a sugestão dos
conteúdos para estudos inerentes as provas.
c) ANEXO III - FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO.
d) ANEXO IV - FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS
QUADRO DE CARGOS
CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Cargos

3.01 - MÉDICO
AUDITOR

Nº
Vagas Total de
Vagas P.C.D. Vagas
01

-

01

Requisitos Básicos

Carga Horária Semanal

Valor-hora
inicial

Valor de
Inscrição

Superior Completo em Medicina com
especialização em auditoria médica +
Registro no Conselho de Classe

Regime plantão mínimo 50
horas mensais e no máximo
100 horas mensais

R$ 50,00

R$ 30,00
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Superior Completo em Medicina com
especialização em Cardiologia +
Registro no Conselho de Classe
Superior Completo em Medicina com
especialização em cirurgia geral +
Registro no Conselho de Classe

3.02 - MÉDICO
CARDIOLOGISTA

01

-

01

3.03 - MÉDICO
CIRURGIÃO GERAL

01

-

01

3.04 - MÉDICO DE
SAÚDE DA FAMÍLIA

25

2

27

Superior Completo em Medicina +
Registro no Conselho de Classe

3.05 - MÉDICO
GENERALISTA

09

1

10

Superior Completo em Medicina +
Registro no Conselho de Classe

3.06 - MÉDICO
GINECOLOGISTA/
OBSTETRA

03

-

03

3.07 - MÉDICO
INFECTOLOGISTA

01

-

01

3.08 - MÉDICO
ORTOPEDISTA

02

-

02

3.09 - MÉDICO
PEDIATRA

05

-

05

3.10 - MÉDICO
PNEUMOLOGISTA

01

-

01

3.11 - MÉDICO
PSIQUIATRA

03

-

03

3.12 - MÉDICO
VASCULAR

01

-

01

2.5.1

Superior Completo em Medicina com
especialização em Ginecologia e
Obstetrícia + Registro no Conselho de
Classe
Superior Completo em Medicina com
especialização em Infectologia +
Registro no Conselho de Classe
Superior Completo em Medicina com
especialização em Ortopedia + Registro
no Conselho de Classe
Superior Completo em Medicina com
especialização em Pediatria + Registro
no Conselho de Classe
Superior Completo em Medicina com
especialização em Pneumologia +
Registro no Conselho de Classe
Superior Completo em Medicina com
especialização em Psiquiatria + Registro
no Conselho de Classe
Superior Completo em Medicina com
especialização em Cirurgia Vascular +
Registro no Conselho de Classe

2.7
2.8
2.9

Regime plantão mínimo 50
horas mensais e no máximo
100 horas mensais
Regime plantão mínimo 50
horas mensais e no máximo
100 horas mensais
Regime plantão mínimo 50
horas mensais e no máximo
100 horas mensais
Regime plantão mínimo 50
horas mensais e no máximo
100 horas mensais
Regime plantão mínimo 50
horas mensais e no máximo
100 horas mensais
Regime plantão mínimo 50
horas mensais e no máximo
100 horas mensais
Regime plantão mínimo 50
horas mensais e no máximo
100 horas mensais

R$ 50,00

R$ 30,00

R$ 50,00

R$ 30,00

R$ 50,00

R$ 30,00

R$ 50,00

R$ 30,00

R$ 50,00

R$ 30,00

R$ 50,00

R$ 30,00

R$ 50,00

R$ 30,00

R$ 50,00

R$ 30,00

R$ 50,00

R$ 30,00

R$ 50,00

R$ 30,00

R$ 50,00

R$ 30,00

Fica definido que as provas, para os empregos indicados abaixo, serão realizadas em períodos ou dias
diferentes uns dos outros, visando permitir a quem se interessar a possibilidade de inscrição para dois
empregos, a saber:
UM PERÍODO
3.04 - MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

2.6

Regime plantão mínimo 50
horas mensais e no máximo
100 horas mensais
Regime plantão mínimo 50
horas mensais e no máximo
100 horas mensais
Regime plantão mínimo 50
horas mensais e no máximo
100 horas mensais
Regime plantão mínimo 50
horas mensais e no máximo
100 horas mensais

OUTRO PERÍODO
TODOS OS DEMAIS CARGOS

Além do Valor - hora indicado no Item 2.5 - DO QUADRO DE CARGOS são assegurados também os
demais direitos e benefícios previstos em lei municipal, tais como: Cartão Alimentação no valor de R$
240,00; Vale - Transporte; Adicional de Nível Universitário 50% do Valor-Hora inicial e Adicional de
Insalubridade 20% do Valor-hora Inicial.
A carga horária deverá ser de no mínimo, 50 (cinquenta) plantões-hora mensais e, no máximo de até 100
(cem) plantões-hora mensais.
O banco de plantões disponível e atribuição de plantões serão elaborados de acordo com a necessidade da
Secretaria Municipal de Saúde, mediante ato administrativo.
Os médicos serão lotados junto à Secretaria Municipal de Saúde e serão escalados de acordo com a
conveniência e necessidade para prestar serviços nas Unidades de Saúde da Administração Direta do
Município, mediante ato administrativo.

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS, CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO E REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO
3.1
3.1.1

3.1.2

Considerações Gerais
A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. O deferimento da
inscrição dar-se-á automaticamente, mediante o correto preenchimento da FICHA DE INSCRIÇÃO ONLINE
e pagamento do valor da inscrição do cargo que deseja concorrer.
São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da Lei, as informações fornecidas no
ato da inscrição online. Aquele que preencher a FICHA DE INSCRIÇÃO incorretamente ou prestar
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3.1.3
3.2
3.2.1

3.2.2
3.2.3
3.2.4

informações inverídicas, mesmo que o fato seja constatado posteriormente, será excluído do Concurso
Público.
As inscrições efetuadas em desacordo com as disposições deste Edital serão indeferidas.
Condições para inscrição
Ter nacionalidade brasileira, e no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do
disposto no artigo 12, do Decreto N. º 70.436/72;
Ser possuidor do CPF devidamente ativo e do Documento de Identidade – RG;
Efetuar o pagamento devido do valor de inscrição, de acordo com a informação prestada no ITEM 2.5 - DO
QUADRO DE CARGOS;
Conhecer e estar de acordo com as normas e exigências do presente edital.

3.3
3.3.1

Requisitos para Nomeação
Ter bons antecedentes, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis, políticos e eleitorais, bem
como nada ter que o desabone ou que o torne incompatível com o desempenho de suas funções;
3.3.2 Se for do sexo masculino, estar em dia com o serviço militar;
3.3.3 Estar em dia com as obrigações eleitorais;
3.3.4 Ter 18 (dezoito) anos completos na data da Convocação;
3.3.5 Ensino Superior Completo + especialização na área escolhida + registro no conselho de classe;
3.3.6 Gozar de boa saúde física; psicológica e mental e não ter deficiência incompatível com o exercício das
funções que competem ao Cargo;
3.3.7 Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores;
3.3.8 Não exercer qualquer Cargo ou função pública de acumulação proibida com o exercício do novo Cargo;
3.3.9 A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem os requisitos aqui exigidos
para o Concurso, será solicitada por ocasião da NOMEAÇÃO para o CARGO;
3.3.10 A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na impossibilidade de aproveitamento do
candidato em decorrência de sua habilitação no Concurso, anulando-se todos os atos decorrentes de sua
inscrição.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
4.7

As inscrições ficarão abertas exclusivamente através da internet, no período de
20 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2016, devendo para tanto, o candidato:
a) Acessar o site www.integribrasil.com.br;
b) Localizar o atalho correspondente aos Concursos e Seletivos com inscrições abertas, selecionar o
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 001/2016 da Prefeitura do Município de
Itapetininga/SP e clicar sobre o cargo pretendido.
c) Digitar o CPF, preencher todos os dados solicitados na FICHA DE INSCRIÇÃO e CONFIRMAR OS
DADOS.
d) Em seguida, gerar o boleto bancário, imprimir e recolher o valor correspondente em qualquer banco ou
instituição financeira autorizada, até a data de vencimento expressa no boleto bancário.
e) Após 03 (três) dias úteis contados a partir da data do pagamento do boleto bancário, verificar no Painel
do Candidato, no site da Integri Brasil, se a inscrição encontra-se CONFIRMADA. Em caso negativo,
contate-nos por e-mail: contato@integribrasil.com.br ou telefone (11) 4022-7166.
IMPORTANTE: Consultar o Edital antes de efetivar a inscrição.
A INTEGRI BRASIL e a Prefeitura do Município de Itapetininga/SP não se responsabilizarão por
solicitações de inscrição via Internet, não recebidas e/ou não confirmadas decorrentes de problemas
técnicos em microcomputadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de transmissão ou
outros fatores que impossibilitem a transferência de dados;
O recolhimento do pagamento efetuado via Internet deverá ser feito até a data correspondente ao último dia
de inscrição, respeitando-se para tanto o horário da rede bancária ou instituição financeira autorizada; e os
autos atendimentos, inclusive bankline, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de não ser
processada e recebida. Não será aceito pagamento de inscrição após a data de vencimento impresso no
boleto bancário, salvo os casos de vencimento em finais de semana e feriados, onde prevalecerá como
vencimento o próximo dia útil;
Os pagamentos realizados por AGENDAMENTO, DEPÓSITO BANCÁRIO ou CHEQUE não serão
validados automaticamente pelo sistema. Neste caso, enviar o comprovante de pagamento e o boleto
bancário digitalizado para o e-mail contato@integribrasil.com.br.
A inscrição somente será validada após a confirmação do recebimento do crédito pela instituição financeira
competente e a inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva
compensação.
No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária.
No prazo de no máximo 05 (cinco) dias antecedentes da data da realização das provas, conferir no site
www.integribrasil.com.br, se os dados da inscrição efetuada pela internet foram recebidos e a importância

Concurso Público de Provas e Títulos nº 01/2016

PREFEITURA DE ITAPETININGA/SP - Página 3

PREFEITURA DE ITAPETININGA/SP
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 001/2016
do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com a INTEGRI
BRASIL através do e-mail: contato@integribrasil.com.br ou pelo telefone (11) 4022-7166, para verificar o
ocorrido.
4.8
Não serão aceitas inscrições via postal, fax, condicional, provisória ou fora do período da inscrição
estabelecido neste edital, pedidos de isenção do valor de inscrição, alteração de cargo ou devolução do
valor de inscrição após o pagamento.
4.9
O candidato será responsável por qualquer erro, rasura omissão, bem como pelas informações prestadas,
na ficha de inscrição online.
4.10
Depois de feita a inscrição, os dados constantes da Ficha online somente poderão sofrer alterações no
caso de mudança de endereço, fato que deverá ser devidamente fundamentado e encaminhado à
comissão de Acompanhamento deste Concurso Público.
4.11
A Comissão de Acompanhamento deste Concurso Público não se responsabilizará por eventuais
coincidências de datas e horários de inscrições ou provas e quaisquer outras atividades.
4.12
Eventualmente nos casos excepcionais em que, por razões de falha de sistema, o nome do candidato não
conste na listagem de inscritos, o mesmo poderá ser admitido na sala para realizar a respectiva prova
desde que esteja de posse da inscrição realizada via internet e do respectivo comprovante de pagamento.
4.13
Apenas para os casos dispostos no ITEM 4.12, o representante da Integri Brasil presente no local de
realização das provas fará a verificação atestando a veracidade das informações e relatando em ata de
ocorrência própria, para posterior análise, cuja publicação se fará incluir juntamente com Edital de
Publicação dos resultados.
4.14
No dia da realização da Prova, o candidato deverá levar o comprovante de inscrição, Boleto Bancário
devidamente autenticado pela instituição financeira a quem foi feito o devido recolhimento, além do
documento de identidade original com foto, ou algum outro documento especificado no ITEM 4.15.
4.15
Será considerado documento de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas
Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações
Exteriores, Carteira Nacional de Habilitação (modelo atual com foto), cédula de identidade para
estrangeiros (no prazo de validade). Também será aceito Cédula de identidade fornecida por órgãos ou
conselhos de classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade, como por exemplo, as
emitidas pelos conselhos regionais ou autarquias corporativas, carteira de trabalho e previdência social e
Passaporte.
4.15.1 Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, Protocolos,
Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (modelo antigo sem foto),
Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada.
4.16
Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste
Edital.
4.17
O Valor da inscrição a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, é a que está
estabelecida no ITEM 2.5 – DO QUADRO DE CARGOS, constante do Edital, a favor da EMPRESA
INTEGRI BRASIL – PROJETOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA. EEP, empresa responsável pelo
Concurso Público;
4.18
O candidato que necessitar de Prova especial (letra ampliada), ledor, sala especial, intérprete de libras, ou
condição especial deverá requerer durante o período de inscrição, em campo específico da Ficha de
Inscrição própria, ou solicitá-la, via SEDEX a empresa INTEGRI BRASIL – PROJETOS E SERVIÇOS
INTEGRADOS LTDA. EPP, localizada na Rua Dr. Graciano Geribello, 308, Bairro Alto – CEP 13.311-010,
ITU/SP, até a data do encerramento das inscrições (neste caso, o candidato deverá informar o seu nome,
RG, o nome do Concurso Público, o número do Edital e o Cargo ao qual concorre).
4.19
O candidato que não o fizer, seja qual for o motivo alegado, não terá a Prova especial preparada. A
solicitação de condição especial será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.
4.20
A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das Provas deverá levar um
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da
criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará a prova.
4.21
A Comissão de Acompanhamento deste Concurso Público não se responsabilizará por eventuais
coincidências de datas e horários de inscrições ou provas e quaisquer outras atividades.
4.22
O período de Inscrição, bem como todas as etapas constantes deste Edital serão realizadas observando o
horário oficial de Brasília/DF.
4.23
Informações referentes ao Concurso Público poderão ser obtidas no site www.integribrasil.com.br ou de
segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, pelo telefone (11) 4022-7166.

5. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (P.C.D)
5.1
5.2

Às pessoas com deficiência ou necessidades especiais são asseguradas o direito de se inscrever neste
CONCURSO PÚBLICO, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo.
Em obediência aos dispostos no art. 37 § 1º e 2º, Lei Federal n° 7.853/89 e no Decreto Federal n° 3.298, de
20 de Dezembro de 1999, ser-lhe-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas abertas para
o cargo a qual concorre, ou que vier a surgir durante a validade deste Concurso Público.
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5.3

5.4
5.5
5.6

5.7

5.8
5.9

5.10
5.11

5.12
5.13

5.14

5.15

5.16

Se na aplicação do percentual disposto no ITEM 5.2, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5
(cinco décimos), estará formada 01 (uma) vaga para candidatos deficientes. Se inferior a 0,5 (cinco
décimos) a formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco
décimos), caso haja aumento suficiente do número de candidatos nomeados para o cargo.
Será considerada como deficiência aquela conceituada na medicina especializada de acordo com os
padrões mundialmente estabelecidos, observados os critérios médicos de capacitação laboral;
Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual ou auditiva passíveis de correção
simples pelo uso de lentes ou aparelhos específicos;
Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho de letra
correspondente a corpo 24. O candidato que não solicitar condições especiais para a prova no prazo
estabelecido, não a terá preparada seja qual for sua alegação;
É condição obstativa a inscrição no Concurso Público, a necessidade de auxiliares permanentes para
auxiliar na execução das atribuições inerentes ao Cargo pretendido ou na realização da prova pelo
candidato com necessidade especial;
Não obsta à inscrição ou ao exercício da atividade a utilização de material tecnológico de uso habitual ou a
necessidade de preparação de ambiente físico;
No ato da inscrição, o candidato com deficiência ou necessidades especiais deverá declarar sua intenção de
concorrer às vagas reservadas aos deficientes físicos, mencionando a deficiência que possui. Ele também
deverá enviar o Laudo Médico atestando a espécie, o grau ou nível de deficiência, com expressa referência
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa de
deficiência, via SEDEX para a INTEGRI BRASIL PROJETOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA EPP,
localizada na Rua Dr. Graciano Geribello, 308 – CEP: 13.311-010 - Itu/SP, até a data do encerramento
das inscrições. Importante: mencionar o nome completo do candidato, nome do Concurso Público, número
do edital e cargo ao qual concorre.
O candidato que declarar falsamente a deficiência será excluído do CONCURSO PÚBLICO, se confirmada
tal situação, em qualquer fase deste Concurso Público, sujeitando-se as consequências legais pertinentes;
Os candidatos com deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de condições com os
demais candidatos no que concerne: a) ao conteúdo das provas escritas; b) à avaliação e aos critérios de
aprovação; c) ao horário e ao local de aplicação das provas; d) à nota mínima exigida para todos os demais
candidatos;
Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas as pessoas com deficiência, essas serão
preenchidas pelos demais candidatos, observando-se a ordem de classificação;
A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo, a primeira, a
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com deficiência, e a segunda, somente a
pontuação destes últimos, observada a respectiva ordem de classificação;
À medida que forem sendo oferecidas as vagas - a Prefeitura Municipal de ITAPETININGA/SP convocará,
para o seu preenchimento, os candidatos pela ordem de classificação, até a 9ª vaga constante da Listagem
Geral, para então destinar a primeira vaga reservada e chamamento pela listagem destinada aos candidatos
com deficiência. Em caso de surgimento de novas vagas no decorrer do prazo de validade do CONCURSO
PÚBLICO, aplicar-se-á a mesma regra e proporcionalidade previstas no ITEM 5.2;
O candidato deficiente que no ato de inscrição não declarar essa condição ou ainda não enviar o Laudo
Médico, não será considerado deficiente, apto para concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha
assinalado tal opção no ato da inscrição online. Neste caso não poderá impetrar recurso em favor de sua
situação posteriormente.
Os candidatos com deficiência, aprovados e habilitados - quando chamados - serão avaliados pelo Serviço
de Perícia Municipal que atestará a compatibilidade das atividades exercidas do cargo com o grau e
especificidade da deficiência declarada e a avaliação será de caráter eliminatório para efeito de contratação.

6. DAS ISENÇÕES DO VALOR DE INSCRIÇÃO
6.1

6.2

6.3

O candidato que se sentir amparado pelo dispositivo contido na Lei Municipal nº 5.167/07; está isento do
pagamento do valor de inscrição deste Concurso Público, desde que cumpra os requisitos previstos neste
edital.
Será considerado para o enquadramento ao benefício previsto na Lei Municipal nº 5.167/07 o seguinte
caso:
a) Doação de sangue promovida a Banco de sangue, devidamente cadastrado.
O candidato que se enquadra no requisito contido no ITEM 6.2 deste edital, deverá comprovar sua
condição, através dos seguintes documentos:
a) Copia Reprográfica do documento de cadastro do banco de sangue, com papel timbrado, carimbo da
entidade coletora e assinatura do responsável pela coleta;
b) Declaração de doação mais o protocolo de cadastramento no Banco de sangue, com papel timbrado,
carimbo da entidade coletora e assinatura do responsável pela coleta.
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6.4

6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13

PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DA ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO:
O candidato interessado e enquadrado nas disposições sobre isenção contidas nos ITENS 6.1 e/ ou 6.3
deste Edital deverá dirigir-se a Prefeitura Municipal de Itapetininga, localizada na Praça dos Três Poderes,
nº 1000, Jardim Marabá, no horário das 09h00 às 17h00, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2016, munidos
obrigatoriamente do Documento de Identidade Original – com foto, além de realizar os procedimentos:
a) Preencher a Ficha de Inscrição online através do site www.integribrasil.com.br e clicar para “solicitar a
isenção do pagamento”;
b) Preencher corretamente o ANEXO III - FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO VALOR
DE INSCRIÇÃO, disponível no site www.integribrasil.com.br e entrega-lo preenchido com a
comprovação pela qual se enquadra como isento na inscrição (consultar ITEM 6.1 e/ ou 6.3).
O candidato deverá acompanhar sua solicitação através do site www.integribrasil.com.br em até 03 dias
úteis da data de encerramento da solicitação de isenção de inscrição.
O candidato cuja solicitação de isenção seja DEFERIDA estará automaticamente inscrito para o Concurso.
O candidato cuja solicitação de isenção seja INDEFERIDA poderá, a seu interesse, participar do Concurso
realizando sua inscrição conforme orientações contidas no ITEM 04 deste edital.
O candidato cuja solicitação de isenção seja INDEFERIDA e que não formalizar sua inscrição conforme o
ITEM 04 deste edital, não poderá participar do concurso, estando automaticamente eliminado.
O candidato poderá valer-se do benefício da isenção do valor de inscrição para apenas 01 (um) cargo em
cada Concurso.
Caso o candidato utilize-se indevidamente do benefício da isenção do valor de inscrição para 02 (dois)
cargos ou mais, o mesmo terá sumariamente todas as suas inscrições INDEFERIDAS.
Não haverá isenção do valor de inscrição para as inscrições realizadas via Internet.
O não atendimento às exigências implicará no indeferimento do pedido de isenção do valor de inscrição,
não havendo previsão legal para interposição de recurso.
Não será devolvido em hipótese alguma, os documentos enviados para fins de comprovação para isenção
do valor de inscrição.

7. DAS PROVAS
7.1 DA PROVA OBJETIVA – FASE ÚNICA
7.1.1 O Concurso Público constará de Prova Objetiva para todos os candidatos inscritos; de caráter Classificatório,
com questões de múltipla escolha, visando à capacitação para o Cargo do presente Edital.
7.1.2 As Provas Objetivas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, constando de 40 (quarenta)
questões, em forma de testes, de múltipla escolha, com 04 alternativas cada uma, onde apenas uma
alternativa é correta, valendo 2,5 pontos (dois pontos e meio) cada questão assinalada corretamente.
7.1.3 A duração das Provas Objetivas será de 03h00min (três horas). Iniciadas as provas nenhum candidato
poderá se retirar da sala antes de completada 1 (uma) hora, a partir do início da realização da prova, exceto
quando acompanhado de um fiscal.
7.1.4 A Prova Objetiva visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do
cargo, e será constituída com a composição disposta no ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS.

8. DA CONVOCAÇÃO E CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA
8.1

8.1.1
8.1.2

8.1.3
8.1.4

A realização da prova objetiva está prevista para o dia 10 de Abril de 2016, no município de
Itapetininga/SP. Poderá, contudo, haver mudanças na data prevista dependendo do número de inscritos e a
disponibilidade de locais para a realização das provas.
Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e horários constantes no Edital de
Convocação, a ser divulgado e publicado na forma do ITEM 8.1.2;
A confirmação da data e as informações sobre horários e locais para realização das provas serão
divulgadas em até 05 (cinco) dias úteis da realização das provas, oportunamente, única e exclusivamente
por Edital de Convocação, pelos seguintes meios:
a) Publicação no Jornal “SEMANÁRIO OFICIAL DA PREFEITURA DE ITAPETININGA” que encontra-se
nas bancas de jornais e também disponível para consulta no site www.itapetininga.sp.gov.br.
b) Pela internet no endereço: www.integribrasil.com.br, e ainda;
c) Por afixação na Prefeitura Municipal Itapetininga/SP.
Não haverá convocação por e-mail, via correio ou por qualquer outro meio, não previsto neste Edital.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva com antecedência
de 30 (trinta) minutos munido, OBRIGATORIAMENTE, de:
a) Caneta de tinta Azul ou preta, lápis preto e borracha;
b) Do comprovante de inscrição (boleto acompanhado do respectivo comprovante de pagamento);
c) Documento Original de IDENTIDADE (com foto). Não serão aceitos protocolos de documentos ou
boletins de ocorrência.
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8.2
8.2.1

8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5

8.2.6

8.2.7

8.2.8

DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA – FASE ÚNICA
O candidato deverá chegar ao local das Provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do
horário estabelecido para a realização das provas, visto que os portões de acesso às salas de prova serão
fechados rigorosamente no horário estabelecido em edital de convocação, e ainda:
a) Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento de
identidade original com foto, descritos no ITEM 4.15 devendo estar em perfeitas condições, de forma a
permitir a identificação do candidato com clareza.
b) Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, Protocolos,
Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (modelo antigo sem foto),
Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada.
c) Não será admitido no local de prova o candidato que se apresentar após o horário determinado.
d) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato.
Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade e data de nascimento,
deverão ser corrigidos no dia da prova objetiva, em formulário específico.
No ato da realização da prova objetiva será fornecido o Caderno de Questões e o Gabarito Oficial, no qual o
candidato deverá assinalar as respostas.
Somente haverá substituição do Gabarito de Respostas se o mesmo estiver com falhas de impressão que
impossibilitem o candidato de imprimir ali suas respostas.
No decorrer da Prova o candidato que observar qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade na
formulação de alguma questão, deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala que anotará na folha de
ocorrências para posterior análise da banca examinadora, sob pena de não poder apresentar,
posteriormente, eventual recurso.
Ao terminar a Prova Objetiva, o candidato entregará o Caderno de Questões e o Gabarito Oficial préidentificado e devidamente assinado ao fiscal de sala. Os gabaritos sem assinatura não serão computados e
o candidato será excluído do Concurso Público.
Por razões de ordem técnica e de segurança, não serão fornecidos exemplares ou cópias do Caderno de
Questões aos candidatos ou às instituições de Direito Público ou Privado, mesmo após o encerramento do
Concurso Público, ficando desde já estabelecido que:
a) Quaisquer dúvidas relacionadas ao conteúdo, às questões ou alternativas constantes do Caderno de
Questões, o candidato deverá anotá-las e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência da Prova,
protocolar o respectivo recurso, nos termos do presente Edital.
b) Possíveis, dúvidas sobre questões aplicadas e/ou questionamentos sobre seu conteúdo ou formas de
apresentação da prova não servirão de motivos ou alegação para pedido de vista e ou revisão de Prova.
c) O Gabarito Oficial e o Resultado Preliminar deverão ser divulgados a partir das 18h00min do dia
seguinte da realização da Prova, bem como o Caderno de Provas, que ficarão disponíveis no site
apenas durante o período de recurso contra a aplicação da Prova Objetiva e divulgação dos Gabaritos.
(As provas poderão ser acessadas através do Painel do Candidato).
Ao final das provas, os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo liberados somente
quando ambos tiverem vistado o verso de todos os Gabaritos e assinado a ata da Prova Oficial.

9. DO JULGAMENTO E CORREÇÃO DA PROVA
9.1 DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA – FASE ÚNICA
9.1.1 As Provas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, estando habilitados os candidatos que
obtiverem no mínimo 40% (quarenta por cento) de aproveitamento na Prova Objetiva, totalizando 16
(dezesseis) acertos ou 40 (quarenta) pontos.
9.1.2 Não serão computadas as questões em branco ou assinaladas a lápis, as questões com duas ou mais
alternativas assinaladas e as questões rasuradas. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo
reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida incorretamente pelo sistema de
correção, acarretando anulação parcial ou integral da prova daquele candidato.
9.1.3 Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos,
independente da formulação de recursos.
9.1.4 O candidato que não obtiver o número mínimo de pontos exigidos neste Edital estará automaticamente
eliminado do Concurso Público.
9.1.5 Não será permitido vista de prova, salvo se, e quando houver solicitação Judicial.
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10. DA PONTUAÇÃO POR TITULAÇÃO
10.1 Concorrerão à PONTUAÇÃO DE TÍTULOS todos os candidatos que forem habilitados na Prova Objetiva com
no mínimo 40% da prova e que forem possuidores de títulos, além da formação básica exigida no item 2.5 –
DO QUADRO DE CARGOS, sendo lhes atribuídos os seguintes pontos:
a) 03 pontos: Título de Doutor na Área, concluído até a data da entrega; limitado a 01 título.
b) 02 pontos: Título de Mestre na Área, concluído até a data da entrega; limitado a 01 título.
c) 01 ponto: Curso de Pós Graduação – Especialização na área, limitando-se à apenas 01 título.
10.2 A pontuação máxima relativa aos títulos acima descritos não poderá ultrapassar o limite de 06 (seis) pontos.
Eventuais pontos adicionais serão descartados.
10.3 Os documentos referentes aos títulos – NÍVEL SUPERIOR – deverão ser apresentados, atendendo as
seguintes condições:
a) DOUTOR e ou MESTRE na área: Diploma devidamente registrado; ou certificado e ou declaração de
conclusão de curso acompanhado do respectivo Histórico Escolar;
b) PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (especialização ou aperfeiçoamento): Certificado de conclusão de
curso, expedido por instituição (oficialmente reconhecida), em papel timbrado, contendo carimbo,
assinatura do responsável e CARGA HORÁRIA com no mínimo de 360 horas, EXPLICITAMENTE
declaradas no certificado.
c) Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão vir acompanhados pela correspondente
tradução efetuada por tradutor juramentado ou revalidados por Universidades Oficiais que mantenham
cursos congêneres; devidamente credenciadas pelo órgão competente.
10.4 A entrega de documentos relativos a títulos não é obrigatória, não sendo, portanto motivo para exclusão do
Concurso. O(s) título(s) entregue(s) não será (ao) devolvido(s) posteriormente ao candidato, sob hipótese
alguma.
10.5 A avaliação dos títulos estará sob a responsabilidade da INTEGRI BRASIL PROJETOS E SERVIÇOS
INTEGRADOS LTDA - EPP e da Comissão do Concurso.
10.6 A entrega de títulos é de inteira responsabilidade do candidato, e os documentos deverão ser entregues
EXCLUSIVAMENTE no dia e horário da aplicação da respectiva prova.
10.7 A entrega dos documentos deverá proceder da seguinte maneira:
a) EM CÓPIAS AUTENTICADAS;
b) Preencher corretamente o ANEXO IV – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS;
c) Lacrar o envelope e escrever do lado de fora apenas o código do cargo.
10.8 Não serão aceitos e/ou validados os documentos de Títulos nas Seguintes Condições:
a) Que sejam protocolos dos documentos ou via fac-símile.
b) Que sejam documentos originais.
c) Que estejam em envelopes abertos.
d) Que estejam sem o respectivo ANEXO IV.
10.9 Se o candidato tiver interesse em se inscrever para mais de um cargo disponível, e for possuidor de títulos,
deverá também entregar para cada um dos cargos inscritos a documentação de títulos, exemplo: 1 cargo,
uma documentação, 2 cargos, duas documentações e assim sucessivamente.
10.10 Os documentos de Títulos que forem representados por diplomas ou certificados/ certidões de conclusão de
curso deverão estar acompanhados do respectivo histórico escolar, mencionando a data da colação de grau,
bem como deverão ser expedidos por Instituição Oficial ou reconhecidos, em papel timbrado, e deverão
conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento.
10.11 Sob nenhuma hipótese serão aceitos documentos fora desta data e no período destinado à respectiva prova.
Não serão aceitos substituições de documentos posteriores à data fixada, bem como títulos que não constem
dos itens apresentados neste capítulo. Também não será permitida a anexação de qualquer documento ao
formulário de interposição

11. DA CLASSIFICAÇÃO
11.1 A nota final do candidato habilitado no Concurso Público será igual a somatória da pontuação obtida na Prova
Objetiva e Títulos.
11.2 Em caso de igualdade na classificação definitiva terão preferência sucessivamente:
a) O candidato que tiver mais idade;
b) O candidato que tiver maior número de filhos menores de 18 anos ou inválidos;
c) Sorteio.
11.3 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente de valor da nota final.

Concurso Público de Provas e Títulos nº 01/2016

PREFEITURA DE ITAPETININGA/SP - Página 8

PREFEITURA DE ITAPETININGA/SP
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 001/2016
12. DO RECURSO
12.1 O candidato poderá apresentar recurso no prazo de 48 (quarenta e oito horas) da divulgação, desde que
versem, exclusivamente, sobre questões de legalidade contadas, respectivamente a partir da:
a) Publicação do Edital;
b) Da aplicação das Provas;
c) Da divulgação das Provas e dos Gabaritos Oficiais;
d) Do Resultado das Provas e pontuação por Títulos.
e) Da Classificação, exclusivamente quando se tratar de erro de lançamento, critério de desempate ou
falha de sistema.
12.2 No caso de recurso em pendência, o candidato participará, condicionalmente, da fase subsequente do
Concurso Público.
12.3 O recurso deverá ter argumentação lógica e consistente, caso contrário será preliminarmente indeferido.
12.4 Recursos inconsistentes e/ou fora das especificações estabelecidas neste edital serão preliminarmente
indeferidos.
12.5 O candidato interessado em interpor recurso quanto a qualquer uma das fases estabelecidas no ITEM 12.1
deverá proceder da seguinte maneira:
a) Acessar o site www.integribrasil.com.br;
b) Clicar sobre o “Painel do Candidato”, digitar o CPF e a Senha cadastrada;
c) Localizar o botão “RECURSO” (que estará visível dentro do prazo disponível para algum tipo de recurso).
d) Preencher corretamente os campos do formulário correspondente ao tipo de recurso.
e) Clicar em enviar.
12.6 Não serão aceitos recursos que:
a) Estejam em desacordo com o ITEM 12 deste Edital.
b) Estejam fora do prazo estabelecido para cada etapa.
c) Não apresentem fundamentação lógica e consistente.
d) Apresentem argumentação IDÊNTICA a outro recurso recebido anteriormente.
12.7 Recebido o pedido de recurso, a Banca Examinadora decidirá pela manutenção, reforma do pedido ou ato
recorrido, dando-se ciência da referida decisão à Comissão de Acompanhamento do Concurso Público e ao
interessado, sendo que a resposta ao Candidato poderá ser acessada via “Painel do Candidato”, link “Meus
Recursos” no site www.integribrasil.com.br.
12.8 Em hipótese alguma haverá, vista de Provas, revisão de recursos e recurso do recurso.
12.9 O recurso apresentado fora do prazo estabelecido será indeferido.
12.10 Se do exame de recursos resultar anulação de questão (ões) ou de item (ns) de questão, ou alteração de
Gabarito(s), a pontuação correspondente a essa (s) questão (ões), item (ns) ou alteração (ões) de
Gabarito(s) será (ão) atribuído (s) a todos os candidatos, independente de terem recorrido, ficando desde já
estabelecido que o candidato que acertou uma questão, e posteriormente esta seja anulada, ele
permanecerá com o ponto já conquistado pelo acerto da questão.
12.11 Após julgamento dos recursos será divulgado as devidas alterações ocorridas caso haja procedência de
recurso interposto dentro das especificações, podendo eventualmente alterar o resultado da prova,
classificação final e ou até a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para
aprovação no Concurso Público.
12.12 Se do exame de recursos, resultar, a anulação de questão ou de item de questão, ou alteração de Gabarito,
a pontuação correspondente a essa questão, item ou alteração de Gabarito será atribuído a todos os
candidatos, independente de terem recorrido, ficando desde já estabelecido que:
a) O candidato que acertou uma questão, e posteriormente esta seja anulada, ele permanecerá com o ponto
já conquistado pelo acerto da questão;
b) O candidato que acertou uma questão, e posteriormente esta seja alterada, ele perderá o ponto
conquistado anteriormente pelo acerto da questão;

13. DA NOMEAÇÃO PARA O CARGO
13.1

A NOMEAÇÃO reger-se-á sob o Regime Estatutário, efetivando-se nos termos da legislação vigente e,
obedecendo rigorosamente à ordem de Classificação Final estabelecida quando da homologação do
CONCURSO PÚBLICO.
13.2
Por ocasião da NOMEAÇÃO será exigido do candidato o documento relativo à confirmação das condições
estabelecidas no presente Edital, sendo que a sua inexistência ou eventual irregularidade implicará na
imediata eliminação do CONCURSO PÚBLICO, anulando-se todos os atos decorrentes da sua inscrição e
habilitação.
13.2.1 O candidato deverá apresentar, ainda, os documentos pessoais conforme solicitação da Prefeitura
Municipal.
13.3
A Prefeitura do Município poderá solicitar outros documentos que julgar necessário.
13.4
A não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital impedirá a NOMEAÇÃO.
Concurso Público de Provas e Títulos nº 01/2016

PREFEITURA DE ITAPETININGA/SP - Página 9

PREFEITURA DE ITAPETININGA/SP
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 001/2016
13.5

13.6

13.7
13.8
13.9

A convocação para preenchimento dos cargos será publicada no “JORNAL SEMANÁRIO OFICIAL
DA PREFEITURA DE ITAPETININGA”, devendo o candidato comparecer em cinco dias no
Departamento de Gestão de Pessoas, conforme Edital de Chamamento.
Para efeito de preenchimento, o candidato convocado será submetido a Exame médico pré admissional e
caso seja considerado inapto para exercer a função, não será admitido perdendo automaticamente a vaga.
O Exame médico será de caráter eliminatório, promovido pela Prefeitura do Município de Itapetininga, que
avaliará a capacidade física e mental de acordo com a especificidade do trabalho.
As decisões do Serviço Médico da Prefeitura, de caráter eliminatório para efeito de contratação, são
soberanas e delas não caberá qualquer recurso.
O candidato convocado para preenchimento que recusar; desistir por escrito ou admitido, deixar de entrar
em atividade no prazo estipulado pela Administração, perderá o direito decorrente de sua classificação.
O candidato deverá manter atualizado seu endereço durante o prazo de validade do CONCURSO
PÚBLICO, desde que aprovado, junto à Prefeitura do Município de Itapetininga, não lhe cabendo qualquer
reclamação caso não seja possível à mesma informá-lo da NOMEAÇÃO, por falta da citada atualização.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo,
em especial por ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as suas
decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal;
14.2 O candidato deverá manter atualizado seu endereço durante o prazo de validade do Concurso Público,
desde que aprovado, junto à Prefeitura do Município de Itapetininga/SP; não lhe cabendo qualquer
reclamação caso não seja possível à mesma informá-lo da contratação, por falta da citada atualização;
14.3 O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas nes
e Edital, implicará sua eliminação do Concurso Público, a qualquer tempo;
14.4 Será excluído do Concurso Público o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste Edital:
a) Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da (s) prova (s);
b) Apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no Edital de Convocação;
c) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
d) Não apresentar um dos documentos de identidade exigidos nos termos deste Edital, para a realização da
prova;
e) Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal;
f) Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo;
g) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas ou
impressos não permitidos;
h) Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (Pager,
celulares, etc.);
i) Lançar mão de meios ilícitos para a execução da Prova;
j) Não devolver integralmente o material solicitado;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
14.5 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais, Comunicados e demais publicações
referentes a este Concurso Público nos meios indicados, como o site www.integribrasil.com.br; Jornal
Semanário Oficial da Prefeitura de Itapetininga e no quadro de avisos da Prefeitura do Município de
Itapetininga/SP.
14.6 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não
consumada a providência ou evento que lhes disserem respeito ou até a data da convocação dos candidatos
para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em edital ou aviso a ser publicado.
14.7 No que tange ao presente Concurso Público, os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de
Acompanhamento, especialmente nomeado pela Portaria nº 86 de 11 de fevereiro de 2016, pela INTEGRI
BRASIL – PROJETOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA EPP.
14.8 Os documentos não exigidos judicial ou extrajudicialmente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do
encerramento da publicação da Classificação Final do Concurso Público serão disponibilizados para envio à
Prefeitura do Município de Itapetininga/SP. Caso não seja requisitado e/ou não havendo manifestação, serão
incinerados;
14.9 A INTEGRI BRASIL está apta a emitir Atestado ou Declarações de Aprovações no Certame, se houver
interesse do candidato, este poderá requerer seu certificado de aprovação através do e-mail
contato@integribrasil.com.br e recolher o valor do certificado informado no ato da solicitação.
14.10 Para efeito de contagem de prazos para recursos será considerada a data de publicação dos atos relativos
ao presente Concurso Público no site www.integribrasil.com.br.
14.11 Nos termos do artigo 37, § 10º da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de
04/06/1998, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas
hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior.
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14.12 Caberá ao Prefeito Municipal a homologação dos resultados do Concurso Público.
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente Edital, que
fica à disposição pela Internet no endereço www.integribrasil.com.br e publicado no Jornal Semanário Oficial
da Prefeitura de Itapetininga, bem como afixado em local de costume.

ITAPETININGA/SP, 19 de fevereiro de 2016.

FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
3.01 - MÉDICO AUDITOR
Auditar e atuar na verificação da regularidade dos atos praticados por pessoas físicas e jurídicas, produzindo ações
orientadoras e corretivas quanto à aplicação de recursos destinados às ações e serviços de saúde, adequação,
qualidade e resolutividade dos produtos e serviços disponibilizados aos cidadãos; Auditar as ações e serviços
estabelecidos no plano municipal de saúde; Auditar os serviços de saúde sob sua responsabilidade, sejam públicos
ou privados, contratados e conveniados; Observar e analisar através de exame analítico e pericial da legalidade dos
atos da administração orçamentária, financeira e patrimonial, bem como da regularidade dos atos técnicos
profissionais praticados no âmbito do SUS por pessoas físicas e jurídicas, integrantes ou participantes do sistema;
Observar e analisar através do acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas no SUS, de modo a
verificar a conformidade dos processos, produtos e serviços prestados com as normas vigentes e com os objetivos
estabelecidos, e fornecimento dos dados e das informações necessárias ao julgamento das realizações e à
introdução de fatores corretivos e preventivos; Analisar e auditar as ações e serviços desenvolvidos por consórcio
intermunicipal ao qual esteja o Município associado; Aferir a preservação dos padrões estabelecidos e proceder ao
levantamento de dados que permitam ao Serviço Municipal de Controle, Avaliação e Auditoria conhecer a qualidade,
a quantidade , os custos e os gastos municipais com atenção à saúde da população; Auditar, avaliar a qualidade, a
propriedade, a eficiência, eficácia e a efetividade dos métodos, práticas, procedimentos operativos e gerenciais dos
serviços de saúde prestados à população, visando a melhoria progressiva da assistência de saúde; Realizar o
controle e avaliação dos recursos e procedimentos adotados , visando sua adequação, qualidade , resolubilidade e
melhoria na qualidade em relação à comercialização de produtos e da prestação das ações e serviços de interesse à
saúde da população; Analisar os relatórios do Sistema de Informação Ambulatorial e Hospitalar, os processos e os
documentos , plano municipal de saúde e relatórios de gestão; Verificar "in loco" as unidades prestadoras de serviço
públicos e/ou privados, contratadas e conveniadas do SUS, através da documentação de atendimento aos pacientes
e usuários e dos controles internos; Exercer outras atividades , compatíveis com sua formação , regulamento ou por
determinação de superiores hierárquicos previstas em lei.
3.02 - MÉDICO CARDIOLOGISTA
Realizar atendimento na área de cardiologia; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em
treinamento. no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde,
realizando clínica ampliada ; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar atendimentos.
Exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para capacitação da equipe de
saúde; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
3.03 - MÉDICO CIRURGIÃO GERAL
Realizar intervenções cirúrgicas de acordo com a necessidade de cada paciente implantam órteses e próteses;
realizar atendimentos médicos pré e pós cirúrgicos, desempenhando funções da medicina preventiva e curativa;
consultas e atendimentos, exames, diagnostico; terapêutico e acompanhamento dos pacientes; Exercer outras
atividades, compatíveis com sua formação, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos previstas
em lei.
3.04 - MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e quando
necessário no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros); Realizar consultas
clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na Unidade de Saúde e, quando indicado ou
necessário, no domicilio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); Realizar atividades
programadas e de atenção à demanda espontânea; Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de
atenção, respeitando fluxos locais , mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do
usuário; Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou
domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; Contribuir, realizar e participar das
atividades de Educação Permanente de todos os membros da equipe; Participar do gerenciamento dos insumos
necessários para o adequado funcionamento da USB; Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta
qualificada das necessidades de saúde, procedendo a primeira avaliação (classificação de risco, avaliação de
vulnerabilidade, coleta de informações e sinais clínicos) e identificação das necessidades de intervenções de cuidado,
proporcionando atendimento humanizado, se responsabilizando pela continuidade da atenção e viabilizando o
estabelecimento do vínculo; Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros
agravos e situações de importância local; Realizar reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o planejamento
e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; Garantir a qualidade do registro das
atividades nos sistemas de informação na Atenção Básica; Promover a mobilização e a participação da
comunidade, buscando efetivar o controle social; Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação,
regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos previstas em lei.

Concurso Público de Provas e Títulos nº 001/2016

PREFEITURA DE ITAPETININGA/SP - Página 1

PREFEITURA DE ITAPETININGA/SP
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 001/2016

3.05 - MÉDICO GENERALISTA
Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; Executa as ações de assistência integral em todas as
fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na unidade
de saúde; Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica;
Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; Fomentar a criação de grupos de patologias especifica, como de
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e
emergências; Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do
tratamento na unidade de saúde, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra referência;
Realizar pequenas cirurgias ambulatórias; Indicar internação hospitalar; solicitar exames complementares; Verificar e
atestar óbito; Atender os casos de urgência /emergência, primeiros socorros, fazendo os encaminhamentos
necessários; Interpreta exames subsidiários (análises clínicas, exames por imagens, anatomopatológicos, etc.);
Encaminhar às especialidades médicas sempre que necessário, em formulário próprio de referência - contra
referência; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no envolvimento de
projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde, realizando clínica ampliada;
Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar atendimentos, exames, terapêutica e
acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para capacitação da equipe de saúde; Exercer outras
atividades, compatíveis com sua formação, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos previstas
em lei.
3.06 - MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA
Realizar atendimento na área ginecológica e obstétrica, puerpério, estimular o pré-natal com a presença do pai e/ou
companheiro; Realizar os procedimentos especializados da área como: vulvoscopia, colposcopia, biopsia de colo de
útero, vagina e mama, eletro e criocauterização do colo de útero e de condilomatoses, colocação e retirada do DIU,
orientação para colocação de diafragma, de preservativo feminino e masculino, desde que exista disponibilidade de
equipamentos e todos os demais métodos contraceptivos; Realizar ações de prevenção e assistência à concepção e
anticoncepção com atenção especial a prevenção da gravidez na adolescência; Realizar ações de vigilância
epidemiológica especifica da saúde da mulher; Atuar como médico em equipe e multiprofissional, inclusive residentes
em treinamento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de
Saúde, realizando clínica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar atendimentos,
exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para capacitação da equipe de
saúde; Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação , regulamento ou por determinação de superiores
hierárquicos previstas em lei.
3.07 - MÉDICO INFECTOLOGISTA
Realizar atendimento na área de lnfectologia; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em
treinamento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde,
realizando clínica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar atendimentos,
exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para capacitação da equipe de
saúde; Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação , regulamento ou por determinação de superiores
hierárquicos previstas em lei.
3.08 - MÉDICO ORTOPEDISTA
Realizar atendimento na área de Ortopedia; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em
treinamento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde,
realizando clinica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar atendimentos,
exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para capacitação da equipe de
saúde; Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação , regulamento ou por determinação de superiores
hierárquicos previstas em lei.
3.09 - MÉDICO PEDIATRA
Realizar atendimento na área de Pediatria; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em
treinamento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde,
realizando clinica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar atendimentos,
exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para capacitação da equipe de
saúde; Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, regulamento ou por determinação de superiores
hierárquicos previstas em lei.
3.10 - MÉDICO PNEUMOLOGISTA
Realizar atendimento na área de Pneumologia; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes
em treinamento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de
Saúde, realizando clinica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar atendimentos,
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exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para capacitação da equipe de
saúde; Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, regulamento ou por determinação de superiores
hierárquicos previstas em lei.
3.11 - MÉDICO PSIQUIATRA
Realizar atendimento na área de Psiquiatria; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em
treinamento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde,
realizando clínica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar atendimentos,
exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para capacitação da equipe de
saúde; Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, regulamento ou por determinação de superiores
hierárquicos previstas em lei.
3.12 - MÉDICO VASCULAR
Realizar atendimento na área de Angiologia; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em
treinamento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde,
realizando clinica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar atendimentos,
exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para capacitação da equipe de
saúde; Exercer outras atividades , compatíveis com sua formação , regulamento ou por determinação de superiores
hierárquicos previstas em lei.
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
A) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO
CARGO: 3.01 – MÉDICO AUDITOR
LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Titulo II - Cap. I - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Cap. II Dos Direitos Sociais; Titulo VIII – Cap. II – Da Seguridade Social; Seção II - Da Saúde; Cap. VII - Da família, Da
criança, Do adolescente, Do Jovem e Do idoso).
Lei 8080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. TÍTULO I - Das Disposições Gerais; TÍTULO
II - Do Sistema Único De Saúde - Cap. I Dos Objetivos e Atribuições; Cap. II - Dos Princípios e Diretrizes; Cap. VI Do
Subsistema de Atendimento e Internação domiciliar; Cap. VII Do Subsistema de Acompanhamento durante o trabalho
de parto, parto e pós-parto imediato. TÍTULO III - Dos Serviços Privados De Assistência À Saúde; Capítulo I - Do
Funcionamento.
Lei 9263/1996 - Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece
penalidades e dá outras providências
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e
aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 - Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo
a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e
o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Lei 12.842/13 - Dispõe sobre o exercício da Medicina.
Lei 12.845 - Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual
Lei 5991/1973 - Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e
Correlatos, e dá outras Providências
Resolução CFM Nº1931/2009 – Código de Ética Médica.
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS DO CARGO: 20 QUESTÕES
BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes para o Sistema Nacional de Auditoria do SUS.
BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Auditoria Técnico Cientifica.
BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Normas de Auditoria.
BRASIL. Ministério da Saúde. Orientações básicas para utilização de Sistemas Informatizados em -Auditoria no SUS.
BRASIL. Ministério da Saúde. Orientações Técnicas sobre Apl
Normas e Manuais Técnicos. Caderno 1.
BRASIL. Ministério da Saúde. Orientações Técnicas sobre Auditoria na Assistência Ambulatorial e Hospitalar no SUS.
série A. Normas e Manuais Técnicos. Caderno 3.
CONSELH
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM no 1.886, de 13 de novembro de 2008. Dispõe sobre as
Normas Mínimas para o Funcionamento de consultórios médicos e dos complexos cirúrgicos para procedimentos
com internação de curta permanência.
CARGO: 3.02 – MÉDICO CARDIOLOGISTA
LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Titulo II - Cap. I - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Cap. II Dos Direitos Sociais; Titulo VIII – Cap. II – Da Seguridade Social; Seção II - Da Saúde; Cap. VII - Da família, Da
criança, Do adolescente, Do Jovem e Do idoso).
Lei 8080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. TÍTULO I - Das Disposições Gerais; TÍTULO
II - Do Sistema Único De Saúde - Cap. I Dos Objetivos e Atribuições; Cap. II - Dos Princípios e Diretrizes; Cap. VI Do
Subsistema de Atendimento e Internação domiciliar; Cap. VII Do Subsistema de Acompanhamento durante o trabalho
de parto, parto e pós-parto imediato. TÍTULO III - Dos Serviços Privados De Assistência À Saúde; Capítulo I - Do
Funcionamento.
Lei 9263/1996 - Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece
penalidades e dá outras providências
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e
aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 - Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo
a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e
o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Lei 12.842/13 - Dispõe sobre o exercício da Medicina.
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Lei 12.845 - Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual
Lei 5991/1973 - Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e
Correlatos, e dá outras Providências
Resolução CFM Nº1931/2009 – Código de Ética Médica.
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS DO CARGO: 20 QUESTÕES
Anatomia, Fisiologia e Semiologia do Aparelho Cardiovascular. Métodos Diagnósticos: eletrocardiografia,
ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética, cardiopatias congênitas cianóticas e
acianótica: diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial. Doença coronariana. Doença reumática. Valvulopatias:
diagnóstico e tratamento. Miocardiopatias: diagnóstico e tratamento. Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de
Chagas. Arritmias cardíacas: diagnóstico e tratamento. Marca passos artificiais. Endocardite infecciosa. Hipertensão
pulmonar. Síncope. Doenças do pericárdio. Doença da aorta. Embolia pulmonar. Cor pulmonale. Programa Nacional
de Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus.
CARGO: 3.03 – MÉDICO CIRURGIÃO GERAL
LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Titulo II - Cap. I - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Cap. II Dos Direitos Sociais; Titulo VIII – Cap. II – Da Seguridade Social; Seção II - Da Saúde; Cap. VII - Da família, Da
criança, Do adolescente, Do Jovem e Do idoso).
Lei 8080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. TÍTULO I - Das Disposições Gerais; TÍTULO
II - Do Sistema Único De Saúde - Cap. I Dos Objetivos e Atribuições; Cap. II - Dos Princípios e Diretrizes; Cap. VI Do
Subsistema de Atendimento e Internação domiciliar; Cap. VII Do Subsistema de Acompanhamento durante o trabalho
de parto, parto e pós-parto imediato. TÍTULO III - Dos Serviços Privados De Assistência À Saúde; Capítulo I - Do
Funcionamento.
Lei 9263/1996 - Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece
penalidades e dá outras providências
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e
aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 - Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo
a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e
o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Lei 12.842/13 - Dispõe sobre o exercício da Medicina.
Lei 12.845 - Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual
Lei 5991/1973 - Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e
Correlatos, e dá outras Providências
Resolução CFM Nº1931/2009 – Código de Ética Médica.
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS DO CARGO: 20 QUESTÕES
Bases da cirurgia: respostas endócrinas e metabólicas ao trauma. Equilíbrio hidroeletrolítico e nutrição. Choque.
Infecção e cirurgia. A cirurgia e a ética médica. Cirurgia do tórax, traqueia e tireoide. Diagnóstico e conduta em:
hemotórax, pneumotórax, empiema pleural. Tórax instável: conduta. Traqueostomias: indicações e técnica. Conduta
no nódulo "frio" de tireoide. Cirurgia do aparelho digestivo - disfagia: orientação propedêutica. Lesões cáusticas:
atendimento inicial. Megaesôfago: classificação e conduta. Neoplasia de esôfago: clínica e estadiamento. Doença
péptica: fisiopatologia e terapêutica. Doença péptica: indicações do tratamento cirúrgico. Neoplasia gástrica: conduta
na lesão precoce. Megacólon chagásico: diagnóstico e conduta. Doença diverticular do cólon: clínica e tratamento.
Neoplasia do cólon: manifestações clínicas. Diagnóstico e conduta na colecistopatia calculosa. Conduta na
coledocolitíase. Colangite aguda: fisiopatologia e tratamento. Colecistite aguda: indicação cirúrgica. Pancreatite
aguda: tratamento quadro inicial. Abdômen agudo: abordagem diagnóstica. Cirurgia dos vasos periféricos: conduta na
trombose venosa profunda. Síndrome pós flebítica: fisiopatologia/ tratamento. Cirurgia plástica e reconstrutora:
tratamento inicial do grande queimado. Síndrome de Fournier: abordagem terapêutica. Cirurgia da parede abdominal:
conduta nas hérnias inguinocrurais. Técnicas para correção das hérnias incisionais.
CARGO: 3.04 – MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Titulo II - Cap. I - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Cap. II Dos Direitos Sociais; Titulo VIII – Cap. II – Da Seguridade Social; Seção II - Da Saúde; Cap. VII - Da família, Da
criança, Do adolescente, Do Jovem e Do idoso).
Lei 8080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. TÍTULO I - Das Disposições Gerais; TÍTULO
II - Do Sistema Único De Saúde - Cap. I Dos Objetivos e Atribuições; Cap. II - Dos Princípios e Diretrizes; Cap. VI Do
Subsistema de Atendimento e Internação domiciliar; Cap. VII Do Subsistema de Acompanhamento durante o trabalho
de parto, parto e pós-parto imediato. TÍTULO III - Dos Serviços Privados De Assistência À Saúde; Capítulo I - Do
Funcionamento.
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Lei 9263/1996 - Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece
penalidades e dá outras providências
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e
aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 - Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo
a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e
o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Lei 12.842/13 - Dispõe sobre o exercício da Medicina.
Lei 12.845 - Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual
Lei 5991/1973 - Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e
Correlatos, e dá outras Providências
Resolução CFM Nº1931/2009 – Código de Ética Médica.
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS DO CARGO: 20 QUESTÕES
Abordagem da Família (a criança, o adolescente, o adulto, o idoso no contexto familiar). Promoção a Saúde. A
Educação em Saúde na Prática da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Sistema de Informação da Atenção Básica.
Noções Básicas de Epidemiologia. Vigilância Epidemiológica. Epidemiologia das Doenças Transmissíveis.
Abordagem Ambulatorial do Paciente com: Enfermidades do Aparelho Digestivo (alterações da cavidade oral,
sintomas dispéticos, esofagites, gastrite, úlceras, câncer); Enfermidades do Aparelho Cardiovascular (cardiopatia
isquêmica, Insuficiência cardíaca, Arteriosclerose, Hipertensão arterial, tromboflebites); Enfermidades do Aparelho
Respiratório (Doenças do Trato Respiratórias Superior, Insuficiência Respiratória, Asma Brônquica, Doença Pulmonar
Obstrutiva. Pneumonias, Câncer de Pulmão); Enfermidades dos Rins e Vias Biliares (Litíase Renal, GNDA, Infecção
Urinária); Enfermidades do Sistema Nervoso Central (Acidente Vascular Cerebral, Meningites, Epilepsia, Vertigens,
Cefaléia); Enfermidades Hematológicas (Anemias, Distúrbios da Hemostasia, Leucemia); Enfermidades Metabólicas
e Endócrinos (Diabetes Melitus, Hipotireoidismo, Hipertireoidismo, Dislipidemias, Obesidade, Hipoavitaminose,
Desnutrição); Doenças Infecciosas e Parasitárias, Doenças Sexualmente Transmissíveis; Enfermidades Reumáticas
(Artrite Reumática, Febre Reumática); Enfermidades Ostroarticulares (Dores musculoesqueléticos, Afecção da
Coluna Cervical, Lombalgia, Osteoporose); Enfermidades Dermatológicas (Micose da Pele, Dermatites, Eczema,
Escabiose, Pediculose, Urticária); Enfermidades Psiquiátricas (Transtornos Ansiosos, Depressão). Atenção do
Médico nos Programas de Saúde Pública: Tuberculose, Hanseníase, Atenção a Saúde da Criança e do Adolescente,
Atenção a Saúde da Mulher, Atenção a Saúde do Adulto e do Idoso. Vacinação na Criança e no Adulto. Tabagismo,
Alcoolismo, Dependência às Drogas. Saúde do Trabalhador. Saúde da Família na busca da Humanização e da Ética
na Atenção a Saúde. Atenção do Médico da ESF nas Emergências: Cardiovasculares, Respiratórias, Ginecológicas,
Obstétricas, Neurológicas, Metabólicas, Endocrinológicas e Gastroenterológicas, das Doenças Infecciosas, dos
Estados Alérgicos, dos Politraumatizados; Promoção a Saúde. A Educação em Saúde na Prática da Estratégia de
Saúde da Família (ESF). Sistema de Informação da Atenção Básica.
CARGO: 3.05 – MÉDICO GENERALISTA
LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Titulo II - Cap. I - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Cap. II Dos Direitos Sociais; Titulo VIII – Cap. II – Da Seguridade Social; Seção II - Da Saúde; Cap. VII - Da família, Da
criança, Do adolescente, Do Jovem e Do idoso).
Lei 8080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. TÍTULO I - Das Disposições Gerais; TÍTULO
II - Do Sistema Único De Saúde - Cap. I Dos Objetivos e Atribuições; Cap. II - Dos Princípios e Diretrizes; Cap. VI Do
Subsistema de Atendimento e Internação domiciliar; Cap. VII Do Subsistema de Acompanhamento durante o trabalho
de parto, parto e pós-parto imediato. TÍTULO III - Dos Serviços Privados De Assistência À Saúde; Capítulo I - Do
Funcionamento.
Lei 9263/1996 - Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece
penalidades e dá outras providências
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e
aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 - Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo
a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e
o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Lei 12.842/13 - Dispõe sobre o exercício da Medicina.
Lei 12.845 - Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual
Lei 5991/1973 - Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e
Correlatos, e dá outras Providências
Resolução CFM Nº1931/2009 – Código de Ética Médica.
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS DO CARGO: 20 QUESTÕES
A consulta médica; O uso e a interpretação de dados laboratoriais; Princípios de farmacoterapia; Reações adversas a
drogas; Terapia medicamentosa; Diagnósticos e Tratamentos de: Micoses superficiais, Intoxicações comuns,
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Erisipela. Rinite, sinusite, otite e amigdalite, Infecções respiratórias, Doenças bronco – pulmonares obstrutivas,
Hipertensão arterial sistêmica, Insuficiência coronariana, Insuficiência cardíaca congestiva, Diabetes Mellitus,
Infecção urinária, Poliartrites, Diarreias, Anemias, Esofagite, Gastrite e Doença Ulcerosa Péptica, Hepatites,
Parasitoses intestinais, Lombociatalgias, Ansiedade, Depressão, Doenças sexualmente transmissíveis (DST),
Leptospirose e Dengue;. Emergência psiquiátrica. Código de Ética Médica. Diretrizes e bases da implantação do
SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de
doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde
da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no
Estado de São Paulo. Código de Ética do Profissional. Saúde da criança, mulher, adulto e idoso; Doenças
sexualmente transmissíveis; Doenças crônico degenerativas; Doenças infecto-contagiosas e parasitárias; Doenças
metabólicas; Cirurgia geral; Educação em saúde; Princípios de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia;
Atendimento de emergência; Choque; Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; Preenchimento de
declaração de óbito
CARGO: 3.06 – MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA
LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Titulo II - Cap. I - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Cap. II Dos Direitos Sociais; Titulo VIII – Cap. II – Da Seguridade Social; Seção II - Da Saúde; Cap. VII - Da família, Da
criança, Do adolescente, Do Jovem e Do idoso).
Lei 8080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. TÍTULO I - Das Disposições Gerais; TÍTULO
II - Do Sistema Único De Saúde - Cap. I Dos Objetivos e Atribuições; Cap. II - Dos Princípios e Diretrizes; Cap. VI Do
Subsistema de Atendimento e Internação domiciliar; Cap. VII Do Subsistema de Acompanhamento durante o trabalho
de parto, parto e pós-parto imediato. TÍTULO III - Dos Serviços Privados De Assistência À Saúde; Capítulo I - Do
Funcionamento.
Lei 9263/1996 - Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece
penalidades e dá outras providências
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e
aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 - Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo
a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e
o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Lei 12.842/13 - Dispõe sobre o exercício da Medicina.
Lei 12.845 - Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual
Lei 5991/1973 - Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e
Correlatos, e dá outras Providências
Resolução CFM Nº1931/2009 – Código de Ética Médica.
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS DO CARGO: 20 QUESTÕES
Cuidados, Patologias e acompanhamentos à gestantes, pré-natal, parto, amamentação e puerpério. Intervenções
cirúrgicas ginecológicas e obstretas; Ginecologia infanto-puberal, Neoplasias do corpo uterino, Sangramento uterino
anormal, Colocação de DIU; Ações de anticoncepção, Concepção, Prevenção, Doenças que afetam a área genital e
Assistência a DST/HIV/AIDS; Acompanhamento do paciente sob reposição hormonal; Bexiga hiperativa; Câncer de
mama; Câncer de ovário; Câncer genital e mamário; Carcinoma do endométrio; Cervicites; Infecção do trato genital
Página 15 de 18 inferior pelo HPV: Diagnóstico e tratamento; Corrimento genital; Infecção genital baixa; Salpingite
aguda; Distúrbios do sono no climatério; Doenças benignas do útero; Colposcopia, Câncer do colo uterino,
Cauterização de colo uterino, Biopsia; Dor pélvica crônica; Fisiologia menstrual; Amenorréia; Disfunção menstrual;
Anovulação crônica; Dismenorréia; Síndrome pré-menstrual; Endometriose; Hiperprolactinemia; Fluxos papilares;
Mastalgias cíclicas e acíclicas; Procedimentos evasivos em mastologia; Hiperplasia endometrial; Incontinência
urinária de esforço; Infecção urinária na mulher; Lesões benignas da vulva e da vagina; Lesões benignas do colo
uterino. Lesões não palpáveis de mama: Diagnóstico e conduta; Terapêutica sistêmica do carcinoma de mama;
Neoplasias benignas de mama: fibroadenoma, papiloma e tumores filodes; Alteração funcional benigna da mama;
Mastites e cistos mamários; Mamografia e USG (indicações, técnicas e interpretação); Métodos moleculares de
diagnóstico em patologia do trato genital inferior; Osteoporose pós - menopáusica; Prolapso genital e roturas
perineais; Síndrome do climatério; Tumor de ovário com atividade endócrina; Citopatologia genital; Ultra-som de
mama: Indicação e técnica; Procedimentos evasivos dirigidos pela mamografia e ultra-som. Saúde Pública: Noções
Gerais de Epidemiologia; Noções Gerais de Vigilância Epidemiológica; Imunização; Estatísticas Vitais em Indicadores
de Saúde; Saneamento Básico e Meio Ambiente. Todo conteúdo programático das Disciplinas Básicas da
Especialidade (Currículo Básico).
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CARGO: 3.07 – MÉDICO INFECTOLOGISTA
LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Titulo II - Cap. I - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Cap. II Dos Direitos Sociais; Titulo VIII – Cap. II – Da Seguridade Social; Seção II - Da Saúde; Cap. VII - Da família, Da
criança, Do adolescente, Do Jovem e Do idoso).
Lei 8080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. TÍTULO I - Das Disposições Gerais; TÍTULO
II - Do Sistema Único De Saúde - Cap. I Dos Objetivos e Atribuições; Cap. II - Dos Princípios e Diretrizes; Cap. VI Do
Subsistema de Atendimento e Internação domiciliar; Cap. VII Do Subsistema de Acompanhamento durante o trabalho
de parto, parto e pós-parto imediato. TÍTULO III - Dos Serviços Privados De Assistência À Saúde; Capítulo I - Do
Funcionamento.
Lei 9263/1996 - Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece
penalidades e dá outras providências
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e
aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 - Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo
a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e
o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Lei 12.842/13 - Dispõe sobre o exercício da Medicina.
Lei 12.845 - Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual
Lei 5991/1973 - Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e
Correlatos, e dá outras Providências
Resolução CFM Nº1931/2009 – Código de Ética Médica.
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS DO CARGO: 20 QUESTÕES
Antibioticoterapia; Uso racional de antimicrobianos; Princípios gerais de infecção hospitalar. Doenças Sexualmente
Transmissíveis: AIDS e infecções oportunistas associadas, sífilis; gonorréia; cancro mole; linfogranuloma venéreo;
condiloma acuminado. Doenças exantemáticas agudas; Endocardite; Infecção urinária; Leptospirose; Leishmaniose;
Esquistossomose. Imunização ativa e passiva: calendário vacinal; imunobiológicos especiais; eventos adversos pósvacinal; meningites; pneumonias; febre purpúrica brasileira; síndrome da imunodeficiência adquirida: infecções
oportunistas; tumores associados; Quadros infecciosos específicos e sindrômicos referentes a: vírus, bactérias,
fungos, protozoários e helmintos, ectoparasitoses; infecções virais: hepatites virais; mononucleose infecciosa;
citomegalovirose; influenza; parotidite: infecciosa; raiva; poliomielite; hantavirose; herpes vírus; Infecções bacterianas:
tuberculose; leptospirose; tétano; cólera; coqueluche; difteria; hanseníase; febre tifóide; enterobacterioses; infecções
fúngicas: micoses superficiais; candidíase; paracoccidioidomicose; histoplasmose; criptococose; infecções por
protozoários: amebíase, g iardíase; toxoplasmose; Doença de Chagas; parasitoses intestinais; doenças
exantemáticas: sarampo; varicela; rubéola e escarlatina. Doenças transmissíveis: conceitos básicos e gerais, agentes
etiológicos e transmissão, mecanismos de defesa anti-infecciosa, patogênese e patologia, quadro clínico e
terapêutico, diagnóstico diferencial, exames complementares inespecíficos e específicos, epidemiologia e vigilância
epidemiológica, investigação epidemiológica (casos e epidemias), profilaxia. Acidentes causados por animais
peçonhentos. Cardiopatia Isquêmica; Hipertensão Arterial; Valvulopatias; Endocardite Infecciosa; Arritmias;
Insuficiência Cardíaca; Pneumonias; Asma Brônquica; Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Tromboembolia
Pulmonar; Doença Péptica; Hemorragia Digestiva; Diarréias; Pancreatites; Hepatites; Cirrose Hepática; Infecção
Urinária; Litíase Urinária; Doenças Glomerulares; Insuficiência Renal Aguda; Insuficiência Renal Crônica;
Desequilíbrios Hidroeletrolíticos e Ácido-básicos; Anemias; Leucemias; Doenças Hemorrágicas e da Coagulação;
Linfomas; Mieloma Múltiplo; Hipertireoidismo; Hipotireoidismo; Obesidade; Diabete Mélito; Síndromede Cushing;
Doença de Addison; Osteoporose; Hipercalcemias; Artrite Reumatóide; Osteoartrose; Osteomielite;
Espondiloartropatias; Gota; Artrite Séptica; Doenças Difusas do Tecido Conjuntivo; Carcinoma de Pulmão; Carcinoma
Gástrico; Carcinoma de Cólon; Cefaléias; Meningites; Epilepsia; Doenças Cérebro-vasculares; Neuropatias
Periféricas; Alcoolismo; Doenças Extrapiramidais; Tétano; Micoses Sistêmicas; Manifestações Cutâneas das
Doenças Sistêmicas; Choque Reanimação Cardiopulmonar.
CARGO: 3.08 – MÉDICO ORTOPEDISTA
LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Titulo II - Cap. I - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Cap. II Dos Direitos Sociais; Titulo VIII – Cap. II – Da Seguridade Social; Seção II - Da Saúde; Cap. VII - Da família, Da
criança, Do adolescente, Do Jovem e Do idoso).
Lei 8080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. TÍTULO I - Das Disposições Gerais; TÍTULO
II - Do Sistema Único De Saúde - Cap. I Dos Objetivos e Atribuições; Cap. II - Dos Princípios e Diretrizes; Cap. VI Do
Subsistema de Atendimento e Internação domiciliar; Cap. VII Do Subsistema de Acompanhamento durante o trabalho
de parto, parto e pós-parto imediato. TÍTULO III - Dos Serviços Privados De Assistência À Saúde; Capítulo I - Do
Funcionamento.
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Lei 9263/1996 - Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece
penalidades e dá outras providências
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e
aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 - Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo
a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e
o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Lei 12.842/13 - Dispõe sobre o exercício da Medicina.
Lei 12.845 - Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual
Lei 5991/1973 - Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e
Correlatos, e dá outras Providências
Resolução CFM Nº1931/2009 – Código de Ética Médica.
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS DO CARGO: 20 QUESTÕES
Afecções inflamatórias e infecciosas de ossos e articulações; Afecções ortopédicas comuns na Infância. Epifisiólise
proximal do fêmur. Poliomielite: fase aguda e crônica; Afecções traumáticas dos nervos periféricos; Anatomia do
aparelho locomotor; Branquialgias, artrite degenerativa da coluna cervical; Espondilose; Exame físico do aparelho
locomotor, Exames subsidiários; Fraturas e luxações - classificação, tratamento e complicações; Fraturas e luxações
do membro superior e do membro inferior, da coluna cervical, dorsal e lombar; Fratura da extremidade superior e
diáfise do úmero: da extremidade distal do úmero; Fratura de Colles e Smith; Fratura diafisária do fêmur e dos ossos
do antebraço; Fratura da pélvis;do acetábulo; do colo do fêmur do ombro da clavícula; do escafóide carpal; Fratura e
luxação da Monteggia e do joelho; dos ossos dos pés; da bacia; nas crianças, adultos e idosos; Hérnia de disco;
Reabilitação; Imobilizações provisórias e definitivas; Lesões meniscais e ligamentares; Lombociatalgias: artrite
degenerativa da coluna lombo-sacra; Luxação do carpo do cotovelo e fratura da cabeça do rádio; Malformações
congênitas do membro superior, do membro inferior e do esqueleto axial; Ombro doloroso; Ortopedia em geral;
Osteomielite aguda e crônica; Paralisia obstétrica e cerebral; Pioartrite; Problemas ortopédicos do recém-nascido;
Síndrome do escaleno anterior e costela cervical; Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e falangeana.
Ferimento da mão; Tuberculose óteo-articular; Tumores ósseos benignos e malignos e de tecidos moles.
CARGO: 3.09 – MÉDICO PEDIATRA
LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Titulo II - Cap. I - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Cap. II Dos Direitos Sociais; Titulo VIII – Cap. II – Da Seguridade Social; Seção II - Da Saúde; Cap. VII - Da família, Da
criança, Do adolescente, Do Jovem e Do idoso).
Lei 8080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. TÍTULO I - Das Disposições Gerais; TÍTULO
II - Do Sistema Único De Saúde - Cap. I Dos Objetivos e Atribuições; Cap. II - Dos Princípios e Diretrizes; Cap. VI Do
Subsistema de Atendimento e Internação domiciliar; Cap. VII Do Subsistema de Acompanhamento durante o trabalho
de parto, parto e pós-parto imediato. TÍTULO III - Dos Serviços Privados De Assistência À Saúde; Capítulo I - Do
Funcionamento.
Lei 9263/1996 - Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece
penalidades e dá outras providências
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e
aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 - Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo
a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e
o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Lei 12.842/13 - Dispõe sobre o exercício da Medicina.
Lei 12.845 - Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual
Lei 5991/1973 - Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e
Correlatos, e dá outras Providências
Resolução CFM Nº1931/2009 – Código de Ética Médica.
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS DO CARGO: 20 QUESTÕES
Morbidade e mortalidade infantil. Crescimento e desenvolvimento: Neuropsicomotor, normalidade e distúrbios mais
comuns, monitorização do crescimento, puberdade. Alimentação: nutrição, anemias, necessidades e higiene
alimentar. Aleitamento materno: aspectos nutricionais, imunológicos, psicoafetivos e sócios-econômicos. Imunização:
composição das vacinas, contra-indicações, reação vacinal, calendário atual da Página 16 de 18 secretaria de Estado
da Saúde de São Paulo. Higiene do ambiente físico: habitação, creche, escola. Neonatologia: exame físico e
diagnóstico das condições do recém-nascido (RN), cuidados ao RN de termo e prematuro. Acidentes na infância:
causas mais comuns e prevenção. Distrofias: desnutrição protéico-calórica, raquitismo carencial. Distúrbios
hidroeletrolíticos e do equilíbrio ácido-básico: desidratação, terapia de reidratação oral (TRO), Fluidoterapia
parenteral. Afecções agudas do aparelho respiratório mais comuns na infância. Afecções agudas do aparelho
digestivo mais comuns na infância. Diarréia aguda e crônica na criança; Parasitoses intestinais; Afecções ortopédicas
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na infância: infecciosas (osteomielite e artrite), congênitas e posturais (pé torto, luxação do quadril, pés planos,
escoliose). Afecções do aparelho cárdio-circulatório: endocardite infecciosa, cardiopatias congênitas, insuficiência
cardíaca congestiva. Afecções do aparelho urinário: infecções do trato urinário, gromerulonefrite aguda, síndrome
nefrótica. Afecções endocrinológicas: diabetes mellitus, hipotireoidismo congênito. Afecções do sistema nervoso
central: síndrome convulsiva, meningite e encefalite Convulsões na criança; Imunopatologia: AIDS (aspectos
epidemiológicos), asma, febre reumática, artrite reumatóide juvenil. Doenças hematológicas: anemia ferropriva,
anemia falciforme. Doenças onco-hematológicas, Neoplasias mais freqüentes na infância. Doenças infectocontagiosas próprias da infância e tuberculose, parasitoses mais comuns na infância: aspecto clínicos e
epidemiológicos. Afecções dermatológicas mais comuns na infância. Afecções cirúrgicas de urgência mais comuns
na infância. Relação médicopaciente. A criança vitimizada. Doenças pulmonares da infância.
CARGO: 3.10 – MÉDICO PNEUMOLOGISTA
LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Titulo II - Cap. I - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Cap. II Dos Direitos Sociais; Titulo VIII – Cap. II – Da Seguridade Social; Seção II - Da Saúde; Cap. VII - Da família, Da
criança, Do adolescente, Do Jovem e Do idoso).
Lei 8080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. TÍTULO I - Das Disposições Gerais; TÍTULO
II - Do Sistema Único De Saúde - Cap. I Dos Objetivos e Atribuições; Cap. II - Dos Princípios e Diretrizes; Cap. VI Do
Subsistema de Atendimento e Internação domiciliar; Cap. VII Do Subsistema de Acompanhamento durante o trabalho
de parto, parto e pós-parto imediato. TÍTULO III - Dos Serviços Privados De Assistência À Saúde; Capítulo I - Do
Funcionamento.
Lei 9263/1996 - Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece
penalidades e dá outras providências
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e
aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 - Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo
a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e
o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Lei 12.842/13 - Dispõe sobre o exercício da Medicina.
Lei 12.845 - Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual
Lei 5991/1973 - Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e
Correlatos, e dá outras Providências
Resolução CFM Nº1931/2009 – Código de Ética Médica.
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS DO CARGO: 20 QUESTÕES
Definição; Etiologia; Epidemiologia; Fisiopatologia, diagnóstico clínico e por exames subsidiários; tratamento;
prognóstico e profilaxia das seguintes afecções pleuro-pulmonares: Asma Brônquica e outras doenças que cursam
com Hiperreatividade Brônquica (Sinusobronquite, Refluxo Gastroesofásico); Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica;
Pneumonias Adquiridas na Comunidade e Nosocomiais; Tuberculose e outras Microbacterioses;
Paracoccidioidomicose e outras Micoses Pulmonares; Doenças Intersticiais; Doenças Ocupacionais;
Tromboembolismo Venoso e outras Doenças da Circulação Pulmonar; Neoplasias; Insuficiência Respiratória Aguda;
Ventilação Mecânica Invasiva e Não Invasiva; Síndrome da Apnéia do Sono; Tabagismo e outros Poluentes
Ambientais; Oxigenoterapia Domiciliar; Endoscopia Peroral e Afecções Pleurais.
CARGO: 3.11 – MÉDICO PSIQUIATRA
LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Titulo II - Cap. I - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Cap. II Dos Direitos Sociais; Titulo VIII – Cap. II – Da Seguridade Social; Seção II - Da Saúde; Cap. VII - Da família, Da
criança, Do adolescente, Do Jovem e Do idoso).
Lei 8080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. TÍTULO I - Das Disposições Gerais; TÍTULO
II - Do Sistema Único De Saúde - Cap. I Dos Objetivos e Atribuições; Cap. II - Dos Princípios e Diretrizes; Cap. VI Do
Subsistema de Atendimento e Internação domiciliar; Cap. VII Do Subsistema de Acompanhamento durante o trabalho
de parto, parto e pós-parto imediato. TÍTULO III - Dos Serviços Privados De Assistência À Saúde; Capítulo I - Do
Funcionamento.
Lei 9263/1996 - Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece
penalidades e dá outras providências
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e
aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
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PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 - Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo
a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e
o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Lei 12.842/13 - Dispõe sobre o exercício da Medicina.
Lei 12.845 - Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual
Lei 5991/1973 - Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e
Correlatos, e dá outras Providências
Resolução CFM Nº1931/2009 – Código de Ética Médica.
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS DO CARGO: 20 QUESTÕES
Psicopatologia: consciência, atenção, sensopercepção, memória, afetividade, humor, inteligência, vontade,
pensamento e linguagem. Delirium, demência e transtornos amnésticos. Outros transtornos mentais devido a uma
condição médica geral. Esquizofrenia. Outros transtornos psicóticos: esquizofreniforme, esquizoafetivo, delirante e
transtorno psicótico breve. Transtornos do humor. Transtornos de ansiedade. Transtornos somatoformes. Transtornos
da personalidade. Transtornos relacionados a substâncias. Sexualidade humana: normal, anormal, disfunções
sexuais e parafilias. Transtornos alimentares. Urgências psiquiátricas. Psicofarmacologia e outros tratamentos
biológicos. Psicoterapias.
CARGO: 3.12 – MÉDICO VASCULAR
LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Titulo II - Cap. I - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Cap. II Dos Direitos Sociais; Titulo VIII – Cap. II – Da Seguridade Social; Seção II - Da Saúde; Cap. VII - Da família, Da
criança, Do adolescente, Do Jovem e Do idoso).
Lei 8080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. TÍTULO I - Das Disposições Gerais; TÍTULO
II - Do Sistema Único De Saúde - Cap. I Dos Objetivos e Atribuições; Cap. II - Dos Princípios e Diretrizes; Cap. VI Do
Subsistema de Atendimento e Internação domiciliar; Cap. VII Do Subsistema de Acompanhamento durante o trabalho
de parto, parto e pós-parto imediato. TÍTULO III - Dos Serviços Privados De Assistência À Saúde; Capítulo I - Do
Funcionamento.
Lei 9263/1996 - Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece
penalidades e dá outras providências
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e
aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 - Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo
a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e
o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Lei 12.842/13 - Dispõe sobre o exercício da Medicina.
Lei 12.845 - Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual
Lei 5991/1973 - Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e
Correlatos, e dá outras Providências
Resolução CFM Nº1931/2009 – Código de Ética Médica.
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS DO CARGO: 20 QUESTÕES
Exame clínico do paciente vascular: venoso, arterial e linfático. Métodos não invasivos e invasivos no diagnóstico das
doenças vasculares. Angiorradiologia diagnóstica e terapêutica. Insuficiência arterial crônica das extremidades.
Arterites e arterioplastias funcionais. Aneurismas: verdadeiros e falsos (de aorta torácica e abdominal; periféricos).
Síndrome do desfiladeiro cervical. Insuficiência cérebrovascular extracraniana. Insuficiência vascular visceral.
Hipertensão reno-vascular. Doença tromboembólica venosa. Varizes de membros inferiores. Insuficiência venosa
crônica. Linfaringite e erisipela. Linfedemas. Angiodisplasias. Acessos vasculares para hemodiálise. Oclusões
arteriais agudas. Traumas vasculares. Pé diabético. Simpatectomias. Terapêuticas: anticoagulante, fibrinolítica,
antiplaquetária, hemorreológica. Vasos que integram o aparelho circulatório. Doenças vasculares: etiologia,
diagnóstico, prevenção e tratamento. Doenças de circulação. Flebites. Úlceras varicosas. Escleroterapia.
Microvarizes. Angiografia. Visualização radiológica. Testes de Pletismografia, Fotopletismografia e Doppler.
Arteriosclerose (oclusão arterial crônica). Tromboangiite obliterante. Aneurismas. Oclusão arterial aguda. Trauma
arterial. Síndrome do desfiladeiro torácico. Isquemias viscerais. Insuficiência vascular cerebral. Fístulas
arteriovenosas. Trombose venosa profunda. Hipertensão venosa crônica. Amputações. Angiografias. Laboratório
Vascular.
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ANEXO III
FORMULARIO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Comissão de Concurso Público
Prezados Senhores
Eu, _________________________________________________________________, abaixo assinado (a), R.G.
__________________________________, CPF __________________________________________ residente à
Rua/Avenida_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________nº_______________Bairro
_____________________________________________________________________, nesta cidade, venho pelo
presente, REQUERER a isenção do pagamento da taxa de inscrição para o Concurso Público, da Prefeitura Municipal
de Itapetininga, de conformidade com a Lei Municipal nº 5.167/07, e que para tanto apresento as seguintes PROVAS
documentais:

Declaração de doação mais o protocolo de cadastramento no Banco de sangue, com papel timbrado, carimbo
da entidade coletora e assinatura do responsável pela coleta.

Outros
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
DECLARO sob as penas da lei, que as informações acima prestadas são verdadeiras e que me enquadro nas
condições de isenção previstas na Legislação Municipal pertinente do município de Itapetininga e que deverei
acompanhar o Edital de Deferimento do Pedido de Isenção que será divulgado no SEMANÁRIO OFICIAL DA
PREFEITURA DE ITAPETININGA, a partir de 26 de fevereiro de 2016.
ITAPETININGA, ______de __________________ de 2016.

___________________________________
Assinatura do Requerente
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ANEXO IV - FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS

Nome do Candidato:
Cargo:
Nº Inscrição:
Documento de Identidade:
RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES
RELAÇÃO DE TÍTULOS

Nº de Ordem

Tipo de Título Entregue

PARA USO DA INTEGRI BRASIL
(NÃO PREENCHER)

Validação

Pontuação

( ) Pós Graduação
( ) Mestrado

( ) Sim ( ) Não

( ) Doutorado
( ) Pós Graduação
( ) Mestrado

( ) Sim ( ) Não

( ) Doutorado
( ) Pós Graduação
( ) Mestrado

( ) Sim ( ) Não

( ) Doutorado

Observações Gerais:

Total de Pontos:

Declaro que os documentos apresentados para serem avaliados na prova de títulos correspondem à
minha participação pessoal em eventos educacionais nos quais obtive êxito de aprovação.
Declaro, ainda, que ao encaminhar a documentação listada na relação acima para avaliação da prova de
títulos, estou ciente que assumo todos os efeitos previstos no edital do Concurso Público quanto à plena
autenticidade e validade dos mesmos, inclusive no que toca às sanções e efeitos legais.

ITAPETININGA/SP, ______ de _________________ de 2016.

Assinatura do candidato: ______________________________

