Prefeitura Municipal de Paraibuna
Rua Humaitá, 20 – Centro – Paraibuna – SP – CEP: 12.260-00
Tel.: (12) 3974-2080 – Site: www.paraibuna.sp.gov.br

RETIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO ESF N.° 001/2016
A Prefeitura Municipal de Paraibuna, Estado de São Paulo, através do Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio
Marcos de Barros, no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital de Retificação do Processo Seletivo
Nº 001/2015.

ONDE SE LÊ:

1.2.1 NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
C/H

Nomenclatura

Agente Comunitário
Região 2

de

semanal

Saúde

–

40

Vagas

00

CR*

28

Venc.

Taxa de
Insc. (R$)

Exigências complementares
no ato da posse

1.014,00

30,00

Ensino Fundamental Completo, Residir em um dos
bairros: Centro, Alto da Boa Vista, Vila Camargo,
Av. São José, Vila Modesto, Cruzeiro, Chororão,
Itapeva, Goiabeira, Minhoqueiro, Terra Seca, Vale
do Céu, Bragança, Campo Redondo, FAPAP,
"Morro da Antena", Condomínio Renato Bertoni,
"Areião"

Venc.

Taxa de
Insc. (R$)

Exigências complementares
no ato da posse

30,00

Ensino Fundamental Completo, Residir em um dos
bairros: Centro, Alto da Boa Vista, Vila Camargo,
Av. São José, Vila Modesto, Cruzeiro, Chororão,
Itapeva, Goiabeira, Minhoqueiro, Terra Seca, Vale
do Céu, Bragança, Campo Redondo, FAPAP,
"Morro da Antena", Condomínio Renato Bertoni,
"Areião"

(R$)

LEIA-SE:

1.2.1 NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
C/H

Nomenclatura

Agente Comunitário
Região 2

de

semanal

Saúde

–

40

Vagas

01

CR*

28

(R$)

1.014,00

Sem mais,
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Paraibuna/SP, 03 de Maio de 2016

Antonio Marcos de Barros
Prefeito Municipal
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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO ESF N.° 001/2016
A Prefeitura Municipal de Paraibuna, Estado de São Paulo, por intermédio da Prefeitura Municipal, torna público
que realizará, na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, a abertura de inscrições ao PROCESSO
SELETIVO DE PROVAS para fins de provimento de atribuições do quadro temporário dos contratados por prazo
indeterminado do Município, com observância das disposições pertinentes da Constituição Federal e legislação
infraconstitucional, nos termos da legislação vigente.
O Processo Seletivo destina-se a contratação de pessoal por prazo indeterminado, bem como para formação de
cadastro reserva, durante seu prazo de validade nos termos da Constituição Federal Art. 37, inciso III.

1.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1

A organização, aplicação e correção do Processo Seletivo serão de responsabilidade da CMM ASSESSORIA
E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.

1.1.1 As provas serão aplicadas no município de Paraibuna/SP.
1.2

Nomenclatura / Carga Horária / Vagas / Ref. / Vencimentos / Taxa Inscrição / Exigências.

1.2.1 NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
C/H

Nomenclatura
Agente Comunitário
Região 1

de

semanal
Saúde

–

Agente Comunitário
Região 2

de

Saúde

–

Agente Comunitário
Região 3

de

Saúde

–

Agente Comunitário
Região 4

de

Saúde

–

Agente Comunitário
Região 5

de

Saúde

–

Agente Comunitário
Região 6

de

Saúde

–

40

Vagas

CR*

00

28

Venc.
(R$)

Taxa de
Insc. (R$)

Exigências complementares
no ato da posse

1.014,00

30,00

Ensino Fundamental Completo, Residir em um dos
bairros: Centro, Vila de Fátima, São Guido, Jardim
Panorama

40

00

28

1.014,00

30,00

40

01

32

1.014,00

30,00

40

01

32

1.014,00

30,00

40

01

32

1.014,00

30,00

40

02

28

1.014,00

30,00

Ensino Fundamental Completo, Residir em um dos
bairros: Centro, Alto da Boa Vista, Vila Camargo,
Av. São José, Vila Modesto, Cruzeiro, Chororão,
Itapeva, Goiabeira, Minhoqueiro, Terra Seca, Vale
do Céu, Bragança, Campo Redondo, FAPAP,
"Morro da Antena", Condomínio Renato Bertoni,
"Areião"
Ensino Fundamental Completo, Residir em um dos
bairros: Teles, Abacaxizeiro, Caracol I, Caracol II,
Capim D`Angola, Fartura (Roberto Camargo), Vale
dos Pássaros, Vila Amélia, Rio Claro, Ribeirão
Branco, Laranjeiras, Morro Azul, Comércio,
Varginha
Ensino Fundamental Completo, Residir em um dos
bairros: Varjão, Espirito Santo, Remedinho, São
Geraldo, Lageado, Porto, Roseira, Capitão Maneco,
Ilhéus, Grama, Pinhal do Lageado, Macaco,
Canoas, Pitas, Pinhalzinho.
Ensino Fundamental Completo, Residir em um dos
bairros: Espigão, Pavoeiro, Rio Pardo, Rio Negro,
Rio Negrinho, Cedro, Vargem Grande, Pitas,
Moraes, Serrinha, Alegre, Pimentas, Remedinho
dos Prazeres, Gibraltar, Rio dos Couros,
Intermediária, São Benedito, Capim D`Angola do
Cedro, Ypel, Romanas, Lourenço Velho
Ensino Fundamental Completo, Residir em um dos
bairros: Bela Vista, Jardim Primavera, São
Germano, São Damião, São Pedro, Boa Vista,
Salto, Alferes Bento, Santa Edwirges, Colinas, Vila
Machado, Jatai I e II, Ponte Tamoios Km 28,5
(Joaquim Rico).

(CR)* Cadastro Reserva
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1.2.2 NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO
C/H

Nomenclatura

semanal

Vagas

CR*

Venc.
(R$)

Taxa de
Insc. (R$)

Exigências
complementares
no ato da posse

Auxiliar de Enfermagem

40

01

24

967,28

45,00

Ensino Médio Completo
Registro no COREN.

e

Auxiliar de Consultório Dentário

40

01

12

880,00

45,00

Ensino Médio Completo
Registro no CRO

e

(CR)* Cadastro Reserva

1.2.2 NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Nomenclatura

C/H
semanal

Vagas

CR*

Venc.
(R$)

Taxa de
Insc. (R$)

Cirurgião Dentista

40

CR*

12

2.987,37

60,00

Enfermeiro

40

02

24

2.987,37

60,00

Médico Generalista

40

02

24

9.264,85

60,00

Exigências complementares
no ato da posse
Ensino Superior Completo
e
Registro no CRO.
Curso Superior em Enfermagem,
com registro no Conselho de
Enfermagem – COREN.
Ensino
Superior
Completo
e
Registro no CRM.

(CR)* Cadastro Reserva

1.3.

Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, o candidato deve residir no bairro ou área de atuação, desde
a data de publicação deste mesmo Edital segundo a Lei Nº 11.350/2006.

1.4.

Conforme Lei nº 2918 de 25 de setembro de 2014 - Autoriza o Poder Executivo a conceder gratificação por
assiduidade e Produtividade aos médicos do Programa Estratégia Saúde da Família – ESF, e dá outras
providências.

1.5.

As atribuições são as constantes do Anexo II do presente Edital

2.

DAS INSCRIÇÕES

2.1

As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.cmmconcursos.com.br no período de 02
de Maio de 2016 até às 23:59h do dia 14 de Maio de 2016, devendo para tanto o interessado proceder da
seguinte forma:
a)

Acesse o site www.cmmconcursos.com.br clique no ícone do PROCESSO SELETIVO PARAIBUNA
(SP). Agora clique em REALIZAR INSCRIÇÂO, você será redirecionado para a ÁREA DO CANDIDATO,
realize o cadastro e se já cadastrado, somente realizar o login para inscrição.

b)

Em seguida, seleciona o cargo e clique em INSCRIÇÃO e clique em continuar.

c)

Preencha todos os campos corretamente e clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO.

d)

Na sequência, imprima o Boleto Bancário para pagamento e recolha o valor correspondente em qualquer
agência bancária, correspondente bancário autorizado ou lotérica. Não serão aceitos recolhimentos
em caixas eletrônicos e por agendamento.

e)

O recolhimento do boleto deverá ser feito até o primeiro dia útil após a data do encerramento das
inscrições, entendendo-se como "não úteis", exclusivamente, os feriados nacionais e estaduais e
respeitando-se, para tanto, o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília,
sob pena de a inscrição não ser processada e recebida.

f)

As pessoas portadoras de deficiência deverão encaminhar via sedex, o respectivo LAUDO MÉDICO,
constando o CID, bem como o pedido de condição especial para a prova, caso necessite, até o último dia
de inscrição e/ou pagamento, na via original ou cópia reprográfica autenticada, para CMM ASSESSORIA
E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA., situada na Avenida Boa Vista, nº 145, Jardim Santa
Maria, CEP 19400-000, Presidente Venceslau/SP.
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g)

A CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. não se responsabiliza por erros
de dados no preenchimento de ficha de inscrição, sendo a mesma de inteira e total responsabilidade do
candidato.

2.1.1 Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos
os requisitos exigidos para a participação no Processo Seletivo, pois, a taxa, uma vez paga, só será restituída
em caso de revogação ou cancelamento do certame pela própria administração pública; ficando a cargo da
empresa que recebeu as respectivas inscrições efetuar a devolução.
2.1.2 O candidato poderá se inscrever em apenas um cargo. Caso efetue inscrição em mais de um cargo,
prevalecerá a inscrição mais recente; não havendo em hipótese alguma a devolução da taxa de inscrição.
2.1.3 A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação.
2.1.4 No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária.
2.1.5 Após a homologação das inscrições, sera publicado o ensalamento onde os candidatos deverão conferir se
suas inscrições foram efetivadas. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com a CMM
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA., pelo telefone (18) 3271-3057, ou ainda pelo
endereço eletrônico cmmconcursos@yahoo.com.br , para verificar o ocorrido.
2.1.6 A CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. não se responsabiliza por
solicitação de inscrição, via internet, não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. O descumprimento das
instruções para inscrição, via internet implicará na não efetivação da mesma.
2.1.7 Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para a alteração de cargos, seja qual for o motivo alegado.
2.2

São condições para a inscrição:

2.2.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art.12 da Constituição Federal.
2.2.2 Ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos, gozar de boa Saúde Física e Mental, estar no gozo dos
direitos Políticos e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar.
2.2.3 Estar ciente que se aprovado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche todos os requisitos
exigidos para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga.
2.2.4 Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado "a bem do serviço público", mediante decisão
transitada em julgado em qualquer esfera governamental.
2.3

Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse ou contratação, deverá apresentar, além dos
documentos constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas
últimas eleições ou procedido à justificação na forma da lei, Quitação com o Serviço Militar, CPF, Prova de
Escolaridade e Habilitação Legal, uma foto 3X4, declaração de não ocupar cargo público e remunerado,
conforme previsto na Constituição Federal de 1988, exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de
antecedentes criminais e demais necessários que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.

2.4

Após a apresentação dos documentos previstos no item 2.3, o candidato aprovado passará por uma
avaliação médica de forma a comprovar sua aptidão física e mental para o exercício das atribuições do
emprego público.

2.5

O não atendimento dentro do prazo estipulado na convocação ou a manifestação por escrito de desistência
implicará na exclusão definitiva do candidato deste Processo Seletivo, sem qualquer alegação de direitos
futuros.

3.

DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

3.1

Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição para os cargos em Processo Seletivo, cujas
atribuições sejam compatíveis com sua deficiência, conforme artigo 37 da Constituição Federal e Lei N°
7.853/89.

3.2

Em obediência ao disposto no art. 37, § 1° e 2° do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei
7853/89, ser-lhes-á reservado o percentual de 20% (cinco por cento) das vagas existentes para cada cargo,
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individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Processo.
3.2.1 Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará
formada 01(uma) vaga para a pessoa com deficiência. 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 do
número de vagas para o cargo ou função.
3.3

Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4°
do Decreto Federal N° 3.298/99.

3.4

As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal N° 3.298/99,
particularmente, em seu art. 40, participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia,
horário e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

3.5

Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1° e 2°, do Decreto Federal N° 3.298/99, deverão ser requeridos por
escrito, durante o período das inscrições. O candidato deverá encaminhar via SEDEX com aviso de
recebimento (AR), envelope identificado com os dizeres: “PROCESSO SELETIVO PARAIBUNA–SP /
LAUDO MÉDICO” para a CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA., situada na
Avenida Boa Vista, nº 145, Jardim Santa Maria, CEP 19400-000, Presidente Venceslau/SP, postando até o
último dia de inscrição e/ ou pagamento:
a) Requerimento solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato e indicação do
município/processo seletivo para o qual se inscreveu;
b) Laudo Médico (original ou cópia reprográfica autenticada) atestando a espécie e o grau ou nível da
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença
- CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar a previsão de adaptação à
prova;
c) Solicitação de prova especial, se necessário. (A não solicitação de prova especial eximirá a empresa de
qualquer providência).

3.6

Serão indeferidas as inscrições na condição especial de pessoa com deficiência dos candidatos que não
encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. O candidato
com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá
impetrar recurso em favor de sua situação.

3.7

Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas deverão ser
transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da
prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão
oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a corpo 24.

3.8

A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em duas listas, contendo a primeira, a
pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, somente a
pontuação destes últimos.

3.9

Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão
preenchidas pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória.

3.10

Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital não serão considerados
como pessoas com deficiência e não terão prova especial preparada seja quais forem os motivos alegados.

3.11

Ao ser convocado para investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial
ou credenciado pelo Município, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como
deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo. Será eliminado da lista de
pessoa com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate,
devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral.

3.12

Após o ingresso do candidato com deficiência, este não poderá ser arguida para justificar a concessão de
readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez.
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4.

DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS

4.1

O Processo Seletivo será de Provas Objetivas (escritas) para o cargo todos os cargos. A duração da prova
será de 03 (três horas), já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.

4.2

O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de
caneta azul ou preta, lápis preto e borracha e UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL:
- Cédula de Identidade RG;
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Certificado Militar;
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto);
- Passaporte.

4.3

As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, por meio de questões de múltipla
escolha, na forma estabelecida no presente Edital.

4.4

A prova terá caráter classificatório e eliminatório, onde contará com 40(quarenta) questões de multipla
escolha (A,B,C,D,E) numa escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem).

4.5

Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do processo: qualquer espécie de consultas
bibliográficas, comunicação com outros candidatos, ou utilização de livros, manuais ou anotações, máquina
calculadora, relógios de qualquer tipo, agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, tablets, mp3
player, notebook, palmtop,BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens,
bem como o uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares.

4.5.1 Os pertences pessoais, inclusive o aparelho celular (desligado e retirado a bateria), serão guardados em
sacos plásticos fornecidos pela CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.,
lacrados e colocados embaixo da cadeira onde o candidato irá sentar-se. Pertences que não puderem ser
alocados nos sacos plásticos deverão ser colocados no chão sob a guarda do candidato. Todos os pertences
serão de inteira responsabilidade do candidato. O candidato que for flagrado na sala de provas portando
qualquer dos pertences acima será excluído do Processo Seletivo.
4.5.2 Recomenda-se aos candidatos não levarem para os locais de prova os aparelhos celulares, com tudo, se
levarem, estes deverão ser desligados, preferencialmente com as baterias retiradas e acondicionados em
invólucro fornecidos pela CMM-Concursos. O candidato que for surpreendido portando celular fora da
embalagem lacrada fornecida pela CMM-Concursos, mesmo que desligado, (off-line) ou dentro dela, porém
ligado (on-line) serão excluídos do Processo Seletivo e convidados a entregarem suas respectivas prova,
podendo inclusive reponder criminalmente por tentativa de fralde.
4.6

Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto,
ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado
pela Coordenação do Processo Seletivo.

4.7

O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 (uma) hora do horário previsto para
o início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala o caderno de
questões e respectiva folha de respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham
rasuras, que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada.

4.8

Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o lacre do
envelope das folhas de respostas, juntamente com o fiscal e coordenador, sendo liberados quando todos(as)
tiverem concluído.

5.

DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES
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5.1

NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

5.2

Língua Portuguesa

Matemática

Conhecimentos Gerais

15

15

10

NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO.
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

5.3

Língua Portuguesa

Matemática

Conhecimentos
Gerais

Conhecimentos
Específicos

10

10

10

10

NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR.
CIRUGIÃO DENTISTA
ENFERMEIRO
MÉDICO GENERALISTA

Língua Portuguesa

Matemática

Conhecimentos Gerais

Conhecimentos
Específicos

10

10

10

10

A classificação obedecerá à ordem decrescente de notas ou média.

6.

DAS MATÉRIAS

6.1

As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as constantes no Anexo III do
presente Edital.

7.

DAS NORMAS

7.1

LOCAL, DIA, HORÁRIO - As provas objetivas (escritas) serão realizadas no dia 29 de Maio de 2016, no
horário das 09h00min horas em local a ser divulgado em Edital próprio.

7.1.1 Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares, a CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO PÚBLICA LTDA. e o Município poderão alterar horários das provas ou até mesmo dividir a
aplicação das provas em mais de uma data, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as
publicações oficiais e por meio do site www.cmmconcursos.com.br.
7.2

Será disponibilizado no site www.cmmconcursos.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias, o Edital
de convocação dos inscritos para os cargos previstos neste Edital.

7.3

COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato,
nem a utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou similares. Reserva-se ao
Coordenador do Processo Seletivo, designado pela CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO
PÚBLICA LTDA, e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo
comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios
outros para resguardar a execução individual e correta das provas.

7.4

Em caso de necessidade de amamentação, durante a realização das provas, a candidata deverá levar um
acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança.

7.5

Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. Os
candidatos deverão comparecer 1 (uma) hora antes do horário marcado para o início das provas, pois, no
referido horário, os portões serão fechados, não sendo permitida a entrada de candidatos retardatários.
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7.6

É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados
referentes a este Processo Seletivo, os quais serão afixados também nos quadros de aviso da Prefeitura,
devendo, ainda, manter atualizado seu endereço.

8.

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

8.1

Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de
preferência os seguintes:
NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
a) Idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais,

dando-se preferência ao de idade mais elevada;
b) Maior número de acertos na prova de Português;
c) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Gerais;
d) Maior número de acertos na prova de Matemática;
e) Maior idade.

NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO
a) Idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais,

dando-se preferência ao de idade mais elevada;
b) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos;
c) Maior número de acertos na prova de Português;
d) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Gerais;
e) Maior número de acertos na prova de Matemática;
f)

Maior idade.

NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO
a) Idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais,

dando-se preferência ao de idade mais elevada;
b) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos;
c) Maior número de acertos na prova de Português;
d) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Gerais;
e) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Matemática;
f)

Maior idade.

8.1.1 Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará
por meio de sorteio.
8.1.2 O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu
número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da
extração da Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva,
conforme os seguintes critérios:
a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem

será a crescente;
b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.

9.

DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA

9.1

A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter classificatório e
eliminatório para todos os cargos.

9.2

A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo:
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ONDE:
NPO = Nota da prova objetiva
TQP = Total de questões da prova
NAP = Número de acertos na prova
9.3

O candidato que não auferir, no mínimo, 40 (quarenta) pontos na prova objetiva será desclassificado do
Processo Seletivo.

10.

DO RESULTADO FINAL

10.1

Para todos os cargos o resultado final será a nota da Prova Objetiva.

11.

DOS RECURSOS

11.1

Para recorrer o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.cmmconcursos.com.br e ir até a “Área
do Candidato” – “Recursos e Requerimentos” – e preencher online o formulário de recurso e enviá-lo via
internet, seguindo as instruções nele contidas.
Tendo como prazo o requerimento de recurso até o último dia do prazo recursal de cada fase, conforme o
próximo item.

11.2

11.2.1 Todos os recursos deverão ser interpostos nas datas constantes do ANEXO I:
a) Da Homologação das inscrições;
b) Do Gabarito;
c) Do Resultado Preliminar.
11.2.2 Somente poderá ser interposto 1 (um) recurso para cada questão, quando o mesmo se referir ao gabarito da
prova objetiva, devendo o mesmo ser interposto nos termos nos termos do item 11.1 deste edital.
11.3

Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados via postal ou via fax. A interposição deverá ser
feita diretamente no site. Contendo nome do candidato, RG, número de inscrição, cargo para o qual se
inscreveu e as razões recursais. Caso ocorra a queda do sistema, os mesmos poderão ser realizados através
do email: cmmconcursos@yahoo.com.br .

11.4

Caberá recurso à CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA., em face do
gabarito e/ou contra o conteúdo da prova, no tocante a erro material ou de teor das questões.

11.4.1 Julgados os recursos em face do gabarito e/ou da prova objetiva, sendo caso, será publicado um novo
gabarito, com as modificações necessárias, que permanecerá no site pelo prazo de 2 (dois) dias úteis.
Caberá à CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA decidir sobre a anulação de
questões julgadas irregulares.
11.4.2 Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer
outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e os pontos correspondentes serão
atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso.
11.5

Os recursos deverão estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em caso de constatação de
questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível.

11.6

Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A
Comissão constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso
adicional pelo mesmo motivo.

11.7

As questões do caderno de prova objetiva serão disponibilizadas para o candidato que a requerê-la com o
escopo de formar recurso, por meio do site www.cmmconcursos.com.br na Área do Candidato ou mesmo
através do email cmmconcursos@yahoo.com.br .
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12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1

A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do
Processo Seletivo, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente.

12.2

A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que
verificados posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos
decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal.

12.3

A CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA., bem como o órgão realizador do
presente certame não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações
referentes ao processo.

12.4

Considerando que convivemos com dupla ortografia pelo prazo de vigência da transição, serão aceitas como
corretas as duas normas ortográficas.

12.5

O gabarito será disponibilizado no site www.cmmconcursos.com.br, na segunda-feira subsequente à data da
aplicação da prova.

12.6

Decorrido 180 (cento e oitenta) dias do resultado final do processo seletivo e não caracterizando qualquer
óbice, é facultada a fragmentação das provas e demais registros escritos para fins de reciclagem, mantendose, porém, em arquivo eletrônico cópia de segurança, pelo prazo de cinco anos.

12.7

O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador,
após o resultado final.

12.8

A validade do presente Processo Seletivo será de “1” (um) ano, contado da homologação final dos
resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração.

12.9

Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, elaborado por
médicos especialmente designados pelo Município e apresentação de documentos legais que lhe forem
exigidos.

12.10 EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS
Consistirá na avaliação das condições físicas indispensáveis para o exercício das funções inerentes ao
emprego público, postulado pelo candidato, consistente em:
-Exames médicos laboratoriais e ambulatoriais;
Após avaliações e pareceres médicos conclusivos, considerado o convocado APTO ao exercício de suas
funções, poderá iniciar suas atividades.
12.11 Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de
04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses
de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior.
12.12 Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da CMM
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. a relação de parentesco disciplinada nos
artigos 1.591 a 1.595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo, o candidato terá sua inscrição
indeferida, e se verificado posteriormente à homologação, o candidato será eliminado do certame, sem
prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis.
12.13 Não obstante as penalidades cabíveis, a CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA
LTDA. poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição ou a prova do candidato, desde que verificadas
falsidades de declaração ou irregularidades na prova.
12.14 Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no
presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pelo Município e CMM ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.
12.15 A Homologação do Processo Seletivo poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo conjunto de
cargos constantes do presente Edital, a critério da Administração.
12.16 A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou nas
provas, eliminarão o candidato do Processo Seletivo.
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12.17 Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital.
Sem mais,

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Paraibuna/SP, 29 de Abril de 2016

Antonio Marcos de Barros
Prefeito Municipal
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ANEXO I
CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

EVENTO
Publicação do Edital
Período de Inscrições
Homologação das inscrições e identificação do local de provas
Recurso das Inscrições

DATA
29/04/2016
02/05/2015 à 14/05/2016
18/05/2015
19/05/2016 e 20/05/2016

Prova Escrita

29/05/2016

Disponibilização do Gabarito

30/05/2016

Recebimento do Recurso do Gabarito
Resultado Preliminar
Recebimento de Recurso do Resultado Preliminar

31/05/2016 e 01/06/2016
13/06/2016
14/06/2016 e 15/06/2016

Classificação Final

20/06/2016

Divulgação do Edital de Homologação

27/06/2016
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ANEXO II
DAS ATRIBUIÇÕES

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Executar tarefas básicas de informações a indivíduos e grupos,
visando a instrução da população em geral para prevenção de doenças. Orientar a população em geral
sobre a importância da higiene e cuidados básicos e/ou primários para prevenção de doenças. Efetuar
visitas domiciliares, conforme necessidades, seguindo instruções de seus superiores. Realizar trabalhos
relativos à vigilância epidemiológica, difundindo informações. Elaborar relatórios de acordo com as
atividades executadas, que permitam levantar dados estatísticos e para comparação do trabalho.
Organizar o fichário fazendo a distribuição e arquivamento das fichas, marcação de preventivos,
agendamento de consultas e exames e entrega de exames. Colaborar com a limpeza e organização do
trabalho. Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
Para o exercício da função do cargo de Agente Comunitário de Saúde o profissional deverá
preencher os seguintes requisitos:
a)
Residir na área da comunidade em que irá atuar;
b)
Possuir a formação de ensino fundamental.

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO: Trabalhar diretamente com o dentista auxiliando-o no
atendimento ao paciente, fornecendo equipamentos, preparando amálgama, sugando saliva e mantendo
limpo o campo operatório e a sala de atendimento. Promover junto ao Cirurgião dentista sessões de
escovação, aplicação de flúor nos moradores dos bairros da zona rural do município e nas escolas.
Participar de eventos ligados a Diretoria em que presta serviço e exercer outras atividades afins.
Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
Para o exercício da função do cargo de Auxiliar de Consultório Dentário é necessário o curso de
Auxiliar de Consultório Dentário, com inscrição no CRO.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Prestar atendimento à comunidade, na execução e avaliação dos
programas de saúde pública, atuando nos atendimentos básicos a nível de prevenção e assistência.
Executar atividades de apoio, preparando os pacientes para consulta e organizando as chamadas ao
consultório e o posicionamento adequado do mesmo. Verificar os dados vitais, observando a pulsação e
utilizando aparelho de ausculta e pressão, a fim de registrar anomalias nos pacientes. Realizar curativos,
utilizando medicamentos específicos para o caso e fornecer esclarecimentos sobre os cuidados
necessários para não interferir na solução do problema. Atender crianças e pacientes que dependem de
ajuda, auxiliando na alimentação e higiene dos mesmos, para proporcionar-lhes conforto e recuperação
mais rápida. Prestar atendimentos de primeiros socorros, conforme a necessidade de cada caso.
Prestar atendimentos básicos a nível domiciliar. Auxiliar na coleta de material para exames preventivos.
Participar em campanhas de educação em saúde e prevenção de doenças. Requisitar materiais
necessários para o desempenho de suas funções. Orientar o paciente no período pós-consulta.
Administrar vacinas e medicações, conforme agendamentos e prescrições respectivamente. Identificar
os fatores que estão ocasionando, em determinado momento, epidemias e surtos de doenças infectocontagiosas, para atuar de acordo com os recursos disponíveis, no bloqueio destas doenças notificadas.
Acompanhar junto com a equipe, o tratamento dos pacientes com doenças infecto-contagiosas
notificadas para o devido controle das mesmas. Colaborar com a limpeza e a organização do local de
trabalho. Executar outras atividades correlatas ao cargo e a critério do superior imediato.
Para o exercício da função do cargo de Auxiliar de Enfermagem é necessário o curso de Auxiliar
de Enfermagem, com inscrição no órgão de classe.
CIRURGIÃO DENTISTA: Atender demanda nos consultórios instalados nos Postos de Saúde dos
bairros da zona rural do município e no Posto de Saúde do centro urbano. Atender as doenças da boca
e dos dentes com ênfase na prevenção. Supervisionar procedimentos coletivos em odontologia.
Participar de eventos ligados à Diretoria em que presta serviço e exercer demais atividades inerentes ao
cargo, conforme regulamentação do CRO. Organizar e participar de campanhas de higiene bucal no
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município. Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
Para o exercício da função do cargo de Cirurgião Dentista é necessário o curso superior em
Odontologia, com inscrição no órgão de classe.
ENFERMEIRO: Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem empregando
processos de rotina e ou específicos que possibilitem a proteção e a recuperação da saúde individual e
coletiva. Participar da equipe multidisciplinar, nas diversas atividades que visam o aprimoramento e
desenvolvimento das atividades de interesse da instituição. Identificar as necessidades de enfermagem,
programando e coordenando as atividades da equipe de enfermagem, visando a preservação e
recuperação da saúde. Elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas,
para determinar a assistência a ser prestada pela equipe. Coordenar e organizar campanhas de saúde,
como de vacinação, diabetes e hipertensão. Supervisionar a equipe de trabalho da enfermagem em
todos os segmentos para manter uma adequada assistência aos clientes com eficiência, qualidade e
segurança. Executar diversas tarefas de enfermagem de maior complexidade, valendo-se de seus
conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior grau possível de bem estar físico, mental e social
aos seus pacientes. Efetuar testes de sensibilidade, aplicando substâncias alergênicas e fazendo leitura
das reações para obter subsídios diagnósticos. Participar na elaboração, execução e avaliação dos
planos de saúde, visando a melhoria da qualidade da assistência. Promover a distribuição de
medicamentos valendo-se de prescrição médica. Elaborar escalas de serviço e atividades diárias da
equipe de enfermagem sob sua responsabilidade. Fazer medicação intramuscular e endovenosa,
curativo, retirada de pontos, etc. Manter uma previsão a fim de requisitar materiais e medicamentos
necessários, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem. Realizar reuniões
de orientação e avaliação, visando o aprimoramento da equipe de trabalho. Realizar visitas domiciliares,
acompanhar feridas e realizar pré-natal. Realizar acolhimentos nas unidades de atendimento e coleta de
preventivo. Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
Para o exercício da função do cargo de Enfermeiro é necessário o curso superior em
Enfermagem, com inscrição no órgão de classe.
MÉDICO: Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo
humano. Suas funções consistem em: efetuar exames médicos, avaliando o estado geral em que o
paciente se encontra e emitindo diagnóstico com a respectiva prescrição de medicamentos e/ou
solicitação de exames, visando a promoção da saúde e do bem estar da população. Receber e examinar
os pacientes, auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico
ou conforme necessidades requisitar exames complementares ou encaminhar o paciente para
especialidade médica compatível. Analisar e interpretar resultados de exames diversos, tais como de
laboratórios, Raios X e outros para informar ou confirmar o diagnóstico. Prescrever medicamentos,
indicando a dosagem e respectiva via de administração dos mesmos. Prestar orientações aos pacientes
sobre meios e atitudes para restabelecer ou conservar a saúde. Anotar e registrar em fichas específicas,
o devido registro sobre os pacientes examinados, anotando conclusões diagnósticas, evolução da
enfermidade e meios de tratamento, para dar a orientação terapêutica adequada a cada caso. Atender
determinações legais, emitindo atestados conforme a necessidade de cada caso. Participar de
inquéritos sanitários, levantamento de doenças profissionais, lesões traumáticas e estudos
epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo formulários próprios e estudando dados estatísticos para
estabelecer medidas destinadas a reduzir a morbidade e mortalidade decorrentes de acidentes de
trabalho, doenças profissionais e doenças de natureza não ocupacionais. Orientar a população sobre os
programas de vacinação para prevenir moléstias transmissíveis. Efetuar outras atividades correlatas ao
cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. Realizar atendimento na zona rural e visitas
domiciliares. Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
Para o exercício da função do cargo de Médico é necessário o curso superior em Medicina, ser
preferencialmente generalista com inscrição no órgão de classe.
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ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
(verificar composição das provas no item 5 do presente edital)

NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Língua Portuguesa: Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; Divisão
Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa - Exclamativa - Afirmativa - Negativa;
Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais de
Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de Textos.
Matemática: Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais - resolução de problemas sobre as
quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro,
triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade
e tempo - transformações - problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional - Real; Perímetro e
área de quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais.
Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades
Nacionais e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais - Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e
Biológicas - Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Livros diversos sobre História,
Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.

NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO
Língua Portuguesa: : Interpretação e análise de textos. Coesão textual. Encontros vocálicos, encontros
consonantais e dígrafos. Divisão silábica. Ortografia. Acentuação gráfica das palavras: regras básicas e regras
especiais. Processos de formação das palavras. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, verbo, pronome,
conjunção, preposição, advérbio. Concordância verbal e concordância nominal. Regência verbal e regência nominal.
Crase. Sinais de pontuação. Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Sentido próprio e sentido figurado das
palavras: a denotação e a conotação.
Matemática: Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo),
problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples
e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário
Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica;
Geometria Plana.
Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades
Nacionais e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais - Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e
Biológicas - Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Livros diversos sobre História,
Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.

NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR
Língua Portuguesa:Interpretação e análise de textos. Coesão textual. Encontros vocálicos, encontros consonantais
e dígrafos. Divisão silábica. Ortografia. Acentuação gráfica das palavras: regras básicas e regras especiais.
Processos de formação das palavras. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, verbo, pronome, conjunção,
preposição, advérbio. Concordância verbal e concordância nominal. Regência verbal e regência nominal. Crase.
Sinais de pontuação. Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Sentido próprio e sentido figurado das palavras: a
denotação e a conotação.
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Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades
Nacionais e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais - Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e
Biológicas - Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Livros diversos sobre História,
Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.
Matemática: Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo),
problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples
e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário
Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica;
Geometria Plana.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (EM ORDEM ALFABÉTICA)
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:
A prova objetiva versará sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais.
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO:
Noções básicas da função; Procedimentos; Instrumental dentário; Esterilização; Formas de esterilização; Higiene –
asseio; Funções do Auxiliar de Consultório Dentário; Instrumentais Odontológicos: características e finalidades de
uso; Primeiros Socorros; Materiais Dentários: características, formas de apresentação, finalidades, técnicas de
manipulação e métodos de uso; Equipamentos Odontológicos: características e finalidades; Direitos e Garantias
Fundamentais (Art.5º a 17 da Constituição Federal); Lei 8080/90 – Lei Orgânica da Saúde; Lei 8142/90 – Controle
Social; Norma Operacional Básica – NOB SUS 01/96; Norma Operacional da Assistência à Saúde NOAS SUS 2002;
Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e suas Diretrizes Operacionais.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM:
1. Ética. 2. Lei do Exercício Profissional. 3. Importância da comunicação nas relações humanas no serviço de
enfermagem. 4. Trabalho em equipe. 5. Saúde ocupacional. 6. Biossegurança. 7. Precauções padrão ou básicas. 8.
Segurança do paciente. 9. Fundamentos de enfermagem: técnicas básicas. 10. Central de Material e Esterilização.
11. Vigilância em saúde: sanitária, epidemiológica, ambiental e do trabalhador. 12. Assistência de enfermagem em
doenças transmissíveis – notificação compulsória de doenças. 13. Programa Nacional de Imunização. 14.
Assistência de enfermagem em feridas.
CIRURGIÃO DENTISTA:
PREVENÇÃO: Epidemiologia das Doenças Bucais no BrasilNutrição, Dieta e Cárie; Diagnóstico da Doença Cárie;
Tratamento da Doença Cárie; Cariologia e a Clínica; Controle Mecânico do Biofilme Dental realizado pelo paciente;
Controle Químico da Placa Dental; Flúor: Metabolismo, Toxicologia, Fluorose e Cárie Dental; Prevenção e
Tratamento das Doenças Periodontais; Promoção de Saúde Bucal em Odontopediatria; Selantes de Sulcos e
Fissuras; Educação e Motivação em Saúde Bucal; Saúde Bucal Coletiva; Prevenção das Doenças Bucais; Bioética e
Odontologia. ANESTESIA: Medicamentos: Neurofisiologia, farmacologia dos anestésicos locais, farmacologia dos
vasoconstritores e ações clínicas dos agentes específicos; Técnicas de Anestesia Regional em Odontologia:
considerações anatômicas, técnicas de anestesia maxilar e mandibular, técnicas de injeções suplementares e
considerações sobre anestésicos locais; tendências no controle da dor. FARMACOLOGIA: Vias e Métodos de
Administração e formas Farmacêuticas; Interações Medicamentosas; Reações Adversas a Medicamentos; Princípios
Gerais do Correto Tratamento da Inflamação; Antiinflamatórios Nãoesteróides; Antiinflamatórios Esteróides.
Princípios Gerais do Correto Tratamento da Infecção; Profilaxia Antimicrobiana em odontologia; Uso de Fármacos
durante Gestação e Lactação; Fármacos Usados em Emergência médicas durante o atendimento odontológico;
Manejo Odontológico do Paciente com infecção por HIV e AIDS. DENTÍSTICA RESTAURADORA: Materiais
Dentários; Adesão aos Tecidos Dentários; Quando Restaurar e quando deter a Doença Carie; Restaurações Diretas
com Resinas Compostas em Dentes Anteriores e restaurações de amálgama em Posteriores; Abordagem
Restauradora de Dentes Tratados Endodonticamente; Clareamento de Dentes; Proteção dos Tecidos Dentais;
Conceitos e definições; Controle de infecções em Odontologia; Esterilização; Doença Cárie: diagnóstico e
tratamento; Proteção Dentino-pulpar; Diagnóstico e tratamento de lesões Não-cariosas. ODONTOGERIATRIA:
Distúrbios bucais na terceira idade; Plano de tratamento integrado em Odontogeriatria. PATOLOGIA: Abordagem
Diagnóstica para Sintomas Orais Comuns; Halitose; Xerostomia; Dor Orofacial; Doenças Comuns das Glândulas
Salivares não-neoplásicas; Lesões Brancas da Mucosa Bucal;Lesões Pigmentadas da Mucosa Bucal; Lesões
Vermelhas da Mucosa Bucal; Lesões Ulcerativas e Erosivas da Mucosa Bucal; Lesões Vesículo-bolhosas da
Mucosa Bucal; Infecções Comuns da Mucosa Bucal; Câncer Bucal. RADIOLOGIA: Interpretação Radiográfica;
Patologia Radiográfica. CIRURGIA: Assepsia Cirúrgica; Extrações Dentárias; Manifestações Pósoperatórias
Normais, Complicações e Tratamento; Avulsões Dentárias; Infecções Odontogênicas; Cistos dos Maxilares;
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Traumatismo Alveolodentário; Trauma de Partes Moles; Abordagem do Paciente submetido à Radioterapia ou a
Quimioterapia; Nervo Trigêmeo; Anatomia Relacionada ás Anestesias Locais; Princípios de Anestesia Local na
Prática Cirúrgica; Hiperplasias Reacionais Inflamatórias. ENDODONTIA: Microbiologia das Infecções Endodônticas;
Conhecimentos Básicos na Interpretação da Dor e Diagnóstico das Patologias Pulpares e Periapicais; Diagnóstico e
Controle da Emergência das Dores Dentárias Orofaciais; Semiologia endodôntica; Alterações pulpares e peripaicais;
Acesso cavitário; Dor, pulpites, abscessos drenagem; Analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos. PERIODONTIA:
Epidemiologia das Doenças Periodontais; Placa e Cálculo Dentais; Microbiologia da Doença Periodontal; Fatores
Modificadores: Diabetes, Puberdade, Gravidez e Menopausa e Tabagismo; Doença Gengival Induzida pela Placa;
Periodontite Crônica; Periodontite Agressiva; Doença Periodontal Necrosante; O Abscesso Periodontal; Periodontite
como Fator de Risco para Doença Sistêmica; Controle Mecânico da Placa Supragengival; Mau Hálito; Gengivite;
Infecção por HIV – AIDS. ODONTOPEDIATRIA: Perdas precoces em odontopediatria e manutenção de espaço;
Cariologia – educação, dieta e controle da placa bacteriana; O estudo do 1º molar permanente e suas importâncias
em odontopediatria; Cirurgia em Odontopediatria; Selantes Oclusais; Terapia pulpar em Odontopediatria;
Traumatismos em dentes anteriores; Uso do Flúor em Odontopediatria; Procedimentos restauradores em
Odontopediatria; Anatomia dos dentes decíduos – Características morfológicas; Controle do comportamento infantil
em Odontopediatria; Odontogenese e erupção dentária; Hábitos orais.
ENFERMEIRO PADRÃO:
Introdução à Enfermagem: Fundamentos de Enfermagem. Programa Nacional de Imunização: Considerações
Gerais. Calendário de Vacinação para o estado de São Paulo. Vacinação contra doenças Imunopreviníveis. Cadeia
de Frio. Meios de desinfecção e esterilização. Administração Aplicada à Enfermagem. Administração em
Enfermagem. Supervisão em Enfermagem. Enfermagem em Urgência e Emergência. Considerações Gerais sobre
Pronto Atendimento: Definição de urgência e emergência. Prioridade no tratamento. Princípios para um atendimento
de urgência. Assistência de Enfermagem aos distúrbios dos aparelhos: respiratório, digestivo, urinário,
cardiovascular, locomotor e esquelético, nervoso, ginecológicas e obstétricas, dos distúrbios hidroeletrolíticos e
metabólicos, psiquiátricas. Serviço de Atendimento Móvel ás Urgências (SAMU 192 - Portaria 2048). Sistematização
da Assistência de Enfermagem. Teoria do autocuidado de Orem. Teoria das Necessidades Humanas. Básicas.
Tratamento de feridas. Noções de Nutrição e Dietética (1º ano de vida, Hipertensão, Obesidade, Dislipidemia,
Diabetes Mellitus). Atenção Básica à Saúde: Atenção à criança (crescimento e desenvolvimento, aleitamento
materno, alimentação, doenças diarreicas e doenças respiratórias e doenças prevalentes da infância). Atenção á
Saúde da Mulher (Pré-Natal, parto, puerpério, prevenção do câncer ginecológico, Planejamento Familiar) e
DST/AIDS. Atenção á Saúde do Adulto (enfoque em Hipertensão, Diabetes, Asma, Hanseníase, Tuberculose).
Enfermagem em Geriatria (enfoque em Alzheimer e outras demências, quedas). Assistência de Enfermagem e
Queimaduras. Assistência de Enfermagem em Intoxicações Exógenas (alimentares, medicamentosas,
envenenamentos). Assistência de Enfermagem em Picadas de Insetos, animais peçonhentos e mordeduras de
animais (soros e vacinas). Cuidados de enfermagem na prevenção de deformidades.
MÉDICO GENERALISTA:
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças: Cardiovasculares:
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas de aorta,
insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia
intersticial, neoplasias. Do Sistema Digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica,
pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença
diverticular do cólon, tumores do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios
hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias. Metabólicas e do sistema endócrino:
hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus hipotireodismo, hipertireodismo, doenças da hipófise e da adrenal.
Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras,
distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Reumatológicas: osteoartrose, doença
reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma,
cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas:
alcoolismo, abstinência alcóolica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e Transmissíveis: sarampo,
varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma,
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, viroses.
Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções
bacterianas imunológicas, doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafiloxia. Ginecológicas: doença
inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama intercorrências no ciclo gravídico. Saúde
Pública, Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades sobre Medicina Geral; Bibliografia Saúde da Família - Uma
estratégia para a reorientação do modelo assistencial - Ministério da Saúde; A estratégia do PSF - refletindo sobre a
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mudança do modelo assistencial em saúde - Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo; Portaria 648 de
28/03/2006 do Ministério da Saúde e suas alterações; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários
de Saúde - P.A.C.S.; Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família - PSF; Diretrizes Operacionais do
P.A.C.S; Tudo sobre Guia Prático do Programa Saúde da Família - Ministério da Saúde - Governo Federal;
Epidemiologia; Medicina Social e Preventiva; Código de Ética; Código de Processo Ético.
Conhecimentos Gerais Saúde Pública: Diretrizes e bases da implantação do SUS; Constituição da República
Federativa do Brasil - Saúde; 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; Código de Ética Médica; Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina Geral; Saúde
Pública; Medicina Social e Preventiva; Código de Processo Ético.
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